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Spoštovani!
 

Vabimo vas na 2. konferenco evropskega in primerjalnega prava, 
ki bo 19. in 20. marca 2009 v kongresnem centru Bernardin v 

Portorožu.
 
Pravo Evropske unije je vedno bolj prisotno v našem vsakdanjem živ
ljenju. Tudi letos Pravna praksa v sodelovanju s Slovenskim društvom 
za evropsko pravo organizira konferenco evropskega in primerjalnega 
prava. Ob tem bo izšla tudi tematska številka Pravne prakse, EvroPP. 

Za nami je pozitivna izkušnja predsedovanja Slovenije EU, pred nami 
pa novi izzivi, povezani s članstvom Slovenije v EU.
 
Konferenca je posvečena raznolikim in aktualnim temam iz prava 
Evropske unije. Obravnavali bomo vprašanja varstva potrošnikov, 
boja proti terorizmu, vprašanja harmonizacije procesnega prava EU 
in prihodnost sodstva EU ter aktualna vprašanja gospodarskega prava 
EU. Pozornost bomo namenili tudi javnim naročilom, koncesijam in 
javnozasebnim partnerstvom ter delovnemu pravu v EU.
 
V želji, da bi se nam pridružili, vas lepo pozdravljamo.

Vabljeni!

Za organizacijski odbor
dr. Verica Trstenjak, predsednica Slovenskega društva za evropsko pravo 
Dean Zagorac, odgovorni urednik Pravne prakse
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9.30–10.00 Otvoritev in pozdravni nagovori na 2. konferenci evropskega
 in primerjalnega prava
 •	 dr. Verica Trstenjak, predsednica Slovenskega društva za evropsko pravo 
 •	 Aleš Zalar, minister za pravosodje
 •	 Mihela Zupančič, vodja predstavništva Evropske komisije v RS
 •	 mag. Andreja Jerina, državna sekretarka v Službi Vlade RS za razvoj
  in evropske zadeve
 •	 Tjaša Mihelič Žitko, vodja evropskega oddelka Državnega
  pravobranilstva RS
 •	 predstavnik Ustavnega sodišča RS

1. sekcija Novejši izzivi evropskega prava
10.00–12.30 vodja: dr. Verica Trstenjak

  •	 Iskanje ravnotežja med mednarodnim, evropskim in nacionalnimi
  sistemi varstva pravic    dr. Rajko Knez
 •	 Boj proti terorizmu: nasprotje med standardi varstva podatkov
  in »družbo nadzora«
  The Fight Against Terrorism: Data Protection Standards Versus the
  Establishment of a Surveillance Society*    dr. Petra Bard LL.M SJD
 •	 Potrošnik in prodajalec: koga bolj ščiti evropsko pravo?
  dr. Verica Trstenjak
 •	 Pregled aktivnosti Evropske komisije proti Sloveniji – koliko tožb  
  nas še čaka?    mag. Barbara Vrečko
 •	 Uredba o določitvi odgovornosti za obravnavanje prošnje za azil – 

ali deluje?
  The Regulation of Determining Responsibility for Examining
  an Asylum Application - Does it Work?*    dr. Rita-Maria Kirschbaum

12.30–14.30 odmor

Program

* Predavanje bo v angleščini brez tolmačenja.

četrtek, 19. marca
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k2. sekcija Javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, koncesije
14.30–17.00 vodja: dr. Rajko Pirnat

 •	 Dileme ureditve revizije postopkov oddaje javnih naročil pri prenosu 
nove direktive    dr. Rajko Pirnat

 •	 Prenehanje pogodbenega razmerja - nova sankcija po evropskem 
pravu za težje kršitve pravil postopka o oddaji javnih naročil    

  dr. Vesna Kranjc
 •	 Najnovejša praksa Sodišča ES s področja javnega naročanja in javno-

zasebnega partnerstva    dr. Aleksij Mužina
 •	 Vprašanje sodnega varstva pred Sodiščem ES
  v primeru javnih naročil, ki jih direktive ne pokrivajo
  mag. Damjan Kukovec
 •	 Izhodišča za spreminjanje zakona, ki ureja revizijo postopkov oddaje 

javnih naročil    Tadej Štular
 •	 Zaključek postopka javnega naročanja brez izbire najugodnejšega 

ponudnika z vidika evropskega prava    Marko Žvipelj

3.sekcija Harmonizacija procesnega prava v EU in prihodnost
14.30–17.00 sodstva v EU
 vodja: dr. Vesna Rijavec

 •	 Odmevni primeri pred Sodiščem ES od Bruseljske konvencije dalje
  dr. Aleš Galič
 •	 Implementacija procesnih uredb v slovenskem pravu in praksi
  slovenskih sodišč    mag. Nina Betetto
 •	 Čezmejni stečaj    dr. Nina Plavšak
 •	 Začetek uporabe dveh novih uredb o evropskem postopku za izdajo  

plačilnega naloga in v sporu majhne vrednosti ter nadaljnji razvojni 
trendi    mag. Andrej Ekart

