MALA ŠOLA GOSPODARSKEGA PRAVA
SPOMLADANSKA ŠOLA
11.4. – 15.4.2022

PROGRAM
PONEDELJEK, 11.4.
16:00 – 18:00
Meta Bevc; Uvod v varstvo osebnih podatkov.
18:00 – 20:00
As. Erazem Bohinc, mag. prav., LL.M. (ILF); Razvoj in delovanje EU bančne unije.

TOREK, 12.4.
16:00 – 18:00
dr. Anja Strojin Štampar; Reševanje gospodarskih sporov.
18:00 – 20:00
Gregor Verbajs, odvetnik; Izvršilni postopek.

SREDA, 13.4.
16:00 – 18:00
viš. pred. mag. Boštjan J. Turk; Osnove poslovnega prava (ustanovitev podjetja,
pravnoorganizacijske oblike gospodarskih družb,..).
18:00 – 20:00
Borut Zajc, odvetnik, partner, prokurist družbe; Upravljanje podjetij in pomen kodeksov.

ČETRTEK, 14.4.
16:00 – 18:00
Luka Švab, mag. prava; Osnove pogodbenega gospodarskega prava.
18:00 – 20:00
Kristijan Anton Kontarščak, odvetnik; Praktični vidiki izvajanja ZFPPIPP.

PETEK, 15.4.
16:00 – 18:00
Miriam Ravnikar Šurk, odvetnica; Javno naročanje.
18:00 – 20:00
dr. Dušan Jovanovič; Gospodarsko statusno pravo – organi vodenja in nadzora v
družbi, pristojnosti in odgovornosti.

PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV
Meta Bevc je v letu 2013 diplomirala z oceno "cum laude" na Pravni fakulteti Univerze
v Ljubljani. Po diplomi je več let opravljala delo v odvetniški pisarni v Ljubljani in na
Višjem sodišču v Ljubljani, kjer je pridobivala izkušnje predvsem s področij civilnega,
gospodarskega, izvršilnega, insolvenčnega in delovnega prava. V letu 2017 je opravila
pravniški državni izpit, pri čemer je na ustnem delu izpita dosegla pri vseh predmetih
najvišje možne ocene. Odvetniški družbi Kirm Perpar se je pridružila v letu 2017. Na
podlagi svojih izkušenj in znanja s področij civilnega, gospodarskega in delovnega
prava svetuje strankam in jih zastopa v sporih pred sodišči.
As. Erazem Bohinc je dodiplomski in magistrski študij prava zaključil na Evropski
pravni fakulteti Nove univerze. Podiplomski specialistični študij LL.M. s področja
finančnega prava je zaključil na Inštitutu za pravo in finance, Goethejeva Univerza v
Frankfurtu, Nemčija. Je doktorski študent na Goethejevi univerzi v Frankfurtu. V okviru
doktorske disertacije se ukvarja z integracijo finančnih trgov v EU (enotni finančni trg
EU) in razvojem EU bančne unije ter unije kapitalskih trgov.
Doc. dr. Anja Strojin Štampar je odvetnica – svetovalka v Odvetniški pisarni Jadek
& Pensa v Ljubljani. Dela na področjih korporacijskega prava, korporativnega
upravljanja in finančnega prava. Z več kot petnajstletnimi izkušnjami na vodstvenih in
vodilnih delovnih mestih v gospodarskih družbah je pridobila poglobljeno pravno in
poslovno znanje na področju upravljanja premoženja, pokojninskih skladov in
gospodarskih družb. Bila je tudi članica nadzornega sveta v več slovenskih
gospodarskih družbah. Je tudi doktorica pravnih znanosti s področja korporacijskega
prava (Nova univerza, Evropska pravna fakulteta) ter magistra poslovnih ved (Univerza
v Ljubljani, Ekonomska fakulteta). Na Univerzi McGill (Kanada) je opravila podiplomski
študij mednarodnega gospodarskega prava (LL.M), na Univerzi v Ljubljani (Filozofska
fakulteta) pa je poleg prava diplomirala tudi iz francoščine in splošnega jezikoslovja.
Je avtorica več pisnih strokovnih prispevkov in predavateljica na strokovnih srečanjih.
Gregor Verbajs je odvetnik, ki pomaga podjetnikom in fizičnim osebam reševati
njihove pravne probleme. Med fakulteto je pričel z delom v notarski pisarni, kjer je delo
nadaljeval tudi po končani fakulteti. Po treh letih dela v notarski pisarni se je zaposlil v
odvetništvu, v tem času pa opravil tudi pravniški državni izpit. Po opravljenem
pravniškem državnem izpitu se je za dve leti zaposlil na sodišču, potem pa šel nazaj v
odvetništvo. V času dela na sodišču je bil tudi družbenik mednarodnega podjetja.
Trenutno opravlja delo na področju izvršilnih in insolvenčnih postopkov ter reševanju
sodnih sporov. Delo opravlja še na področju bančništva in financ, korporacijskega
prava in gospodarskega prava, pogodbenega prava, nepremičninskega prava,
delovnega in družinskega prava, ter gospodarske kriminalitete. Je tudi aktivni
predavatelj, saj je predaval na Dnevih civilnega in gospodarskega prava, na različnih
fakultetah (Pravni fakulteti v Ljubljani, Ekonomski fakulteti v Ljubljani in Fakulteti za
management in pravo Ljubljana) in v okviru Obrtne zbornice Slovenije pripravil različna
predavanja in delavnice.

