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DELOVNE IZKUŠNJE 
  

  

januar 2019 – doslej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

april 2018 – doslej 

 

 

 
 

 

september 2011 –  

december 2018 

 

Docentka za gospodarsko statusno in gospodarsko pogodbeno pravo 
 

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, SI – 2000 Maribor, www.pf.um.si  

▪ izvedba vaj pri predmetih s področja gospodarskega prava: 

▫ Pravo družb 

▫ Avtonomni gospodarski posli 

▫ Korporacijsko in koncernsko pravo 

▫ Gospodarsko in statusno pravo – izbrane teme 

▪ predavanja Erasmus študentom: 

▫ Company Law 

▫ European Company Law 

▫ Law of  Commercial Contracts 
 

Vrsta dejavnosti ali sektor Izobraževanje in raziskovanje 

 
 

Višja pravosodna sodelavka na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije – Gospodarski oddelek 
 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, SI- Ljubljana, www.sodisce.si/vsrs 

▪ priprava osnutkov sodnih odločb, prisostvovanje in poročanje na sejah senata 
 

 

Vrsta dejavnosti ali sektor: Pravosodje 
 
Asistentka za gospodarsko statusno in gospodarsko pogodbeno pravo 

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, SI – 2000 Maribor, www.pf.um.si 

▪ izvedba vaj pri predmetih s področja gospodarskega prava: 

▫ Pravo družb 

▫ Gospodarsko pogodbeno pravo 

▫ Avtonomni gospodarski posli 

▫ Korporacijsko in koncernsko pravo 

▫ Gospodarsko in statusno pravo – izbrane teme 

▪ delo z Erasmus študenti 

▪ mentorica ekipe Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 

Vrsta dejavnosti ali sektor Izobraževanje in raziskovanje  
 

januar 2010 – avgust 2011 Pravnica 

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Trg republike 3, SI – 1000 Ljubljana, 
www.nlbskladi.si 

▪ pisanje osnutkov pogodb 

▪ pregled predloženih pogodb 

▪ pisanje pravnih mnenj za upravo družbe 

▪ predavanje komercialistom o pravni ureditvi investicijskih skladov in družbah za upravljanje  

▪ spremljanje skladnosti poslovanja z zakonsko ureditvijo 
Vrsta dejavnosti ali sektor Finančni sektor   
 

marec 2007 – februar 2009 Sodniška pripravnica  

Višje sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, SI – 2000 Maribor 

▪ pisanje osnutkov sodnih odločb s področja civilnega, kazenskega in gospodarskega prava 

▪ priprava vprašanj za zaslišanje strank in prič za sodnika mentorja, prisostvovanje sodnim obravnavam 
 

Vrsta dejavnosti ali sektor Pravosodje  
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IZOBRAŽEVANJE 
  

 

oktober 2013 – september 2018  

 

Doktorski študij gospodarskega prava    

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, SI – 1000 Ljubljana, www.pf.uni-lj.si 

Naslov doktorske disertacije: Korporacijska kondikcija: Varstvo upnikov kapitalskih družb s pravili o 
vezanem kapitalu; mentor prof. dr. Klemen Podobnik. 

 

oktober 2006 – februar 2013 Magistrski znanstveni študij gospodarskega prava    

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, SI – 2000 Maribor, www.pf.um.si 

▪ pogodbe gospodarskega prava 

▪ pravo trga vrednostnih papirjev 

▪ mednarodno gospodarsko in primerjalno pravo 

▪ finančno fiskalni sistemi 

▪ obdavčitev pravnih oseb 

▪ kolizijsko-pravni vidiki gospodarskih poslov 

▪ poslovne in finančne obveznosti 

▪ status gospodarskih subjektov 

Naslov magistrske naloge: Dopustnost čezmejnega prenosa sedeža ter razdružitve statutarnega in dejanskega 
sedeža družbe v Evropski uniji; mentor prof. dr. Marijan Kocbek. 

