
Ameriško gospodarsko in poslovno pravo 
 

Seminar bo predstavil osnovne sestavne dele ameriške gospodarskopravne in poslovne ureditve. 

Večina največjih imen v svetovnem gospodarstvu izhaja iz ZDA: Amazon, Apple, Google. Čeprav 

ameriška ekonomija ni več tako dominantna, kot je bila v desetletjih po 2. svetovni vojni, ZDA še 

vedno dominira na kapitalskih trgih. Kar polovica vseh delnic in poslovnih obveznic kotira na 

ameriških borzah. Ravno zato ideje, na katerih je zgrajeno ameriško gospodarsko pravo, še vedno 

narekujejo, kako posluje ves svet. Kitajska, recimo, je kopirala ameriško ureditev kapitalskih trgov 

do zadnje vejice, vključno s sistemom kaznovanja kršitev. A pod občudovanja vredno fasado se 

skrivajo tudi veliki neuspehi: AIG, Enron in, nedavno, WeWork, so prav tako po rodu ameriški. V 

času seminarja se bomo dotaknili tako uspehov kot razlogov za neuspehe. 

 

Seminar bo udeležencem predstavil osnovne ideje, pristope in terminologijo. Namen seminarja je, 

da bodo udeleženci ob koncu bolje razumeli mednarodno poslovno prakso in bodo bolje 

usposobljeni za delo tako v odvetništvu in državni upravi kot tudi poslovnem svetu. Po osnovni 

predstavitvi ureditve gospodarskih družb bo seminar razdeljen na tri vsebinske sklope: transakcije, 

regulativa in pregon. V poglavju o transakcijah se bomo pogovarjali zlasti o prevzemih in 

strateških pravnih odločitvah, ki so relevantne pri izbiti pravne oblike prevzema. V poglavju o 

regulativi bomo preučili ureditev kapitalskih trgov. V poglavju o pregonu bomo govorili o 

zasebnih in javnih orodjih pregona, vključno z izvedenimi tožbami, skupinskimi tožbami, ter z 

odloženim kazenskim pregonom.  

 

Za udeležbo na seminarju je koristno osnovno poznavanje gospodarskega prava in pravne ureditve 

v Sloveniji.  

 

Seminar bo potekal v slovenščini, gradivo za seminar je v angleščini, tako da je pasivno znanje 

angleškega jezika pogoj za udeležbo. 

  

Vsebina: 

 

1. Umestitev (2 uri) 

2. Gospodarsko pravo (8 ur): 

a. Zgodovinski pregled ureditve gospodarskih družb: od East India Company, do 

železnic in naprej 

b. Pravne oblike gospodarskih družb: partnerstvo, LLC, delniška družba. 

c. Zakaj Delaware? Od New Yorka, New Jerseya do Delawarea (in Nevade). 

d. Offshore podjetja 

3. Gospodarske pogodbe (6 ur):  

a. prevzem (merger) vs. odkup celotnega premoženja vs. odkup delnic 

b. davčni vidiki 

c. M&A praksa 

4. Regulacija (6 ur): 

a. od lokalne do federalne ravni 

b. registrirana javna ponudba delnic 

c. ameriška ureditev vs. kontinentalna ureditev: na primeru kriptosredstev in kriptovalut 

5. Pregon (6 ur): 



a. Prepleten sistem 

b. Zasebna orodja pregona: izvedena tožba, skupinska tožba 

c. Javna orodja pregona: civilni in kazenski pregon 

d. Poravnave: odložen in opuščen pregon  

6. Praksa (2 uri) 
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