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Sreda in četrtek, 22. in 23. marec 2017

Aktualna vprašanja gospodarskega prava
Vsebina posveta:

Letos mineva deseto leto od uveljavitve Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je celovito prenovil do
takrat veljavno ureditev prava družb v Republiki Sloveniji. Po
izjemno uspešnem decembrskem dogodku smo se odločili,
da bomo še bolj poglobljeno preučili posamezne institute
korporacijskega in širše gospodarskega prava.
Na seminarju bodo tako v štirih sekcijah in na eni okrogli
mizi predstavljeni najbolj aktualna vprašanja in dileme
gospodarskega prava v praksi. Program prvega dne je
osredinjen na odgovornost organov vodenja in nadzora.
Dolgo je bila denimo določba 263. člena ZGD-1 »prazna
črka na papirju«, saj praktično ni bilo sodnih sporov v
zvezi z odškodninskimi zahtevki družb. Danes smo priča
odškodninskim sporom, kjer družbe (tudi banke) terjajo
od nekdanjih direktorjev več milijonske evrske zneske
za domnevno povzročeno škodo. V teh sporih je ključno
vprašanje, kako razmejiti med napačno odločitvijo in kršitvijo
dolžne skrbnosti, saj vsaka slaba ali škodljiva podjetniška
odločitev še ne pomeni ravnanja poslovodstva v nasprotju z
dolžno skrbnostjo (t. i. načelo skrbne poslovne presoje oziroma
Business Judgement Rule). Novela Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1I) je bistvene spremembe prinesla tudi na
področje odgovornosti v dejanskem koncernu, novosti in novih
pogledov sodne prakse pa je še nekaj.

V povezavi s prvo sekcijo je tudi nadaljevanje prvega dne
v sekcijo in okroglo mizo, oboje na temo korporacijskih
in kazenskih vidikov vprašanja obstoja in delovanja
gospodarske družbe mimo volje njenih delničarjev. Glede na
korporacijskopravno doktrino bi se kaznivo dejanje zlorabe
položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti iz 240. člena
KZ-1 moralo ukvarjati z vprašanjem kršitve razmerja agent –
principal, ne pa z oškodovanjem družbe kot osamosvojenim
predmetom varstva kazenskega prava. Vprašanje je, do kod
sploh segajo meje upravičenega kazenskopravnega reagiranja
države v primeru odločitev poslovodstva, ki gospodarski družbi
ne povzročijo nobene škode, pridejo pa zaradi tega ravnanja
do koristi (tudi) tretje osebe. Gre pravzaprav za ustavnopravno
vprašanje, do kod sega svobodna gospodarska pobuda in kje
se začenja upravičen interes države v smislu kazenskopravne
represije. Ali lahko zgolj korist za tretje osebe, brez škode za
družbo, upraviči državno intervencijo z instrumenti kazenskega
prava, če interesi lastnikov s tem niso bili prizadeti?
Drugi dan bo pozornost namenjena ničnostim v zvezi s
financiranje nakupa lastnih delnic in nedovoljenim vračilom
vložkov, pri čemer se bo iskalo odgovor na vprašanje, ali
se ničnostna sankcija razteza tudi na bančne kredite, ki
niso neposredno namenjeni financiranju nakupa lastnih
delnic, tema zadnje sekcije pa bo finančni lizing kot način
financiranja: poslovno-finančni učinki finančnega lizinga
in pravne značilnosti pogodbe o njem, zanimalo pa nas bo

tudi, ali ima predkupni upravičenec upravičenje uveljavljati
predkupno pravico, ko lizingojemalec uresniči odkupno
pravico na podlagi pogodbe o finančnem lizingu.
Po vsaki sekciji je poseben čas namenjen razpravi ter
vprašanjem in komentarjem udeležencev.

Komu je posvet namenjen?

