
MARIBOR, 14. - 16. MAJ 2020

Pravice delničarjev do informiranja in vloga nadzornega sveta na skupščinah, 
dr. Borut Bratina
Spremembe korporacijskih institutov po noveli ZGD-1K, dr. Saša Prelič
Uveljavitev Delničarske direktive II po noveli ZGD-1K, dr. Marijan Kocbek
Globalno vs. korporacijsko upravljanje – nov model: država kot dobri delničar, 
dr. Nataša Samec Berghaus
Neposredni zahtevki družbinih upnikov zoper direktorja družbe,
dr. Jerneja Prostor

-

-
-
-

-

-

-
-

Aktualna vprašanja kapitalskih gospodarskih družb
Vodji: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič

9.30 - 12.30

Obveznost plačila kupnine in ugovori iz naslova jamčevanja,
dr. Anja Drev, Okrožno sodišče v Mariboru
Pogodbeni dogovori o višini odškodnine, dr. Vesna Kranjc
Enostranska sprememba splošnih pogojev pogodbe, asist. Klemen Drnovšek

Gospodarske pogodbe – sklepanje in sankcije
Vodja: dr. Vesna Kranjc

14.30 - 16.00

Odmor za čas kosila12.00 - 14.00

Odmor za čas kosila12.30 - 14.30

Registracija udeležencev9.00 - 9.30

-

-

-
-
-

Uporaba Uredbe (ES) št. 1206/2001 pri reševanju gospodarskih sporov,
dr. Vesna Rijavec in dr. Tjaša Ivanc
Vloga odvetnika pri predpravdnem zagotavljanju in zavarovanju dokazov,
dr. Urška Kežmah
Protipravno pridobljeni dokazi, asist. Katja Drnovšek
Elektronski dokazi v gospodarskih sporih, asist. Kristjan Zahrastnik
Dokazno breme in Dunajska konvencija o prodaji blaga, dr. Tomaž Keresteš

Reševanje gospodarskih sporov – dokazovanje
Vodja: dr. Tomaž Keresteš

16.15 - 18.30

-

-
-
-

Plačni sistem v zasebnem sektorju in minimalna plača,
dr. Etelka Korpič - Horvat
Delovni čas in letni dopust v luči novejše sodne prakse, dr. Darja Senčur Peček
Odgovornost delodajalca za varno in zdravo delo, mag. Mojca Tancer Verboten 
Novosti obdavčitve kapitalskih dobičkov pri gospodarskih subjektih,  
dr. Aleš Kobal 

Aktualna vprašanja s področja delovnega in davčnega prava
Vodji: dr. Darja Senčur Peček, dr. Aleš Kobal

14.00 - 16.00

Sodelujejo: dr. Šime Ivanjko, 
dr. Zlatan Dežman,
dr. Miha Šošić,
dr. Miha Šepec

Okrogla miza: Odgovornost za gospodarska kazniva 
dejanja in materialno gospodarsko pravo
Vodji: dr. Miha Šepec, dr. Šime Ivanjko

16.30 - 18.00

-

-

-
-

Razmerje med načini pridobitve lastninske pravice na nepremičninah,
dr. Matjaž Tratnik
Sosedsko pravo – zamujene priložnosti?
mag. Igor Strnad, Višje sodišče v Mariboru
Fikcija prijave izločitvene pravice, dr. Miha Šlamberger
Razvoj sodne prakse glede dopustnosti uveljavljanja lastninskega zahtevka po 
splošnih pravilih civilnega prava, kljub zamudi roka za vložitev tožbe za 
ugotovitev prerekane izločitvene pravice, dr. Renato Vrenčur

Aktualna vprašanja s področja stvarnega prava 
Vodja: dr. Renato Vrenčur

9.30 - 12.00

ČETRTEK, 14. maj 2020

PETEK, 15. maj 2020

-

-

-

-

-

Nepošteni pogodbeni pogoji v novejši sodni praksi Sodišča EU,
dr. Petra Weingerl 
Pravica do posredovanja kot način reševanja konflikta enakih znamk,
dr. Martina Repas 
Presoja posegov v okolje in naravo po slovenskih in EU pravilih, 
dr. Rajko Knez, predsednik Ustavnega sodišča RS
Obnovljivi viri energije v energetskem, okoljskem in konkurenčnem pravu EU, 
dr. Aleš Ferčič 
Koraki do enotnega digitalnega trga EU, dr. Janja Hojnik

Gospodarsko pravo Evropske unije
Vodja: dr. Janja Hojnik

9.30 - 12.00

SOBOTA, 16. maj 2020

PRAVNA FAKULTETA UNIVERZE V MARIBORU
MLADINSKA ULICA 9 ,  2000 MARIBOR 

Kotizacija za udeležbo na posvetovanju znaša 250 EUR (brez DDV). Kotizacija vključuje 
strošek udeležbe, gradiva in potrdila o udeležbi za posameznega udeleženca, odmore 
za kavo ter četrtkovo in petkovo družabno srečanje s prehrano in pijačo. Kotizacija za 
udeležbo na prvem dnevu znaša 150 EUR (brez DDV). Za drugi in tretji dan 
posvetovanja znaša kotizacija 150 EUR (brez DDV). Za člane Inštituta za gospodarsko 
pravo, za zgodnjo prijavo do 10. aprila 2020 in za 3 ali več prijav z iste organizacije velja 
znižana cena kotizacije, ki znaša 200 EUR (brez DDV).

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom posveta na naslov: Pravna fakulteta 
Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, IBAN: SI56 0110 0609 0122 141, 
BIC: BSLJSI2X, referenca SI00 6504, koda namena: OTHR, namen: kotizacija.

Za udeležence posvetovanja smo organizirali prenočišča v Hotelu City v centru 
Maribora. Cena nočitve z zajtrkom v enoposteljni sobi Standard znaša 70 EUR. 
Prenočišča je potrebno rezervirati neposredno pri ponudniku nočitev, na elektronskem 
naslovu: info@hotelcitymb.si, preko spletne strani hotela (pristopna koda: GST2020) ali 
na tel. št. 02 29 27 016. Sobe po znižani ceni so na voljo do oddaje vseh rezerviranih 
sob, zato priporočamo čim hitrejšo rezervacijo.

KOTIZACIJA

PRENOČIŠČA

DRUŽABNO SREČANJE
na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru 

s pričetkom ob 18. uri.

VEČERJA in DRUŽABNO SREČANJE z ŽIVO GLASBO
na terasi Hotela City Maribor,

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor,
s pričetkom ob 19. uri.

INFORMACIJE in PRIJAVA
Darija Husar

T: 02 250 42 15 / E: darija.husar@um.si / W: www.pf.um.si

posvetovanje o aktualni problematiki
s področja gospodarskega prava


