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Programski odbor
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Anton Tomažič, dr. Verica Trstenjak, Dean Zagorac

Spoštovani!

Vabimo vas na 3. konferenco evropskega in primerjalnega prava,
ki bo 25. in 26. marca 2010 v Hotelu Mons v Ljubljani.

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

Konferenca je posvečena raznolikim in aktualnim temam iz prava  
Evropske unije. 

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

medijski pokrovitelj                  sponzorja



Program

četrtek, 25. marca
8.00–9.30 Sprejem udeležencev

9.30–10.00 Otvoritev in pozdravni nagovori 

1. sekcija  Evropsko civilno pravo in postopki pred Sodiščem EU
10.00–13.00 vodja: dr. Verica Trstenjak

 • Slovenija kot tožnik in toženec pred Sodiščem EU      
mag. Damjan Kukovec (Bruselj)

 • Pravice letalskih potnikov v pravu EU         
dr. Verica Trstenjak (Luksemburg)

 • Internet in avtorske pravice – kam nas vodi informacijska doba      
dr. Maja Bogataj, LL.M., LL.M. (Ljubljana)

 • Vloga Sodišča EU pri enotnosti razlage pravil o trgovskih znamkah     
dr. Marko Ilešič (Luksemburg)

 • Evropsko civilno procesno pravo in pomen za slovenska sodišča      
dr. Maja Brkan, LL.M. (Luksemburg)

 • Neposredni učinek direktiv in problemi v slovenski praksi      
dr. Matej Avbelj, LL.M. (Ljubljana)

13.00–14.00 odmor



* Predavanje bo v angleščini brez tolmačenja.

2. sekcija Upravnopravna sekcija
14.00–17.00 Okolje – energetika – javna naročila – mediji in nekatere   
 novosti Lizbonske pogodbe
 vodja: dr. Rajko Knez
 • Novosti sekundarne zakonodaje EU na področju energetike   

in slovensko pravo    dr. Rajko Pirnat (Ljubljana)
 • Odmevne odločitve Sodišča EU in slovenska praksa javnega naročanja  

dr. Vesna Kranjc (Maribor)
 • Pravni vidiki instituta presoje vplivov na okolje po pravu EU in 

udeležba javnosti v postopkih odločanja glede posegov v okolje   
dr. Jorg Sladič, LL.M., D.E.S.S. (Ljubljana)

 • Oblikovanje javnopravnih razmerij radio-televizije po pravu EU
  Shaping the media public law legal relations under EU law *
  dr. Alina-Maria Lengauer, LL.M (Dunaj)
 • Lizbonska pogodba – pogled na spremembe z zornega kota države 

(pregled sprememb določb vertikalnih odnosov)     
dr. Rajko Knez (Maribor)

17.00–17.30 odmor

3. sekcija Aktualna vprašanja delovnega prava in socialne varnosti
17.30 vodja: dr. Grega Strban
 • Pravni položaj oseb, ki opravljajo delo prek agencij za začasno  

zaposlovanje v EU    dr. Polonca Končar (Ljubljana)
 • Svoboda gibanja in državljanstvo EU    dr. Darja Senčur Peček (Maribor)
 • Pravni položaj delavcev ob insolventnosti delodajalca po Direktivi 

94/2008/EU    mag. Luka Tičar (Ljubljana)
 • Odraz odločitev Sodišča EU v socialnih sporih       

mag. Irena Žagar (Ljubljana)
 • Uveljavitev nove Uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti v EU    

dr. Grega Strban (Ljubljana)
 • Okrogla miza, sodelujejo: Radivoj Radak, Tatjana Strojan, Eva Godina, 

Darka Hribar
 • Razprava
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četrtek, 25. marca



petek, 26. marca
4. sekcija Gospodarska sekcija
9.00–12.00 Konkurenčno pravo EU, tudi z vprašanji javnega sektorja in  
 prava intelektualne lastnine, davki, evropsko pravo družb ter 
 dileme ekonomskih svoboščin v povezavi s človekovimi pravicami
 vodja: dr. Klemen Podobnik
 • Med javnim in zasebnim – konkurenca in (ali?) javni sektor   

dr. Bojan Bugarič (Ljubljana)
 • Vpliv evropske delniške družbe na razvoj regulatorne konkurence 

evropskega prava družb    dr. Barbara Rajgelj (Ljubljana)
 • Izogibanje obdavčevanju s strani družb v evropskem pravu   

Nana Šumrada, LL.M., (Luksemburg)
 • Izključevalne zlorabe – so dileme po Navodilu glede prednostnih 

nalog Komisije pri uporabi 82. člena še večje        
dr. Klemen Podobnik (Ljubljana)