Boštjan J. Turk že več kot dvajset let deluje kot pravni svetovalec, predavatelj,
organizator izobraževanj in kolumnist na področjih gospodarskega, obligacijskega,
nepremičninskega in mednarodnega gospodarskega prava, kot tudi poslovnih ved,
predvsem marketinga, oglaševanja in odnosov z javnostmi. Že več kot deset let je
direktor in strokovni vodja inštituta za civilno in gospodarsko pravo iz Ljubljane. Leta
2009 je postal habilitirani visokošolski učitelj s področja prava na Univerzi na
Primorskem, od leta 2014 pa je habilitirani višješolski predavatelj pri strokovni šoli Gea
College. Od leta 2016 sodeluje tudi s Fakulteto za management in pravo iz Ljubljane.
Kot gostujoči predavatelj predava pri različnih evropskih akademijah, poslovnih šolah
in podjetjih. Je sodelavec svetovno priznane poslovne šole- Dublin Business School iz
Irske.
Borut Zajc je kariero začel kot samostojni pravni svetovalec v večji gospodarski družbi,
danes pa je odvetnik, partner in prokurist odvetniške družbe Avbreht, Zajc in partnerji
d.o.o. Ima dvajset let izkušenj na različnih pravnih področjih. Poudarjeno se ukvarja s
svetovanjem gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam ter vodilnim kadrom
takšnih subjektov. Sodeloval je v več skrbnih pregledih družb. Je avtor oz. soavtor
petih strokovnih knjig in priročnikov ter več kot 100 strokovnih člankov.
Luka Švab je odvetnik in ustanovitelj Odvetniške pisarne Švab iz Ljubljane. S
predhodnimi izkušnjami iz gospodarstva in mednarodne odvetniške pisarne, je stalni
pogodbeni sodelavec naše odvetniške pisarne. Kot odvetnik in pravni svetovalec se
večinoma ukvarja s pravnim svetovanjem in podporo gospodarskim subjektom ter
fizičnim osebam pri vsakdanjih pravnih problemih oz. iskanju rešitev za le-te. Ravno
tako ima opravljeno osnovno izobraževanje iz mediacije – mirnega reševanja
sporov. Kot odvetnik verjame v preventivo, kot tisto, ki učinkovito preprečuje sodne
postopke in stremi k iskanju izvensodnih, učinkovitih rešitev v koraku s časom.
Kristijan Anton Kontarščak je odvetnik v Mariboru, prav tako pa tudi opravlja funkcijo
upravitelja v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije. Ima končano Pravno
fakulteto v Mariboru. Odvetništvo opravlja že od 1. 6. 2006. Pri svojem delu se ukvarja
predvsem z nudenjem pravnih storitev gospodarskim subjektom s področij:
korporacijskega prava, gospodarskega pogodbenega prava, davčno korporacijskega
prava, delovnega prava, konkurenčnega prava, trga vrednostnih papirjev in
insolvenčnega prava. Predvsem na področju korporacijskega prava ima bogato
strokovno znanje in dolgoletne izkušnje, ki jih je pridobival kot pravni svetovalec v
finančnem holdingu, družbi za upravljanje in kot odvetnik. Sodeloval je že pri številnih
zahtevnih projektih s področja korporacijskega prava. Redno objavlja strokovne članke
v strokovni literaturi, je avtor oz. soavtor več priročnikov in predava na seminarjih s
področja korporacijskega prava.
Miriam Ravnikar Šurk je naziv univerzitetne diplomirane pravnice pridobila na
ljubljanski Pravni fakulteti leta 1991, leta 1996 pa je opravila še pravosodni izpit. V
osmih letih vodenja pravno upravnega sektorja na (takrat) Javnem jamstvenem in

preživninskem skladu Republike Slovenije je dodobra spoznala pravila delovanja
upravnega in državnega ustroja. V letih 2008 in 2009 je delovala na področju
regionalnega razvoja, evropskih projektov in spodbujanja podjetništva kot namestnica
direktorice Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Leta 2009 je bila
v Državnem zboru Republike Slovenije imenovana za predsednico Državne revizijske
komisije. Glede na splošno poznavanje področja dela, ki ga opravlja Državna revizijska
komisija, je smiselno poudariti, da je sodelovala tako pri pripravi Zakona o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja kot tudi v delovni skupini Ministrstva za finance,
ki je pripravljala usmeritve Slovenije pri sprejemanju evropskih direktiv na področju
javnega naročanja ter pri pripravi zakonskega predloga sprememb in dopolnitev
Zakona o javnem naročanju v letu 2011.
Dr. Dušan Jovanovič, doktor pravnih znanosti, je izredni profesor za področje pravo
na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti. Izpopolnjeval se je predvsem
na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, College of Law University of Cincinnati in
Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Je član Pravniškega društva v Mariboru, član
svetovnega združenja International Bar Association in predsednik skupščine Štajerske
gospodarske zbornice. S svojimi strokovnimi in znanstvenimi razpravami ter članki se
ukvarja predvsem s področjem korporacijskega prava. Je avtor in soavtor več
publikacij v slovenskem prostoru in tudi v tujini. Sodeluje tudi pri različnih raziskovalnih
projektih s področja gospodarskega in korporacijskega prava ter kot predavatelj na
različnih strokovnih seminarjih in znanstvenih posvetovanjih doma in v tujini. Je
sodelavec Inštituta za gospodarsko pravo pri EPF, kjer se aktivno vključuje in povezuje
tudi s prakso. Je član organov vodenja in nadzora gospodarskih družb, sodeluje pa
tudi pri delu različnih državnih in nedržavnih organov in institucij s svojega področja.

