
konferenca evropskega 
in primerjalnega prava4.

24. marec 2011
Ljubljana

www.gvzalozba.si



Programski odbor
dr. Verica Trstenjak, dr. Rajko Knez, dr. Peter Grilc, mag. Petra Ferk  
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Spoštovani!

Vabimo vas na 4. konferenco evropskega in primerjalnega prava,
ki bo 24. marca 2011 na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Pravo Evropske unije je že nekaj let prisotno v našem vsakdanjem življenju. 
Tudi v letu 2011 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.

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 sponzor



Program

      Program 

8.00−9.00 sprejem udeležencev

9.00−9.30 otvoritev 4. konference evropskega in primerjalnega prava
 – dr. Verica Trstenjak, predsednica Slovenskega društva za 
  evropsko pravo
 – dr. Peter Grilc, dekan Pravne fakultete v Ljubljani
 – Mihela Zupančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
 – Tjaša Mihelič Žitko, Državno pravobranilstvo RS

1. sekcija
9.30−12.15 Slovenija in pravo EU: izzivi za prihodnost 
 vodja: dr. Verica Trstenjak
 • Razmerje med (evropskim, slovenskim) davčnim in civilnim pravom

dr. Marko Ilešič
 • Zunanja politika EU: ali Slovenija izgublja diplomatska

predstavništva    dr. Maja Brkan
 • Kako zastopati Slovenijo ali slovenske stranke pred Sodiščem EU

dr. Jorg Sladič
 • Prednost prava EU pred nacionalnim načelom pravnomočnosti

dr. Matej Avbelj
 • Pravo EU in plačilna nedisciplina v Sloveniji     dr. Damjan Možina

12.15−13.30 odmor za kosilo 



 

2. sekcija
13.30−16.15 Gospodarsko-socialnopravna sekcija
 vodja: dr. Rajko Knez
 • Novosti na področju investicij v obdobju gospodarske krize

dr. Janja Hojnik, mag. Petra Ferk
 • Omejitve internetnih prodaj v vertikalnih sporazumih - 

konkurenčnopravni vidiki    dr. Martina Repas
 • Državne in občinske gospodarske družbe (pravni položaj 

in poslovanje javnih podjetij na trgu po pravu EU in RS) 
dr. Aleš Ferčič

 • Vpliv državljanstva EU na dostop do pravic iz sistema socialne varnosti
dr. Grega Strban

 • Ustavno varstvo gospodarskih subjektov s pomočjo zahteve za oceno
ustavnosti in zakonitosti    dr. Matej Accetto

16.15−16.30 odmor

okrogla miza
16.30−18.00 Zaposlovanje v institucijah EU, konkurenčnost in jeziki
 Sodelovali bodo:
 • Andrej Beloglavec (Predstavništvo Evropske komisije v Ljubljani)
 • Silva Horvat (Sodišče EU)
 • predstavnik Evropskega parlamenta
 • pravniki in študenti s pravnih fakultet v Ljubljani in Mariboru



 

Sodelujoči
dr. Matej Avbelj, LL.M.

dekan Fakultete za državne in evropske študije
dr. Matej Accetto 

docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Andrej Beloglavec

namestnik vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
dr. Maja Brkan, LL.M. 

pravna svetovalka na Sodišču EU, habilitirana v docentko na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani

dr. Aleš Ferčič
docent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

mag. Petra Ferk
svetovalka v Kontroli zračnega prometa, d. o. o.

dr. Peter Grilc 
dekan Pravne fakultete v Ljubljani

dr. Janja Hojnik 
docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Silva Horvat
vodja slovenskega prevajalskega oddelka na Sodišču EU

dr. Marko Ilešič
sodnik na Sodišču EU

dr. Rajko Knez
izredni profesor, Jean Monnet Chair, dekan Pravne fakultete  
Univerze v Mariboru

Tjaša Mihelič Žitko 
vodja evropskega oddelka na Državnem pravobranilstvu RS

dr. Damjan Možina
docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

dr. Martina Repas
docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

dr. Jorg Sladič, LL.M., D.E.S.S.
odvetnik v Ljubljani

dr. Grega Strban
podpredsednik Evropskega inštituta za socialno varnost, izredni profesor 
na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

dr. Verica Trstenjak
generalna pravobranilka na Sodišču EU, redna profesorica na Pravni 
fakulteti Univerze v Mariboru

Mihela Zupančič 
vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji



Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na 4. konferenci evropskega in primerjalnega prava in gradivo 
je 260,00 EUR (312,00 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. Če boste 
na prijavnici označili, da želite potrdilo o udeležbi, ga boste lahko prevzeli pri recepciji  
konference.

Prijave
Skrajni rok za prijavo je 18. marec 2011.

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 
transakcijski račun 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 21. marec. 
Če se boste odjavili do 22. marca 2011, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 
30 odstotkov kotizacije. Pri poznejši odjavi vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

Informacije in prijave
GV Založba, d. o. o.
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
telefon: 01 30 91 813
faks: 01 30 91 815
e-pošta: seminar@gvzalozba.si
www.gvzalozba.si



Kotizacija za udeležbo na 4. konferenci evropskega in primerjalnega prava ter gradivo je 260,00 EUR 
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   Sem naročnik Pravne prakse     Želim potrdilo o udeležbi
   Sem član SDEP

Prijave
Skrajni rok za prijavo je 18. marec 2011.
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.
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	 Spremljajte 4. konferenco evropskega in primerjalnega prava, 
 GV Založbo in Pravno prakso na Facebooku  	
 in izkoristite posebne ugodnosti.


