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1. KONFERENCA EVROPSKEGA
IN PRIMERJALNEGA PRAVA

Spoštovani!

V

abimo vas na 1. konferenco evropskega in primerjalnega prava, ki bo
27. in 28. marca 2008 v kongresnem centru Bernardin v Portorožu.

Pravo Evropske unije je že nekaj časa tudi naše, slovensko pravo. V Pravni praksi smo
se na pobudo strokovnjakov s tega področja in Slovenskega društva za evropsko
pravo odločili obuditi tematsko številko Pravne prakse EvroPP in organizirati konferenco evropskega in primerjalnega prava. Prvo vodilo pri sestavljanju programa sta
bili raznolikost in aktualnost posameznih vprašanj.
Predsedovanje Svetu EU in članstvo v EU prinaša Sloveniji nove izzive, naloge, obveznosti in tudi pravice ter koristi. Na konferenci se bomo posvetili izzivom predsedovanja EU in članstvu Slovenije v EU, razmerju med Evropsko komisijo, državo
članico in Sodiščem ES.
Drugi del bo namenjen seznanitvi z aktualnimi vprašanji javnih naročil, koncesij in
javno-zasebnih partnerstev, izbranim poglavjem primerjalnopravnega pogleda na
slovensko pravo, na posebnem forumu pa bomo obravnavali pomembna gospodarskopravna vprašanja: davke, gospodarske družbe in potrošnike v evropskem pravu in
praksi Sodišča ES.

Široko paleto tem bomo sklenili z obravnavo vprašanj delovnega prava in socialnih
zadev.
Prva konferenca evropskega in primerjalnega prava bo izvrstna priložnost za strokovno
izpopolnjevanje in druženje s stanovskimi kolegi.
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

Programski odbor:
mag. Nataša Belopavlovič, mag. Petra Ferk,
dr. Peter Grilc, dr. Marko Ilešič,
dr. Vesna Kranjc, dr. Rajko Knez,
dr. Vesna Rijavec, Anton Tomažič,
dr. Verica Trstenjak, Dean Zagorac
sponzor					

medijski sponzor

Program
Četrtek, 27. marca 2008
8.00–9.30

sprejem udeležencev

9.30–10.00

otvoritev 1. konference evropskega in primerjalnega prava
• dr. Verica Trstenjak, predsednica Slovenskega društva za evropsko pravo
• Mihela Zupančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

1. sekcija

10.00–12.30
Izzivi predsedovanja EU in članstva Slovenije v EU
		Vodja: dr. Marko Ilešič
Izzivi predsedovanja EU in Lizbonska pogodba
mag. Gregor Krajc
Od nacionalnega do evropskega sodstva
dr. Marko Ilešič
Civis europeus sum – prednosti in obveznosti evropskega državljanstva
dr. Verica Trstenjak
Schengen, prednosti in kaj še moramo storiti
mag. Zvonko Zinrajh
Pogled pravnika na uporabo prava EU v Sloveniji
dr. Rajko Knez
12.30–14.30

2. sekcija
14.30–17.30

odmor

Evropska komisija – država članica – Sodišče ES

Vodja: dr. Verica Trstenjak
Kako do denarja v EU – črpanje sredstev iz strukturnih skladov
mag. Peter Wostner
Država članica pred Sodiščem ES, izkušnje Avstrije
mag. Martin K. Moser
Postopek Komisije zoper državo članico in kako komuniciramo
s Komisijo, da se izognemo tožbi
mag. Damjan Kukovec
Kako se pripravimo na obrambo pred Sodiščem ES
mag. Marija Remic
Vloga odvetnika v postopkih v zvezi z evropskim pravom
mag. Eva Kuhelj

Program
3. sekcija
14.30–17.30

Slovensko pravo in primerjalnopravni vidik – izbrana poglavja

Vodja: dr. Vesna Rijavec

Načelo vzajemnega priznavanja v kazenskem pravu EU na primeru
evropskega naloga za prijetje in predajo
dr. Katja Šugman Stubbs
Prodajna pogodba v mednarodnem, evropskem in slovenskem pravu
dr. Damjan Možina
Primerjalnopravni zgledi za učinkovitejši sistem izvršbe in zavarovanja
dr. Vesna Rijavec
Širša vprašanja odnosov med pravnimi redi v EU
mag. Matej Avbelj
Različne ureditve hipoteke v EU in notranji trg hipotekarnih kreditov
dr. Matjaž Tratnik