 

oktober 2001 – oktober 2006 Dodiplomski študij prava    

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, SI – 2000 Maribor, www.pf.um.si 

▪ splošni predmeti študija prava (civilno, kazensko, javno in mednarodno pravo) 

▪ izbirna skupina Korporacijsko pravo 

Naslov diplomske naloge: Ureditev čezmejnih združitev gospodarskih družb v evropski in slovenski 
zakonodaji; mentor prof. dr. Marijan Kocbek, somentor prof. dr. Saša Prelič. 

 

KOMPETENCE 
  

 

Materni jezik Slovenski jezik 
  

Drugi jeziki RAZUMEVANJE  GOVORJENJE  
PISNO 

SPOROČANJE  

Slušno 
razumevanje  

Bralno 
razumevanje  

Govorno 
sporazumevanje  

Govorno 
sporočanje   

Angleški jezik C1 C1 C1 C1 C1 

Nemški jezik C1 C1 C1 B2 B2 

Hrvaški jezik               C1                          C1                          C1                          C1                          B2 
 
Skupni evropski jezikovni okvir  
Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik – B1/B2: Samostojni uporabnik – C1/C2: Usposobljeni uporabnik  

 

Komunikacijske kompetence Dobre komunikacijske sposobnosti in sposobnost timskega dela, pridobljene: 

▪ s pisanjem člankov, doktorske disertacije, osnutkov sodnih odločb 

▪ s predavanji na različnih posvetih in konferencah 

▪ s pripravami gospodarskih pogodb, aktov gospodarskih družb in pravnih mnenj  
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▪ pri delu s študenti  

▪ kot »coach« ekipe Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot v študijskem 
letu 2013/2014 

▪ z udeležbo na European Law Moot Court v študijskem letu 2005/2006 
 

Računalniške kompetence Dobro obvladovanje orodij Microsoft Office: Word, PowerPoint, Outlook, Excel.  
 

Druge kompetence ▪ Pravniški državni izpit (2009) 

▪ Izpit za investicijsko svetovanje (Združenje članov borze vrednostnih papirjev, 2010) 
 

Vozniško dovoljenje ▪ B kategorije 
 

DODATNI PODATKI 
  

 

Objave in predstavitve  

 

 

Projekt 

 

 
 

 

 

 

Priznanja in nagrade 

 

 

 

 
 

Štipendije 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Referenci 

Razvidno iz priložene osebne bibliografije. 
 
 
Sodelovanje pri znanstvenoraziskovalnem projektu sodelovanja med Republiko Slovenijo in 
Rusko federacijo v letih 2014 – 2015: Pravne podlage za izboljšanje gospodarskega sodelovanja 
med Slovenijo in Rusijo. 
 

▪ Priznanje mladi pravnici Zveze društev pravnikov Slovenije (2013) 

▪ Rektorjeva nagrada kot najboljši študentki v generaciji za študijsko leto 2006/2007 

▪ Grawe-Excellence-Award za študijsko leto 2006/2007 

▪ Zlato Cankarjevo priznanje (1997) 
 

▪ štipendija za raziskovanje na inštitutu Max Planck Institute for Comparative and 
International Private Law v Hamburgu (1. 7. 2017 – 31. 8. 2017) 

▪ Erasmus štipendija (1. 10. 2014 do 31. 12. 2014) za študijsko izmenjavo, namenjeno 
raziskovanju za doktorsko disertacijo na Rechtswissenschaftliche Fakultät Friedrich-Schiller-
Universität Jena  

▪ Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa (BAYHOST), 
Internationalen Sommerkurs 2014 an der Universität Regensburg 

▪ Zoisova štipendija (1998 – 2007)  
 

Prof. dr. Marijan Kocbek, predstojnik Katedre za gospodarsko pravo Pravne fakultete 
Univerze v Mariboru, marijan.kocbek@um.si 
Prof. dr. Janja Hojnik, Prorektorica Univerze v Mariboru za kakovost, kadre in pravne zadeve, 
janja.hojnik@um.si 
 

 

PRILOGE 
  

 Osebna bibliografija. 
 

 


