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OSEBNI PODATKI Doc. dr. Eneja Drobež 

 
  

 

eneja.drobez@sodisce.si 

 

 

Spol Ž | Datum rojstva 08/03/1984| Državljanstvo Slovensko 

 

 

DELOVNE IZKUŠNJE 
 

 

 

 

Od decembra 2016 Višja pravosodna svetovalka 

 

Vrhovno sodišče RS, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana 

 

Delo na upravnem oddelku Vrhovnega sodišča RS 

 
 

Od decembra 2015 do danes Docentka za civilno in gospodarsko pravo 

Habilitacija: Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Delpinova 18b, Nova 

Gorica in Fakulteta za poslovne vede v Ljubljani 

Delo obsega vodenje predavanj in vaj,  mentorstvo pri diplomskih in seminarskih 

nalogah in pregledovanje seminarskih nalog pri predmetih prof. dr. Krešimira 

Puhariča na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici (predmeta Gospodarsko pravo 

in Finančno pravo), Fakulteti za poslovne vede v Ljubljani (Gospodarsko pravo) in 

Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju (Evropsko delovno pravo). 

 
maj 2014 – julij 2014 in januar 

2015 – marec 2015 in od junija 

2016 kot dopolnilno delo 

Raziskovalka 

 Mediteranski inštitut za sodobne študije, Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri 

Novi Gorici 

 

Delo obsega pripravo projektov s področja prava intelektualne lastnine in socialne 

varnosti, pisanje znanstvenih in strokovnih člankov, ter sodelovanje pri po Agenciji 

za znanstveno in raziskovalno dejavnost Slovenije financiranih programih in 

projektih (Oskrba starostnikov na domu, Opredelitev kmeta in kmečkega 

gospodarstva, itn...) 

 
 

Od aprila 2015 do novembra 

2016 

Višja pravosodna svetovalka 

 

Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana 
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Delo je obsegalo pripravo in vodenje obravnav v gospodarskih sporih s področja 

intelektualne lastnine ter pripravo sodb s področja konkurenčnega prava in 

intelektualne lastnine, pa tudi statusnega in pogodbenega prava. 

 

april 2009 - oktober 2011,  

marec 2012 - maj 2013, 

oktober 2013 – december  

2013 

Sodniška pripravnica v delovnem razmerju 

Višje sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana 

Delo je obsegalo pripravo osnutkov odločb z vseh pravnih področij, na civilnem 

področju predvsem s področja avtorskega prava. 

 

 

  

od oktobra 2009  do decembra 

2015 

Asistentka za gospodarsko pravo 

 Habilitacija: Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Delpinova 18b, Nova 

Gorica in Fakulteta za poslovne vede v Ljubljani 

Delo obsega vodenje vaj,  pregledovanje seminarskih nalog in nadzorovanje 

izpitov pri predmetih prof. dr. Krešimira Puhariča na Evropski pravni fakulteti v 

Novi Gorici (predmeta Gospodarsko pravo in Finančno pravo), Fakulteti za 

poslovne vede v Ljubljani (Gospodarsko pravo) in Fakulteti za komercialne in 

poslovne vede v Celju (Evropsko delovno pravo). 

 

 

  

  

  

avgust 2013 - september 2013 Študijska praksa v tuji odvetniški pisarni 

 

Clifford Chance, Mainzer Landstraße 46, Frankfurt na Majni 

Delo je obsegalo pregled zadev s področja prava intelektualne lastnine (pravice 

industrijske lastnine, kršitev avtorskih pravic na spletu), in nelojalne konkurence 

(predvsem nelojalnega oglaševanja), pripravo mnenj ter pripravo predlogov za 

tožbe oziroma odgovore na tožbo v postopkih varstva industrijske lastnine. 

 

 

IZOBRAŽEVANJE IN 

USPOSABLJANJE 
 

 

4. decembra 2014 Pravniški državni izpit  

   

 

 

  

Od oktobra 2012 do marca  

Doktorski študij – pridobljen naziv doktor znanosti 
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2015 
 

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Delpinova 16b, 5000 Nova Gorica 

Napisala sem doktorsko disertacijo na temo avtorskega prava z naslovom 

Kolektivno upravljanje malih glasbenih pravic pri prof. dr. Krešimiru Puhariču. 

 

Od aprila 2013 do   

marca 2014 

Študijska izmenjava – študijsko raziskovanje v tujini  

 

Pravna fakulteta na Univerzi Wolfgang–Goethe v Frankfurtu na Majni 

Na študijski izmenjavi sem pisala doktorsko disertacijo mentorstvom prof. dr. 

Alexandra Peukerta, za študij sem prejela štipendijo Ustanove odvetnikov iz Hesna 

(Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft). 

 

Od aprila 2008 do  marca 

2009 

LL.M. (Deutsches Recht), v Sloveniji nostrificiran kot magisterij 

znanosti 

 

Pravna fakulteta na Univerzi Ruprecht-Karl v Heidelbergu 

V okviru magistrskega študija sem se specializirala za gospodarsko pravo s 

poudarkom na korporacijskem pravu, magistrsko nalogo sem napisala s področja 

prava neprofitnih organizacij pod mentorstvom prof. dr. dr. Herberta Kronke-ja. V 

času magistrskega študija sem bila prejemnica štipendije nemške organizacije 

KAAD. 

 

Od oktobra 2002 do  

decembra 2007 

Dodiplomski študij prava (univerzitetni diplomirani pravnik)  

 

Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani 

Študij splošnih pravnih predmetov (civilno, kazensko, gospodarsko, delovno in 

socialno pravo), diplomska naloga iz primerjalnega prava (Razvoj Equity v 

angleškem pravu – primer trustov) ocenjena s CUM LAUDE pri prof. dr. Miru 

Cerarju. Prejemnica Zoisove štipendije. 

 

 

KOMPETENCE 
 

 

Materni jezik Slovenščina 

  

Drugi jeziki 
RAZUMEVANJE GOVORJENJE 

PISNO 

SPOROČANJE 

Slušno 

razumevanje 

Bralno 

razumevanje 

Govorno 

sporazumevanje 

Govorno 

sporočanje  

Nemščina C1 C1 C1 C1 C1 

 Deutsches Sprachdiplom (DSH 3 in DSD) 

Angleščina C1 C1 C1 C1 C1 
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 Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik - B1/B2: Samostojni uporabnik - C1/C2: 

Usposobljeni uporabnik 

Skupni evropski jezikovni okvir 
 