 • Ekonomske svoboščine in človekove pravice    dr. Peter Grilc (Ljubljana)

12.00–13.00 odmor

Okrogla miza
13.00–15.00 Retorika za (u)pravnike
 vodja: Bogdana Herman, sodelujejo: dr. Miro Cerar, dr. Peter Čeferin,   
 dr. Marko Pavliha, Franc Testen 

 Letos bodo sodelujoči na okrogli mizi spregovorili tudi o svojih   
 retoričnih izkušnjah in razpravljali o retoričnih praksah v pravniških   
 poklicih doma in po svetu. 
 Kakšno komuniciranje in javno nastopanje ugled teh poklicev krepi,   
 kako uglašeni sta etika in retorika v praksi, katerim skušnjavam se kot   
 govorci in pisci (u)pravnih vsebin lahko izognemo in katerim se preprosto  
 moramo?
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Predavatelji
dr. Matej Avbelj, LL.M., asistent na Evropski 
pravni fakulteti v Novi Gorici in Fakulteti za 
državne in evropske študije v Kranju
dr. Maja Bogataj, LL.M., LL.M., Inštitut za 
intelektualno lastnino, IPI
dr. Maja Brkan, LL.M., pravna svetovalka na 
Sodišču EU, habilitirana v docentko na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani
dr. Bojan Bugarič, izredni profesor na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani
dr. Miro Cerar, redni profesor na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani
dr. Peter Čeferin, odvetnik
Eva Godina, vodja Oddelka za mednarodno 
zdravstveno zavarovanje na Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije
dr. Peter Grilc, redni profesor na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani
Bogdana Herman, učiteljica veščin retorike  
na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Darka Hribar, vodja Službe za mednarodno 
zavarovanje na Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije
dr. Marko Ilešič, sodnik na Sodišču EU
dr. Rajko Knez, izredni profesor, Jean Monnet 
Chair, dekan Pravne fakultete Univerze v 
Mariboru
dr. Polonca Končar, predsednica Evropskega 
odbora za socialne pravice, profesorica na 
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
dr. Vesna Kranjc, redna profesorica na Pravni 
fakulteti Univerze v Mariboru
mag. Damjan Kukovec, LL.M., doktorski 
kandidat (Harvard), član Pravne službe 
Evropske komisije

dr. Alina-Maria Lengauer, LL.M., 
profesorica, prodekanica, Jean Monnet Chair 
– Juridikum – Pravna fakulteta Univerze na 
Dunaju
dr. Marko Pavliha, redni profesor na Fakulteti 
za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani
dr. Rajko Pirnat, redni profesor in dekan na 
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
dr. Klemen Podobnik, docent na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani
Radivoj Radak, vodja oddelka Svoboda 
gibanja delavcev na Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve
dr. Barbara Rajgelj, docentka na Fakulteti  
za družbene vede Univerze v Ljubljani
dr. Darja Senčur Peček, docentka na Pravni 
fakulteti Univerze v Mariboru
dr. Jorg Sladič, LL.M., D.E.S.S., odvetnik iz 
Ljubljane
dr. Grega Strban, podpredsednik Evropskega 
inštituta za socialno varnost, docent na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani
Tatjana Strojan, sekretarka na Uradu za 
enake možnosti
Nana Šumrada, LL.M., doktorska kandidatka 
(Katoliška univerza v Leuvenu), pravna 
svetovalka na Sodišču EU
Franc Testen, predsednik Vrhovnega sodišča RS
mag. Luka Tičar, asistent na Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani
dr. Verica Trstenjak, generalna pravobranilka 
na Sodišču EU, redna profesorica na Pravni 
fakulteti Univerze v Mariboru
mag. Irena Žagar, višja sodnica na Delovnem 
in socialnem sodišču v Ljubljani



Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na 3. konferenci evropskega in primerjalnega prava ter gradivo 
je 385,00 EUR (462,00 EUR z DDV). Člani Slovenskega društva za evropsko pravo in 
naročniki Pravne prakse imajo 10-odstotni popust.
Udeleženci prejmejo gradivo. Kotizacija vključuje tudi osvežilne pijače med odmori. 

Prijave

Skrajni rok za prijavo je 19. marec 2010.
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
• 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 Slovenija, 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 18. marec.
Če se boste odjavili do 19. marca 2010, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 
30-odstotkov  kotizacije. Pri poznejši odjavi vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

Informacije
telefon: 01 30 91 813
e-pošta: seminar@gvzalozba.si
www.gvzalozba.si
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   Sem naročnik Pravne prakse
   Sem član SDEP

Prijave

Skrajni rok za prijavo je 19. marec 2010.
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
• 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. P602

faks: 01 30 91 815


