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Profesor dr. Marijan Kocbek
Marijan Kocbek je doktor pravnih znanosti in redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Pred zaposlitvijo na fakulteti je deloval

predvsem v gospodarstvu, med drugim je opravljal delo generalnega sekretarja Gospodarske zbornice Slovenije. Izpopolnjeval se je na New York

State Universtiy ter Cleveland State University v ZDA. Je aktiven arbiter pri stalni arbitraži Gospodarske zbornice Slovenije in član International Bar

Association, kjer deluje kot član komiteja za korporacijske pravnike ter sekcije za vrednostne papirje. Je odgovorni urednik revije Podjetje in delo.

Dolga leta (od 1989) je bil eden od dveh sopredsednikov vsakoletnega največjega znanstvenega srečanja slovenskih pravnikov Dnevi slovenskih

pravnikov, kjer je trenutno član programskega in organizacijskega odbora. Je predsednik programskega odbora tradicionalnega posvetovanja

Gospodarski subjekti na trgu, ki ga organizirata Inštitut za gospodarsko pravo Maribor, katerega predstojnik je, in Pravna fakulteta Univerze v

Mariboru.

S svojimi znanstvenimi in strokovnimi razpravami, prispevki na konferencah in članki posega zlasti na področje korporacijskega prava in prava

vrednostnih papirjev. Objavlja tako v domačih, kot tudi tujih znanstvenih in strokovnih revijah. Je avtor in soavtor več samostojnih publikacij, npr.

Korporacijsko pravo, Delnice in delniška družba, Nadzorni sveti v delniških družbah in družbah z omejeno odgovornostjo, Pravo družb. Kot

komentator je sodeloval pri komentarju Zakona o prevzemih, pri komentarjih Zakona o gospodarskih družbah pa je sodeloval tako kot komentator,

kot tudi redaktor.

Dr. Nina Plavšak
Nina Plavšak je doktorica pravnih znanosti. Po sodniški karieri je postala svetovalka finančnim institucijam ter sodelovala pri nastajanju več

temeljnih zakonov v Republiki Sloveniji, predvsem na civilnopravnem in gospodarskopravnem področju. Je članica uredniškega odbora revije

Podjetje in delo in vsakoletna vodja sekcij nekaterih osrednjih pravnih znanstvenih konferenc v Sloveniji.

V svojih znanstvenih in strokovnih delih je postavila nekatere neomajne temelje v slovenskem pravnem prostoru. Osrednje mesto v njenem

bogatem opusu zasedajo monografija Obligacijsko pravo: splošni del, Obligacijski zakonik s komentarjem, Zakon o finančnem poslovanju,

postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju z uvodnimi pojasnili, Komentar Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi

insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, E-paket), Sodobno stvarno pravo: izbrana poglavja, prav tako je komentatorka Zakona o

gospodarskih družbah, predvsem njegovih bilančnopravnih določb in določb, ki urejajo materialna statusna preoblikovanja.

Matic Kramar
Matic Kramar je univerzitetni diplomirana pravnik, ki svoje izkušnje nabira predvsem v praksi. Posveča se predvsem korporacijskopravnim

vprašanjem, insolvenčnemu pravu, bilančnemu pravu, gospodarskemu pogodbenemu pravu, pravnim skrbnim pregledom in M&A področju.

Profesor dr. Peter Podgorelec
Peter Podgorelec je doktor pravnih znanosti in izredni profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Pred tem je izkušnje nabiral

tudi v pravosodju, kjer je bil strokovni sodelavec na Višjem sodišču v Mariboru, tri leta pa okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Mariboru. Je član

uredniškega odbora revije Naše gospodarstvo.

V svojih znanstvenih in strokovnih prispevkih se posveča predvsem problematiki s področja korporacijskega prava, poudarjeno pa pravu povezanih

družb ter vprašanjem odgovornosti poslovodstva in članov nadzornega sveta. Tako doma, kot v tujini objavlja v periodičnih publikacijah in sodeluje

na znanstvenih konferencah, v slovenskem pravnem prostoru pa je še posebej opazen po monografijah Koncerni, Nadzorni sveti in upravni odbori

v delniških družbah in družbah z omejeno odgovornostjo, Družba z omejeno odgovornostjo, Informacijske pravice družbenikov, prav tako je

komentator v Velikem komentarju Zakona o gospodarskih družbah.

Doc. dr. Gregor Drnovšek
Gregor Drnovšek je doktor pravnih znanosti. V praksi se posveča predvsem korporacijskopravnim vprašanjem, bilančnemu pravu, gospodarskemu

pogodbenemu pravu, pravnim skrbnim pregledom in M&A področju. Na Univerzi v Mariboru je habilitiran v docenta. S svojimi prispevki je prisoten

na izobraževalnih seminarjih, znanstvenih konferencah ter v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah.

Marko Mehle
Marko je univerzitetni diplomirani ekonomist ima državni izpit iz področja javne uprave in izpit za področje vodenja postopkov ter je neodvisni član

svetovalnega odbora EU arbitražne komisije za namene izvajanja Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja zvezi s preračunom dobička

povezanih podjetij. Kot višji davčni inšpektor na Davčni upravi RS, je bil zadolžen za opravljanje najzahtevnejših postopkov davčnega

inšpekcijskega nadzora s področja transfernih cen ter za koordiniranje in svetovanje v zvezi z davčnimi postopki s področja transfernih cen ter tudi z

drugih področij neposredne in posredne obdavčitve. Marko vodi in sodeluje pri projektih z vseh davčnih področij, kot so skrbni pregledi, M&A, in

drugo, predvsem pa je specialist za transferne cene, pripis dobička poslovnim enotam. Poleg tega je specialist tudi za zastopanje strank v davčnih

postopkih.

Marko objavlja tudi strokovne članke in mnenja v strokovni literaturi kot je IKS, Sirius, Pravna praksa, Mijesečnik za poslovnu praksu RRIF, v

preteklosti pa jih je objavljal tudi interno v okviru davčnega organa. V preteklosti je mnogokrat sodeloval kot udeleženec in predavatelj na

mednarodnih seminarjih, konferencah in delavnicah v okviru EU programa FISCALIS in inštitucij kot sta OECD in IOTA ter tudi v okviru

slovenskega davčnega organa. Kot predavatelj sodeluje z Inštitutom za revizijo Slovenije, Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in

Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije ter tudi RIFF-om iz Hrvaške, prav tako pa je kot predavatelj v preteklosti sodeloval tudi z Deloittom in PWC.


