
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: ZDRUŽITVE IN PREVZEMI 

Course title:  

     
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Študijski program za 
izpopolnjevanje: Specializacija 

znanj s področja prava 

Modul: Gospodarsko pravo 1 1 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezen 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 
Predavanja 

Lectures 
Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

15 5   20 60  4 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: Prof. dr. Miha Juhart 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski 

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
Prerequisits: 

Ni posebnih pogojev.   

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

1. Načini izvajanja koncentracij  

2. Nakup podjetja 

a. Asset deal 

b. Share deal 

c. Pomen skrbnega pregleda (due 

diligence) 

3. Združitve in delitve gospodarskih družb 

a. Korporacijska dejanja 

b. Varstvo manjšinskih delničarjev in 

upnikov 

  



4. Prevzemi 

a. Prevzemni prag 

b. Prevzemna ponudba 

c. Postopek s ponudbo 

d. Obrambna dejanja 

5. Konkurenčnopravni problemi koncentracije 

a. Pojem koncentracije v 

konkurenčnem pravu 

b. Prijava koncentracije 

c. Merila za presojo 

 
 
 
 
Temeljni literatura in viri / Readings:  

 Zakon o gospodarskih družbah s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2006/2007 

 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2009 

 aktualne sodne odločbe 

 na predavanjih, v ŠIS ali na spletnih straneh PF sporočena literatura, datoteke, spletne strani in drugo 

gradivo 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da slušatelj poglobi teoretična in 
praktična znanja združitev in prevzemov z različnih 
pravnih področij. Predmet je zastavljen 
multidisciplinarno in združuje različna področja 
gospodarskega prava, kot so pogodbeno 
gospodarsko pravo, konkurenčno pravo, pravo 
gospodarskih družb in pravo vrednostnih papirjev. 
Glavni cilj predmet je osvajanje celovitega znanja in 
povezav med navedenimi področji. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Pri študiju tega predmeta bo študent spoznal oz. 
poglobil glavne institute pravne institute, s katerimi 
se izvaja koncentracija lastništva gospodarskih 
družb oziroma združitve in prevzemi (M&A), ter se 
dodatno seznanil z nekaterimi aktualnimi temami.  
Posamezni problemski sklopi se bodo obravnavali 
večplastno, kar od študenta zahteva povezovanje 
različnih pravnih področij, in mu daje zmožnost 
kompleksnega razumevanja in reševanja 
problemov. 
 

 
 
 

 
 



 
  

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

1. predavanja (posredovanje teoretičnih znanj) 
2. seminarji (predstavitve seminarskih nalog z 
analizo primerov iz prakse) 

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

končni pisni izpit 
  
izdelava in predstavitev obvezne 
seminarske naloge 

75 % 
 
25 % 
 

 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

Prof. dr. Miha JUHART 
JUHART, Miha. Omejitev prenosljivosti delnic : (vinkulacija). V: GRILC, Peter (ur.), GRILC, Peter. Izbrani vidiki 
razvoja slovenskega gospodarskega in civilnega prava od srede 20. stoletja do danes : liber amicorum Bojan 
Zabel. 1. natis. Ljubljana: Pravna fakulteta, 2015, str. 43-61 
JUHART, Miha. Uslovi za obaveznu ponudu za otkup. V: MIĆOVIĆ, Miodrag (ur.). Liberalizam i zaštita 
konkurencije : [zbornik referata sa Naučnog skupa održanog 4. maja 2010. godine, na Pravnom fakultetu u 
Kragujevcu u organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta u Kragujevcu]. 
Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke 
JUHART, Miha. Odločanje o izvedbi skrbnega pregleda (due diligence) v kapitalskih družbah. Podjetje in 
delo, ISSN 0353-6521, 2011, 37, [št.] 1, str. 15-37. 
 

 
 

 