Posvet je namenjen zlasti tistim, ki se pri svojem delu
srečujete s poslovnimi knjigami oziroma pripravo letnih
poročil, pravnikom in drugim svetovalcem, ki se ukvarjate s
področjem korporacijskega prava, finančnega in bančnega
prava, poslovnih knjig, koncernskih družb in skupin
podjetij, kakor tudi delavcem v pravosodju, ki delajo na
področju gospodarskega prava, zlasti pa:
• sodnikom, strokovnim sodelavcem na sodiščih,
sodniškim pomočnikom,
• odvetnikom, odvetniškim kandidatom in pripravnikom,
• državnim tožilcem,
• gospodarskim svetovalcem,
• revizorjem,
• notarjem,
• finančnikom,
• stečajnim upraviteljem,
• vodilnim osebam gospodarskih družb (člani uprave in
nadzornega sveta, pravne službe, računovodske službe),
• sicer osebam, ki se pri svojem delu srečujete z
gospodarskim pravom.
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Program
1. SEKCIJA:
SREDA, 22. MAREC 2017, 9.00 – 13.00

Aktualna vprašanja gospodarskega prava
11.30 – 12.00 | Domen NEFFAT, LL.M. (Heidelberg)

15.00 – 15.45 | dr. Blaž Kovačič MLINAR

Odgovornost organov vodenja in nadzora

(odvetnik v Odvetniški družbi Neffat)
Odškodninska odgovornost članov organov vodenja in
nadzora za škodo upnikom po ZGD-1 in ZFPPIPP

(odvetnik v Odvetniški pisarni Kovačič in Mlinar)
Nekateri ustavnopravni vidiki inkriminacije po
240. členu KZ-1

9.00 – 9.45 | prof. dr. Marijan KOCBEK

12.00 – 12.30 | Vladimir BALAŽIC

15.45 – 16.00 | odmor

(sodnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije)
Odgovornost članov organov vodenja in nadzora v sodni praksi

16.00 – 16.35 | mag. Martin JANČAR

vodja sekcije: prof. dr. Marijan KOCBEK

(Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)
Odgovornost organov obvladujoče in odvisnih družb za
škodljiva navodila

9.45 – 10.15 | prof. dr. Borut BRATINA
(Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru)
Odgovornost poslovodstva d. d. in d. o. o., oprostitev
odgovornosti in zavarovanje odgovornosti

10.15 – 10.45 | prof. dr. Saša PRELIČ
(Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)
Odgovornost organov vodenja in nadzora v zvezi s
statusnimi preoblikovanji

10.45 – 11.15 | prof. dr. Peter PODGORELEC
(Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru)
Odgovornost poslovodstev bank za slabe kredite

11.15 – 11.30 | odmor

12.30 – 13.00 | RAZPRAVA
13.00 – 14.15 | kosilo

2. SEKCIJA
SREDA, 22. MAREC 2017, 14.15 – 16.50

Ali ima gospodarska družba pravico
živeti mimo volje njenih delničarjev –
korporacijski in kazenski vidiki
vodja sekcije: Stojan ZDOLŠEK

14.15 – 15.00 | doc. dr. Jaka CEPEC
(Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani)
Nerazumevanje objekta varstva pri kaznivem dejanju
zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti

(sodnik na kazenskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani)
Procesni križi in težave s kaznivim dejanjem zlorabe
položaja

16.35 – 16.50 | RAZPRAVA
OKROGLA MIZA
SREDA, 22. MAREC 2017, 17.00 – 18.30

Ali ima gospodarska družba pravico
živeti mimo volje njenih delničarjev –
korporacijski in kazenski vidiki

Vodja okrogle mize: Stojan ZDOLŠEK,
sodelujoči: prof. dr. Ljubo BAVCON, dr. Jaka CEPEC,
mag. Martin JANČAR, Jože KOZINA, dr. Blaž KOVAČIČ MLINAR,
dr. Nina PLAVŠAK, mag. Niko PUŠNIK
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Četrtek, 23. marec 2017

Program
3. SEKCIJA:
ČETRTEK, 23. MAREC 2017, 9.00 – 12.45

Ničnosti v zvezi s financiranjem nakupa lastnih
delnic in nedovoljenim vračilom vložkov
vodja sekcije: prof. dr. Miha JUHART

9.00 – 9.40 | prof. dr. Miha JUHART
(Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani)
Učinek ničnosti prepovedanih pravnih poslov pridobitve
lastnih delnic

9.40 – 10.20 | Marko ZAMAN
(stečajni upravitelj in odvetnik v Odvetniški pisarni Zaman in
partnerji d.o.o.)
Poroštvo ali zavarovanje hčerinske družbe za
obveznosti matere

10.20 – 11.00 | mag. Sonja ILOVAR GRADIŠAR

13.30 – 14.15 |

(okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani)
Ali se ničnostna sankcija razteza tudi na bančne kredite,
ki niso neposredno namenjeni financiranju nakupa
lastnih delnic?

