– Aktualna vprašanja sodne prakse Sodišča EU
– Aktualna teme EU
– Razprava: Slovenija, dežela pokrajin

17. DNEVI EVROPSKEGA
PRAVA
Organizator:

Soorganizator:

Partnerji:
Srebrna katedra

Sponzor:

Dnevi evropskega prava so konferenca z večletno tradicijo in eden izmed bolj razgibanih
akademskih dogodkov v Sloveniji. Letos bodo potekali v petek, 15. novembra 2019, na Pravni
fakulteti Univerze v Ljubljani.
Posvečeni bodo temam, ki so trenutno aktualne tako v Evropski uniji kot v Sloveniji: aktualna
vprašanja sodne prakse Sodišča EU, aktualne teme EU in vprašanja ustanovitve pokrajin, o čemer
bo ob zaključki konference potekala okrogla miza.
Konferenca bo tudi letos brezplačna, tako da se je bo lahko udeležilo kar največje število
udeležencev. Potekala bo v Sivi predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Vseeno pa
vas prosimo, da zaradi lažje izvedbe dogodka pošljete sporočilo, da se nameravate dogodka
udeležiti, na elektronski naslov dnevi2019@gmail.com. Prosimo vas tudi, da v njem navedete ime,
priimek, telefon in, če ste zaposleni, tudi institucijo, za katero delate.
Jezik konference je slovenščina.
Se vidimo!

PETEK, 15. NOVEMBRA 2019
8.15–8.45

Prihod in registracija udeležencev

8.45–9.15

Otvoritveni nagovor
Prof. dr. Matej Avbelj, Fakulteta za državne in
evropske študije, Nova Univerza
Pozdravni nagovor
Dr. Saša Sever, Inštitut za evropske študije

9.15–11.00

I.

AKTUALNA VPRAŠANJA SODNE
PRAKSE SODIŠČA EVROPSKE
UNIJE

V tej sekciji bodo gostje analizirali
aktualna vprašanja prava EU s področij
skupne trgovinske politike, varstva
konkurence
na
skupnem
trgu,
varovanja okolja, evropskega sistema
centralnih bank in vladavine prava.
Razprava o teh vprašanjih bo potekala
na podlagi predstavitev novejših odločb
Sodišča Evropske unije.

Moderator: dr. Saša Sever, vodja
projekta »Dnevi evropskega prava«,
Inštitut za evropske študije
Gostje
Urša Pondelek, LL.M., svetovalka v
Evropskem parlamentu
Skupna trgovinska politika EU
(predstavitev mnenja v zadevi C-1/17)
Andrej Matvoz, direktor, Agencija za
varstvo konkurence
Pristojnosti varuha konkurence v luči
prava EU (predstavitev sodbe v zadevi
C-617/17)
Dr. Simona Drenik, Ministrstvo za
pravosodje
Varstvo okolja in pravo EU
(predstavitev sodbe v zadevi C-411/17)
Mag. Suzana Pecin, Banka Slovenije
Evropski sistem centralnih bank
(predstavitev sodb v združenih zadevah
C-202/18 in C-238/18)
Dr. Saša Sever
Neodvisnost sodne veje oblasti v EU
(predstavitev sodbe v zadevi C-619/18)
Razprava
11.00–11.20
11.20–13.00

Odmor
II.

AKTUALNE TEME IN EVROPSKA
UNIJA

V tej sekciji bodo gostje analizirali nekatere
najpomembnejše teme, s katerimi se bo Evropska
unija srečevala v bližnji prihodnosti, kot so prioritetne
naloge nove Evropske komisije, izzivi nove sestave
Evropskega parlamenta in predsedovanje Slovenije
Evropski uniji.

Moderator: dr. Bruno Nikolić, asistent, Fakulteta
za upravo Univerze v Ljubljani
Gostje
Evropske volitve: nova sestava EP in EK ter vpliv
na delovanje EU
Dr. Milan Brglez, poslanec Evropskega parlamenta
Strateška agenda EU in prioritete EK v obdobju 20192024
Dr. Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske
komisije v Republiki Sloveniji
Vloga in položaj SLO v novi sestavi in pri delovanju
EK
Dr. Marko Lovec, raziskovalec na Centru za
mednarodne odnose in visokošolski učitelj na katedri
za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede
Predsedovanje SLO: interesi SLO, možnosti SLO
(gospodarsko področje, zaposlitev …)
Goranka Krošelj, vodja Projektne skupine za
koordinacijo priprav in izvedbe predsedovanja
Slovenije Svetu EU 2021
Razprava
13.00–14.45
14.45–16.30

Odmor za kosilo
III.

RAZPRAVA: SLOVENIJA, DEŽELA
POKRAJIN

Odkar je Slovenija leta 2006 spremenila ustavno
ureditev tako, da je ustrezna podlaga za hkratno
ustanovitev pokrajin z zakonom na celotnem njenem
ozemlju, se ponuja vprašanje, kdaj in kako bo
uresničena ustavna zaveza o ustanovitvi pokrajin.
Glede na to, da se ta zakon sprejema z 2/3-večino
prisotnih poslancev, mora biti vsestransko dobro

pripravljen in utemeljen. Udeleženci bodo razpravljali
dilemah, ki izhajajo iz zasnove zakonov v zvezi z
ustanavljanjem pokrajin.
Moderator: prof. dr. Ciril Ribičič, zaslužni
profesor Univerze v Ljubljani, član Beneške komisije
Gostje:
prof. dr. Franc Grad, zaslužni profesor Univerze v
Ljubljani
Alojz Kovšca, Predsednik
Republike Slovenije

Državnega

sveta

dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine
Murska Sobota in predsednik Skupnosti občin
Slovenije
prof. dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta Univerze
v Ljubljani
16.30–16.35

Zaključki konference in napoved 18. Dnevov
evropskega prava
Dr. Saša Sever, vodja projekta »Dnevi evropskega
prava«, Inštitut za evropske študije

Pridružujemo si pravico do sprememb programa. Na dogodek so vabljeni novinarji in se lahko
snema.

