
                                     
 

dr. Borut Bratina 

Dr. Borut Bratina, rojen v Mariboru, dne 13.02.1957, stanuje v 

Mariboru, Usnjarska ulica 9, poročen in oče dveh otrok, doktor 

pravnih znanosti, zaposlen kot izredni profesor na Ekonomsko-

poslovni fakulteti Univerze v Mariboru na katedri za gospodarsko 

pravo. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral 1980; istega leta je 

diplomiral tudi na Visoki ekonomsko-komercialni šoli Maribor. Naziv 

magister pravnih znanosti je pridobil na podiplomskem študiju na 

Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je magistriral leta 1987. Doktorat 

pravnih znanosti je pridobil leta 1997 na Pravni fakulteti Univerze v 

Mariboru. 

Kot visokošolski učitelj v nazivu izredni profesor za pravo predava na 

dodiplomskem in podiplomskem študiju na EPF pri predmetih 

Gospodarsko pravo, Mednarodno gospodarsko pravo, Pravo EU, 

Pravo v finančnem poslovanju, Podjetniško in davčno pravo, Pravni 

vidiki v marketingu in na podiplomskem študiju še predmete Izbrana 

poglavja iz gospodarskega in davčnega prava, Mednarodno 

gospodarsko pravo, Pravo intelektualne lastnine, Prevzemi in 

združitve in Krizni finančni management. Kot gostujoči profesor 

sodeluje na Sveučilištu v Zadru na oddelku za ekonomijo kot nosilec 



predmeta Korporacijsko upravljanje na podiplomskem bolonjskem 

programu druge stopnje. Od leta 2000 je predstojnik katedre in 

inštituta za gospodarsko pravo na EPF. Bil je tudi prodekan za 

gospodarjenje na fakulteti in predsednik oz. član Upravnega odbora 

Univerze v Mariboru ter predsednik Akademskega zbora Univerze v 

Mariboru. Od leta 2001 je tudi član Senata EPF. V letu 2005 je prejel 

Zlati znak Univerze v Mariboru. Znanstveno raziskovalno in strokovno 

deluje v okviru Inštituta za gospodarsko pravo na EPF, kjer je tudi 

predstojnik tega inštituta. Je tudi soustanovitelj Inštituta za 

ekonomsko in korporacijsko upravljanje-IECG Maribor. Na različnih 

ravneh in na različne načine sodeluje z mnogimi slovenskimi podjetji 

in drugimi organizaciji. Bil je predsednik oziroma član nadzornega 

sveta v več slovenskih podjetjih.  

Danes je ob članstvu v nadzornem svetu Banke Koper d.d. še 

predsednik nadzornega sveta Perutnine Ptuj d.d. in član kadrovske 

komisije nadzornega sveta Pošte Slovenije. 

Ima certifikat za ekspertnega člana nadzornega sveta, ki jih 

podeljujeta Združenje nadzornikov Slovenije in Gospodarska zbornica 

Slovenije. 

Aktivno sodeluje v Združenju nadzornikov Slovenije, kjer je član 

upravnega odbora združenja in strokovnega sveta združenja ter 

predsednik izpitne komisije za pridobitev certifikata za ekspertnega 

člana nadzornega sveta, ki jo podeljuje to združenje skupaj z 

Gospodarsko zbornico Slovenije. 

Na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani je arbiter na stalni 

arbitraži. 

Dr. Bratina je avtor več deset znanstvenih in strokovnih člankov 

predvsem iz področja gospodarskega prava, ki so bili objavljeni v 

domačih in tujih zanstvenih in strokovnih revijah. Je tudi avtor in 

soavtor več znanstvenih monografij in strokovnih knjig, učbenikov in 



velikega komentarja ZGD-1. Izdelal je več deset strokovnih ekspertiz 

in izvedeniških mnenj za različne slovenske gospodarske subjekte. 


