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Univerza v Marlbo「 u

Pravna faku lteta

ln5titut za kazensko in prekrikovno pravo pri
Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

in Jean Monnet katedra za energetsko pravo in politiko

vabita na

posvetovonje

匈REXttSKOVN● PRAVO番 闘 匿輔匿Rtt ETIttA

24. maja 2A19

na

Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Na posvetu bodo un:verzitetni profeso可 i′ OdVetniki ter strokovniakl iZ praksO predstavijal:aktualne teme

prekrζ kovnega prava energetike kot tudiこ irζega~potta praVa energetike.Dvema sekciiama znotrai pOSVeta

bo siedila ζe okrogla miza o izzivih v energetskem sektottu Z OZirom na novi energetski svettenj′ ki je

formalno gledano samostoien dOgodek′ organiziran v okviru aktivnostiJean Monnet Katedre za energetsko

pravo in politiko′ ker pa bo udelettba na okrogli mizi brezplaこ na′ za udelettence posveta lahko funkcionalno

gledano predstavija dodatek k posvetu.

丁ako posvet kot tudi okrogla miza ciljata na dvig ravni prava energetike:n prekrこ kovnega prava′ ki gotovo

pomembno vpl市 a na polo乏 aj dobaviteり ev energtte in drugih sublektOV na trgu.VettamemO′ da ie pOSVet

dobra prilo乏 nost za druttenie′ diSkusijo in ζi可 enie(pravnih)ObZOr:j′ zaradi tega vas vijudno vabimo′ da se

dogodka udelettite.

yf」iυごnο ソαわfJicn′′

Predstojnik Jean Monnet kated re za

energetsko pravo in politiko

izr. prof. dr. AleI Ferdic
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Ｄ Predstojnik ln5tituta za kazensko in

prekrikovno pravo pri Pravni

fakulteti Univerze v Mariboru

d{.y'r. Miha Sepeq
ノ 年
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Prihod in prilave 8。 45 do 9。00

NagOvOri        9.00 do 9。 15

Sekcifa l         lzZiVi prekrこ kovnega prava energetike

9。15.-11。00

profo dr.Z:atan Dettman― PoimOVna zgradba prekrζ ka zoper energetsko varnost

agsto dro Miha So資 こ―Pttmeri blanketnega urelania v EZ-1

profe dr.Katta Fi:ipciこ ―Globe za prekrこ ke s podrocja energetike

doco dro Miha Sepec― Prepoved ponovnega sojenja o isti stvari

asist.』 an Stajnko― Prehajanje dokazov iz nadzornega v prekrζ kovni postopek

Mihael Poibt in A増 oこ a PO:alttar― Problem naこela zakonitosti v EZ-1

10.45-11。 00  0dmor s kavo in prigrizki

S孵欺臨:』轟重        lzbrane teme prava energetike

ll。 00.-12。 00

pred. asist. dr. Luka Martin TomaiiE - Kvaliteta zakonodaje na podrodju energetike in vladavina prava

doc. dr. Petra Weingerl- Potro5niki in uveljavljanje pravnega varstva na podrodju energetike

izr. prof. dr. AleI FerEiE - DrZavne pomodi v energetskem sektorju: izbrane teme

Janez Stuiek - Varstvo osebnih podatkov in EZ-L

12。 00,12.30  0dmor s kavo in prigrizki

0転 rogi轟『恥i=轟    lzzivi v energetskem sektottu 2 0ZirOm na nov:energetski svettenj

12。 30-14。 00

Okroglo mizo bo moderiral izr. prof. dr. Alei FerEiE, sodelovali pa bodo ugledni gostje, ki bodo izpostavili

zorne kote razlidnih deleinikov v sektorju energetike (vkljudno s sektorskim iegulatorjem - Agencijo za

energijo).



KOTIZACIJA 

Kotizacija za udeležbo na posvetu znaša 180 EUR z vključenim DDV oz. 147,54 EUR brez DDV. Za doktorske študente 
Pravne fakultete Univerze v Mariboru kot tudi za tri (3) ali več prijav iz iste organizacije velja znižana cena kotizacije, 
ki znaša 135 EUR z vključenim DDV oz. 110,66 EUR brez DDV. 

Kotizacija vključuje strošek udeležbe, gradiva in potrdila o udeležbi ter odmore za kavo in prigrizke. Udeležba na 
okrogli mizi je brezplačna. 

Če se udeležba na posvetu odpove do 17. 5. 2019 so prijavljeni upravičeni do povračila kotizacije v celoti. Če se 
udeležba odpove do 22. 5. 2019 se udeležencem povrne znesek v višini polovice kotizacije. Če se udeležba odpove po 
tem datumu kot tudi v primeru izostanka od posveta brez vnaprejšnje odpovedi udeleženci niso upravičeni do 
povrnitve kotizacije. 

Kotizacijo je potrebno nakazati do torka, 21. S. 2019 na transakcijski račun: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 
Mladinska 9, 2000 Maribor; 

IBAN: S156 0110 0609 0122141, BIC: BSUSl2X, referenca: SIO0 6511, koda namena: OTHR, namen: kotizacija. 
----

PRIJAVA 

Na posvet in okroglo mizo se prijavite tako, da najkasneje do torka, 21. 5. 2019, na naslov institut.kpp@um.si oz. na 
naslov Pravna fakulteta, Mladinska 9, 2000 Maribor pošljete izpolnjeno prijavnico oziroma posredujete vse podatke, 
ki so v tej navedeni. 

INFORMACIJE 

asist. Jan Stajnko T: 02 250 42 47 E: jan.stajnko@um.si 

Več informacij o posvetu, vključno s podrobnejšim opisom programa in predstavitvijo govorcev, lahko najdete na 
spletni strani Pravne fakultete Univerze v Mariboru: www.pf.um.si. 

)<: ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
PRIJA V NICA na posvet PREKRSKOVNO PRAVO IN ENERGETIKA 

Naziv plačnika: ____________________ _ 10 za DDV plačnika: ________ _ 

Naslov: ______________________ _ Zavezanec za DDV: DA NE

Ime in priimek: ________________ _, e-pošta: __________________ _ 

Ime in priimek: ________________ _, e-pošta: __________________ _ 

Ime in priimek: ________________ _, e-pošta: __________________ _ 

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 

Žig Podpis odgovorne osebe 

S prijavo na posvetovanje se strinjam s pogoji udeležbe na dogodku in prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko 
organizator posvetovanja kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje z namenom vodenja evidence o 
udeležencih posvetovanja, izdaje potrdil o udeležbi, obveščanja o spremembah v zvezi s posvetovanjem in za 
posredovanje gradiv posvetovanja. 

Strinjam se, da lahko organizator posvetovanja kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke uporablja tudi za 
namene trženja ter me po e-pošti obvešča o drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih organizatorjev posvetovanja. 

S svojim podpisom hkrati potrjujem, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki v skladu z Zakonom o 

varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 84/2007) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov ((EU 2016/679). 

Zlasti so to pravica, da soglasje kadarkoli prekličem, pravica pridobiti dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravica do popravka in 

izbrisa osebnih podatkov ter Pravica do omeiitve obdelave. pravica do ugovora in pravica vložiti Pritožbo Pri lnformaciiskem Pooblaščencu. 