Poslovni namen finančnega lizinga in primerjava njegovih
poslovno-finančnih učinkov s kreditom

11.00 – 11.15 | odmor

11.15 – 12.30 | dr. Nina PLAVŠAK

14.15 – 15.45 | dr. Nina PLAVŠAK
Pravne značilnosti pogodbe o finančnem lizingu

15.45 – 16.00 | odmor

Pripojitev s povečanim finančnim vzvodom

16.00 – 16.45 | prof. dr. Renato VRENČUR

12.30 – 12.45 | RAZPRAVA

(Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)
Ali ima predkupni upravičenec upravičenje uveljavljati
predkupno pravico, ko lizingojemalec uresniči odkupno
pravico na podlagi pogodbe o finančnem lizingu?

12.45 – 13.30 | kosilo

4. SEKCIJA:
ČETRTEK, 23. MAREC 2017, 13.30 – 17.00

16.45 – 17.00 | RAZPRAVA

Finančni lizing kot način financiranja
vodja sekcije: dr. Nina PLAVŠAK
Vsebinski partnerji
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Pravna fakulteta

Naročilo na revijo Pravnik oziroma Javna uprava

Prijavnica

na posvet Aktualna vprašanja gospodarskega prava, 22. in 23. marec 2017

Naročam revijo Pravnik, po promocijski letni naročnini 66 evrov + DDV
Naročam revijo Javna uprava, po promocijski letni naročnini 72 evrov + DDV

Na posvet prijavljamo naslednje udeležence:
ime in priimek

e-pošta

ime in priimek

e-pošta

ime in priimek

e-pošta

ime in priimek

e-pošta

ime in priimek

e-pošta

ime in priimek

e-pošta

PLAČNIK
Ime plačnika:

E-pošta plačnika:

Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

da

TRR za e račun:
Datum:

ne

ID za DDV plačnika:
Telefon:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

Faks:
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Pravna fakulteta

Aktualna vprašanja gospodarskega prava
Sreda in četrtek, 22. in 23. marec 2017
Pravna fakulteta v Ljubljani, Rdeča predavalnica
Kotizacija in plačilo (v cene kotizacij ni vključen DDV)

Prijava in odjava
• Prosimo, da nas o udeležbi obvestite s priloženo prijavnico.

Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti
ali preko prijavnega obrazca na naši spletni strani
www.nebra.si. Na podlagi prijavnice bomo izstavili
predračun, po opravljeni storitvi bomo poslali račun.
• Pisne odjave upoštevamo tri delovne dni pred izvedbo. V
primeru nepravočasne odjave zaračunamo 50 odstotkov
celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa
kotizacije ne vračamo oziroma jo zaračunamo v celoti.

INFORMACIJE:

• Kotizacija za udeležbo na posvetu in gradivo znaša 380 EUR,
za prvi dan ali za drugi dan znaša kotizacija 285 EUR.

• Kotizacija za študente I. in II. bolonjske stopnje znaša
98,36 EUR, brez gradiva 49,19 EUR.

• Kotizacija za zaposlene na sodiščih, tožilstvi in
pravobranilstvu znaša 180 EUR.

• Kotizacija za člane OZS oziroma odvetnike, odvetniške

kandidate in pripravnike znaša 100 EUR.
• Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.

NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350, 1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60, 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 031/662 193 | E: nebra@nebra.si | http://www.nebra.si/

Vsebinski partnerji

• Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem posvetu,
morebitno posebno publikacijo in postrežbo v času posveta.
• Kotizacijo je treba poravnati na transakcijski račun družbe
NEBRA d.o.o., št. 6100 0000 8269 791 (pri Delavski
hranilnici, d.d.).
• Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu
računa v skladu s predpisi.

Trajanje (predvidoma)

sreda od 9.00 do 18.30, četrtek od 9.00 do 17.00

Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

Medijski sponzorji