4. sekcija
18.00–19.30

Retorika za pravnike

21.00

Družabni večer

Bogdana Herman

Program
Petek, 28. marca 2008
5. sekcija
9.00–13.00

Davki in gospodarske družbe v evropskem pravu
in praksi Sodišča ES
Vodja: dr. Peter Grilc

Pravo družb v sodni praksi Sodišča ES
dr. Barbara Rajgelj
Združitve čez mejo in problemi v praksi
dr. Markus Bruckmüller
Problemi, povezani z davki za podjetja – novejša sodna praksa Sodišča ES
mag. Nana Šumrada
Novejša sodna praksa Sodišča ES na področju davkov za fizične osebe
dr. Maja Brkan
Kodeksi upravljanja podjetij v EU
mag. Laura Tjaša Štruc
Vpliv konkurenčnopravnih sprememb v EU na slovensko pravo
dr. Peter Grilc
13.00–15.00

6. sekcija
15.00–19.00

odmor

Javna naročila, koncesije, javno-zasebno partnerstvo v EU
Vodja: dr. Vesna Kranjc

Pogodbena razmerja z osebami zasebnega prava, ki so v javnem interesu
dr. Rajko Pirnat
Pravni status Državne revizijske komisije
mag. Petra Ferk
Omejitvena pravila za vložitev zahtevka za revizijo in učinkovito pravno varstvo
dr. Aleksij Mužina
Prednosti in pasti strokovnega dialoga
dr. Vesna Kranjc
Zagotovitev enakopravne obravnave ponudnikov v postopku
s konkurenčnim dialogom
Boštjan Ferk

Program
7. sekcija
15.00–19.00

Delovno pravo in socialne zadeve v EU
Vodja: mag. Nataša Belopavlovič

Pravica do zaposlitve v državah članicah EU
Janez Urbas
Izvajanje Uredbe 1408/71 z vidika pravic iz naslova starševskega
varstva in družinskih prejemkov
mag. Irena Žagar
Pravica do pokojnine
mag. Nataša Belopavlovič
Pomen prakse Sodišča ES glede prepovedi diskriminacije na področju 		
dela in socialne varnosti
dr. Barbara Kresal
Pravica do zdravljenja v tujini – ureditev EU in praksa Sodišča ES
Anže Erbežnik
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Seznam predavateljev
Matej Avbelj
mag. pravnih znanosti, LL. M, LL. M.,
doktorski kandidat na European
University Institute v Firencah
Nataša Belopavlovič
mag. pravnih znanosti, Zavod Praktika

Marko Ilešič
dr. pravnih znanosti, sodnik na Sodišču ES
Martin K. Moser
mag. pravnih znanosti, LL. M., pravni
svetovalec na Sodišču ES

Maja Brkan
dr. pravnih znanosti, pravna svetovalka
na Sodišču ES

Gregor Krajc
mag. pravnih znanosti, namestnik
direktorja Službe Vlade RS za evropske
zadeve

Markus Bruckmüller
dr. pravnih znanosti, partner v odvetniški
družbi Wolf Theiss, Dunaj, Ljubljana

Rajko Knez
dr. pravnih znanosti, profesor in dekan na
PF Univerze v Mariboru

Anže Erbežnik
univ. dipl. pravnik, master en études
européennes (EIPA/Université Nancy 2),
pravnik lingvist pri Evropskem
parlamentu

Vesna Kranjc
dr. pravnih znanosti, profesorica na PF
Univerze v Mariboru

Boštjan Ferk
univ. dipl. pravnik, pomočnik direktorja
v družbi Praetor, d.o.o.
Petra Ferk
mag. pravnih znanosti, svetovalka v
pravni službi v javnem podjetju Kontrola
zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
Peter Grilc
dr. pravnih znanosti, profesor na PF
Univerze v Ljubljani
Bogdana Herman
prof. slovenistike, predavateljica retorike
na PF Univerze v Ljubljani

