
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: KORPORACIJSKO PRAVO 

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: Izr. prof. dr. Klemen Podobnik 

 

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. Korporacijsko upravljanje 
1.2. Razvoj in posebnosti eno- in dvotirnega 
sistema 
1.3. Neodvisnost članov nadzornih svetov in 
upravnih odborov 
1.4. Odškodninska odgovornost članov 
organov vodenja in nadzora 
1.5. Pravilo poslovne presoje (business 
judgment rule) 
1.6. Zavarovanje odgovornosti (D&O 
zavarovanja) 
2. Pristojnosti nadzornega sveta v d.d. 
2.1. Imenovanje posebnega izvedenca s strani 
nadzornega sveta 
2.2. Imenovanje revizorja zaključnega poročila 
s strani nadzornega sveta 
2.3. Obseg in način izvajanja nadzora nad 
delom uprave 
3. Koncernsko pravo 
3.1. Dejanski koncern – položaj odvisne družbe 
3.2. Škodljiva navodila in koncernski privilegij 
3.3. Ureditev položaja zunanjih delničarjev v 
primeru sklepanja pogodbe o obvladovanju 
4. Evropsko pravo družb 
4.1. Societas Europaea (evropska delniška 
družba) 
4.2. Societas privata Europaea (evropska 
zasebna družba) 
4.3. Societas cooperativa Europaea (evropska 
zadruga) 
 
 
 

  

 
Temeljni literatura in viri / Readings:  

- Veliki komentar ZGD-1 (GV Založba 2006/7) - v obsegu, sporočenem na predavanjih in 
vajah 

- Judikatura slovenskih in nemških sodišč s področja – v obsegu, obdelanem in sporočenem 
na predavanjih 

- ZGD-1 (i) z uvodnimi pojasnili prof. dr. K. Podobnika (Založba Uradni list 2016) 
- Sistem prava EU v obsegu, sporočenem na predavanjih 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 



Cilj predmeta je slušatelju ponuditi 
poglobljeno znanje izbranih področij prava 
gospodarskih družb, predvsem kar zadeva 
vprašanja koncernskega prava, problematike 
korporacijskega upravljanja in posebne vloge 
nadzornih svetov v dvotirnih delniških 
družbah. Poseben poudarek je namenjen tudi 
podrobni analizi societetnega prava v okolju 
Evropske unije. 
 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Po opravljenih obveznostih bo slušatelj 
sposoben izkazati razumevanje poglobljenih, 
podrobnih pravnih institutov z obdelanih 
področij korporacijskega prava, jih razvrščati v 
konkretnih situacijah. Študent bo sposoben 
argumentirano interpretirati zakonske določbe 
s področja in spremljati ter analizirati sodno 
prakso. Pridobljeno znanje bo mogoče 
neposredno uporabiti pri delovanju 
gospodarskih subjektov ter različnih oblikah 
sodnih in upravnih postopkov. 
Slušatelji povezujejo pridobljena znanja 
predvsem z drugimi predmeti s področja 
gospodarskega prava (Prevzemi in združitve, 
Konkurenčno pravo) ter prava EU, pomembno 
je tudi povezovanje s postopkovnimi predmeti.  

 
 
 

 
 

 
Predmet je nadgradnja predmeta 
Korporacijsko pravo (I. stopnja). 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in 
praktičnih primerov) 
Seminarji  (analiza sodne prakse, reševanje 
hipotetičnih problemov, obravnava izdelkov 
samostojnega dela)  
Drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo 
izdelkov za obravnavo na vajah, samostojno 
delo in študij)    

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 



Izdelava in predstavitev obvezne 
seminarske naloge 
Končni pisni izpit 
 

25 % 
 
75 % 
 

 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

- PODOBNIK, Klemen. Zakon o gospodarskih družbah 1 z uvodnimi pojasnili in stvarnim 
kazalom, Založba Uradni list RS (v tisku, izid januar 2016) 

- PODOBNIK, Klemen. Pasti uvedbe pravila poslovne odločitve (business judgment rule) v 
slovensko korporacijsko pravo, Revija Pravnik (sprejeto v objavo 2015) 

- PODOBNIK, Klemen. Odprta vprašanja ureditve vloge neizvršnih članov upravnih odborov 
in članov nadzornih svetov delniških družb. 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. 137-154 

- PODOBNIK, Klemen. Korporacijsko pravo po uveljavitvi Lizbonske pogodbe : Posvet ob 
uveljavitvi Lizbonske pogodbe, Ljubljana, 20. jan. 2010. Ljubljana, 2010. 

- PODOBNIK, Klemen. Pravo družb v EU. V: Vključevanje Slovenije v evropski pravni red : 
Strokovno gradivo, 6. in 7. februarja, Portorož 2003. Ljubljana: GV, 2003. 

 

 

 