 •	 Prihodnost sodstva v EU    dr. Tomaž Keresteš

Program
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četrtek, 19. marca

17.00–17.30 odmor

4. sekcija Retorika za pravnike
17.30–19.30 dr. Marko Pavliha, Bogdana Herman

Pogledi pravnika in učiteljice veščin komuniciranja na kakovost obliko
vanja in posredovanja (u)pravnih besedil bodo predstavljeni po nasled
njih segmentih:
•	 Komunikacijske kompetence v pravnih poklicih
•	 Etos, patos in logos kot temelji prepričljivega posredovanja sporočil
•	 Stilska načela uradovalnega sporočanja
•	 Sprejemljivo sporočanje drugačnega mnenja
•	 Verbalni in neverbalni elementi komunikacijskega dela kontaktne   
  kulture
•	 Moč argumenta in argument moči
•	 Problematika terminologij
•	 Kognitivna, socialna in čustvena inteligenca

21.00 Družabni večer
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k5. sekcija Gospodarska sekcija: gospodarske družbe, 

8.30–12.00 davki, konkurenca
 vodja:  dr. Peter Grilc

 •	 Bailout in državne pomoči    dr. Peter Grilc
 •	 Evropski konkurenčnopravni postopki in varstvo zasebnosti
  European Competition Law Proceedings and the Protection
  of Privacy* dr. Jean-Christophe Puffer-Mariette
 •	 Evropska družba z omejeno odgovornostjo    dr. Marijan Kocbek
 •	 Zlata delnica kot ovira prostega pretoka kapitala 
  mag. Renata Zagradišnik
 •	 Prenos sedeža družbe iz davčnih razlogov – praksa Sodišča ES
  mag. Nana Šumrada
 •	 Odškodnine v konkurenčnopravnih zadevah de lege lata in pro futuro 
  Ana Vlahek

6. sekcija Aktualna vprašanja delovnega prava in socialne varnosti
8.30–12.00 vodja: dr. Darja Senčur Peček

 •	 Vpliv novejših sodb Sodišča ES na razlago določb Zakona
  o delovnih razmerjih    dr. Darja Senčur Peček
 •	 Pomen sprememb Direktive 2003/88/ES o določenih vidikih
  organizacije delovnega časa za slovensko delovno pravo
  mag. Nataša Belopavlovič
 •	 Sindikalni ukrepi in prost pretok storitev    dr. Janja Hojnik
 •	 Obvezna upokojitev po pravnem redu Republike Slovenije
  in odločitvah Sodišča ES    dr. Etelka Korpič-Horvat
 •	 Pravica do zdravljenja v drugi državi članici EU    dr. Grega Strban

12.00–13.00 odmor 

* Predavanje bo v angleščini brez tolmačenja.

Program
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k7. sekcija Vpliv evropskega prava na slovensko pravo in prakso - 
13.00–16.00 konkretni primeri
 vodja: dr. Marko Ilešič

 •	 Novejši razvoj prava intelektualne lastnine na evropski ravni
  dr. Marko Ilešič
 •	 Pravice slovenskih državljanov kot evropskih državljanov v praksi
  dr. Maja Brkan
	 •	 Direktiva o storitvah: kaj čaka Slovenijo pred njeno uveljavitvijo
  in po njej in kako daleč so druge države članice
  The services directive: what is awaiting Slovenia before and after its   
  entry into force and the progress in other Member States 
  dr. Luigi Malferrari
	 •	 Razvoj načela solidarnosti kot splošnega načela evropskega prava
  dr. Matej Accetto
	 •	 Uredba Rim I. in II. – novo evropsko kolizijsko pravo in njegov   
  pomen    dr. Damjan Možina

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

petek, 20. marca



Predavatelji

Dr. Matej Accetto
docent na PF Univerze v Ljubljani

Dr. Petra Bard LL.M SJD
raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za 
kriminologijo, Madžarska, predavateljica 
na Srednjeevropski univerzi, Madžarska 
National Institute of Criminology, 
Hungary, researcher, Central European 
University, Hungary, lecturer

Mag. Nina Betetto
sodnica na Vrhovnem sodišču RS

Mag. Nataša Belopavlovič
Praktika, zavod za preučevanje delovnih 
razmerij

Dr. Maja Brkan
pravna svetovalka na Sodišču ES

Mag. Andrej Ekart
asistent na PF Univerze v Mariboru

Dr. Aleš Galič
profesor na PF Univerze v Ljubljani

Dr. Peter Grilc
profesor na PF Univerze v Ljubljani

Bogdana Herman
predavateljica retorike na PF Univerze
v Ljubljani

Dr. Janja Hojnik
docentka na PF Univerze v Mariboru

Dr. Marko Ilešič
sodnik na Sodišču ES

Dr. Tomaž Keresteš
docent na PF Univerze v Mariboru

Dr. Rita-Maria Kirschbaum
sodnica na Sodišču za azilne zadeve, 
Avstrija
judge at the Asylum Court, Austria 