Barbara Kresal
dr. pravnih znanosti, docentka na
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
Eva Kuhelj
LL. M. (Harvard), odvetniška pisarna
Van Bael & Bellis v Bruslju
Damjan Kukovec
LL. M., doktorski kandidat (Harvard),
član Pravne službe Evropske komisije,
Bruselj
Damjan Možina
dr. pravnih znanosti, docent na PF
Univerze v Ljubljani

Seznam predavateljev
Aleksij Mužina
dr. pravnih znanosti, docent na Fakulteti
za management Univerze na Primorskem,
odvetnik

Matjaž Tratnik
dr. pravnih znanosti, profesor na PF
Univerze v Mariboru

Rajko Pirnat
dr. pravnih znanosti, profesor in dekan na
PF Univerze v Ljubljani

Verica Trstenjak
dr. pravnih znanosti, profesorica na
PF Univerze v Mariboru in generalna
pravobranilka na Sodišču ES

Barbara Rajgelj
dr. pravnih znanosti, asistentka na
Fakulteti za družbene vede v Ljubljani

Janez Urbas
univ. dipl. pravnik, nekdanji pomočnik
direktorja Zavoda za zaposlovanje RS

Marija Remic
mag. pravnih znanosti, državna
pravobranilka

Peter Wostner
mag. ekonomskih znanosti, namestnik
direktorja Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko

Vesna Rijavec
dr. pravnih znanosti, profesorica na PF
Univerze v Mariboru
Laura Tjaša Štruc
mag. pravnih znanosti, odvetniška družba
Wolf Theiss, Dunaj in Ekonomska univerza
Dunaj, raziskovalni inštitut za srednje- in
vzhodnoevropsko gospodarsko pravo
Katja Šugman Stubbs
dr. pravnih znanosti, profesorica na PF
Univerze v Ljubljani
Nana Šumrada
LL.M., doktorska kandidatka (Katoliška
univerza v Leuvenu), strokovna sodelavka
na Sodišču ES

Zvonko Zinrajh
mag. znanosti, državni sekretar na
Ministrstvu za notranje zadeve
Irena Žagar
mag. pravnih znanosti, sodnica Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na 1. konferenci evropskega in primerjalnega prava in gradivo je
350 EUR (420 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 v četrtek ali petek
prevzeli pri recepciji konference.

Prijave

Skrajni rok za prijavo je 21. marec 2008.
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 Bank Austria Creditanstalt, 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 25. marca 2008, vam bomo zaračunali administrativne stroške
v višini 30-odstotkov kotizacije. Pri poznejši odjavi vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

Hoteli

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.
Najbližje prenočišče: Hoteli Bernardin

Cenik (v evrih za marec 2008)				

enoposteljna soba		 dvoposteljna soba

Grand hotel Bernardin *****

117,00		

158,00

Hotel Histrion ****

90,00		

116,00

Vile Park ***

75,00		

100,00

Cene – prenočitev z zajtrkom, na dan. Turistična taksa in DDV sta vključena v ceno.
Hoteli Bernardin si pridržujejo pravico do spremembe cen.

Rezervacije
Hoteli Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož, Slovenija
tel.: 05 69 55 104
05 69 50 000
faks: 05 67 46 410

Prijavnica 		

1. KONFERENCA EVROPSKEGA
IN PRIMERJALNEGA PRAVA

Kotizacija za udeležbo na 1. konferenci evropskega in primerjalnega prava in gradivo je 350 EUR
(420 EUR z DDV). Člani Slovenskega društva za evropsko pravo (SDEP) in naročniki Pravne
prakse imajo 10-odstotni popust.
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podjetje ali organizacija
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pošta

identifikacijska št. za DDV 		

da
ne
zavezanec za DDV

telefon
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matična št. podjetja

e-pošta (če želite, da vas sproti obveščamo o novostih)

datum				

podpis in štampiljka

Prijave in informacije
Prijavnico lahko fotokopirate.

Skrajni rok za prijavo je 21. marec 2008.
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 91 819
Obvestila in sprotne spremembe: www.gvzalozba.si
Za rezervacijo in plačilo prenočišča udeleženci poskrbijo sami.
Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
☐ Ne želim, da uporabljate moje podatke za obveščanje.
Na dogodek so vabljeni novinarji.

faks: 01 30 91 815

P459

