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Jerneja Prostor, magistrica znanosti s področja gospodarskega prava, asistentka na Pravni 
fakulteti Univerze v Mariboru, se je leta 2001 vpisala na Pravno fakulteto Univerze v 
Mariboru. Pri študiju je izbrala izbirno skupino Korporacijsko pravo in diplomirala leta 2006 
pod mentorstvom prof. dr. Marijana Kocbeka in somentorstvom prof. dr. Saše Preliča. Med 
dodiplomskim študijem je kot študentka opravljala različna pravna dela, med drugim več 
mesecev v družbi NLB Leasing, d.o.o. in v družbi Krupič svetovanje, d.o.o. Po zaključenem 
študiju se je vpisala v znanstveni magistrski študijski program Gospodarsko pravo na Pravni 
fakulteti Univerze v Mariboru in odtlej ter do leta 2010 na Katedri za gospodarsko pravo 
sodelovala kot demonstratorka, med drugim v raziskovalni skupini za pripravo novel Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1). Njena diplomska naloga, v kateri je obravnavala Direktivo 
EU o čezmejnih združitvah, in njen prispevek Delna izčlenitev podjetja podjetnika in 
morebitna vpeljava izčlenitve pri gospodarskih družbah, objavljen v reviji Podjetje in delo, sta 
služila kot podlaga za oblikovanje normativnih rešitev novel ZGD-1A in ZGD-1B. 
 
Prvo zaposlitev je opravljala v obliki rednega pripravništva na Višjem sodišču v Mariboru, 
novembra 2009 pa je uspešno opravila pravniški državni izpit. Od januarja 2010 do avgusta 
2011 je bila kot pravnica zaposlena v Ljubljani v družbi NLB Skladi, d.o.o. V okviru 
izobraževanja za borznega posrednika je opravila izpit za investicijsko svetovanje ter 
izvrševanje naročil strank. Septembra 2011 se je kot asistentka za gospodarsko in civilno 
pravo zaposlila na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer sodeluje pri predmetih s 
področja gospodarskega statusnega in gospodarskega pogodbenega prava. V letu 2013 je 
pod mentorstvom prof. dr. Marijana Kocbeka uspešno zagovarjala magistrsko nalogo 
Dopustnost čezmejnega prenosa sedeža ter razdružitve statutarnega in dejanskega sedeža 
družbe v Evropski uniji, prav tako je v istem letu prijavila temo doktorske disertacije na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom zasl. prof. dr. Bojana Zabela.  
 
Osebna bibliografija Jerneje Prostor obsega eno znanstveno monografijo v soavtorstvu, več 
znanstvenih in strokovnih člankov, objavljenih v domačih in tujih publikacijah, ter izkazuje 
njeno sodelovanje na strokovnih posvetih. Dostopna je na spletni strani:  
http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20140122202411-34842.html.  