Dr. Rajko Knez
profesor in dekan na PF Univerze v 
Mariboru

Dr. Marijan Kocbek
profesor na PF Univerze v Mariboru

Dr. Etelka Korpič-Horvat
docentka na PF Univerze v Mariboru

Dr. Vesna Kranjc
profesorica na PF Univerze v Mariboru

Mag. Damjan Kukovec
LL. M., doktorski kandidat (Harvard), 
član pravne službe Evropske komisije, 
Bruselj

Dr. Luigi Malferrari
svetovalec v Generalnem direktoratu za 
notranji trg in storitve pri Evropski komisiji
official at the European Commission, 
Directorate General Internal Market and 
Services

Dr. Damjan Možina
docent na PF Univerze v Ljubljani

Dr. Aleksij Mužina
docent na Fakulteti za management 
Univerze na Primorskem, odvetnik

Dr. Marko Pavliha
profesor na Fakulteti za pomorstvo
in promet Univerze v Ljubljani



Dr. Darja Senčur Peček
docentka na PF Univerze v Mariboru

Dr. Rajko Pirnat
profesor in dekan na PF Univerze
v Ljubljani

Dr. Nina Plavšak
docentka na PF Univerze v Mariboru

Dr. Jean-Christophe Puffer-Mariette
pravni svetovalec na Sodišču ES
référendaire at the European Court
of Justice

Dr. Vesna Rijavec
profesorica na PF Univerze v Mariboru

Dr. Grega Strban
docent na PF Univerze v Ljubljani

Tadej Štular
Ministrstvo za zdravje

Mag. Nana Šumrada
LL.M., doktorska kandidatka (Katoliška 
univerza v Leuvenu), pravna svetovalka na 
Sodišču ES

Dr. Verica Trstenjak
generalna pravobranilka na Sodišču ES
in profesorica na PF Univerze v Mariboru

Ana Vlahek
asistentka na PF Univerze v Mariboru

Mag. Barbara Vrečko
sekretarka Službe Vlade RS za zakonodajo, 
vodja sektorja za evropske zadeve in 
informatizacijo pravnih postopkov

Mag. Renata Zagradišnik
LL.M (LSE), doktorska kandidatka
(PF Univerze v Ljubljani), svetovalka na 
Ustavnem sodišču Republike Slovenije

Marko Žvipelj
odvetniški kandidat v odvetniški pisarni 
doc. dr. Aleksija Mužine

Predavatelji



Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na 2. konferenci evropskega in primerjalnega prava je 395,00 EUR 
(474,00 EUR z DDV). Člani Slovenskega društva za evropsko pravo in naročniki Pravne 
prakse imajo 10odstotni popust.

Kotizacija vključuje tudi osvežilne pijače med odmori. Če boste na prijavnici označili, da 
želite potrdilo o udeležbi, ga boste lahko v četrtek ali petek prevzeli pri recepciji srečanja.

Prijave
Skrajni rok za prijavo je 16. marec 2009.

Prijavite se lahko:
•	 po pošti: GV Založba, d. o. o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana
•	 po faksu na številko: 01 30 91 815
•	 po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
•	 ali s prijavnico na naši spletni strani: www.gvzalozba.si

Plačilo
Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku 
na IBAN GV Založbe, d. o. o., odprt pri UniCredit Banka Slovenije, d. d., Ljubljana, 
številka: SI56 2900 0005 5121 174. Sklicna številka bo navedena na računu.

Odjave
Morebitno odjavo nam pošljite po pošti ali faksu. Skrajni rok za pisno odpoved je 16. marec. 
Če se boste odjavili do 17. marca 2009, vam bomo zaračunali administrativne stroške v 
višini 30 odstotkov kotizacije. Pri kasnejši odjavi vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

Hoteli
Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.
Najbližje prenočišče: Hoteli Bernardin, tel.: 05 69 55 104



Kotizacija za udeležbo na 2. konferenci evropskega in primerjalnega prava
in gradivo je 395,00 EUR brez DDV (474,00 EUR z DDV). Člani Slovenskega društva za evropsko 
pravo (SDEP) in naročniki Pravne prakse imajo 10odstotni popust.
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   Sem naročnik Pravne prakse              Želim potrdilo o udeležbi
   Sem član SDEP

Prijave in informacije
Skrajni rok za prijavo je 16. marec 2009.
Prijavite se lahko:
•	 po pošti: GV Založba, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
•	 po faksu na številko: 01 30 91 815
•	 po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
•	 ali s prijavnico na naši spletni strani: www.gvzalozba.si
Informacije po telefonu: 01 30 91 813

Obvestila in sprotne spremembe: www.gvzalozba.si
Informacije v času srečanja: pri recepciji organizatorjev, ki je odprta v času predavanj.
Vaše podatke bomo uporabljali le za obveščanje o novostih GV Založbe in jih ne bomo posredovali 
tretjim osebam. ☐ Ne želim, da uporabljate moje podatke za obveščanje.

Na dogodek so vabljeni novinarji.

faks: 01 30 91 815


