– Kako bomo Slovenci občutili Brexit
– Zadeva »izbrisani podrejenci«
– Okrogla miza: Evropsko Sodišče za človekove pravice: med aktivizmom in realizmom

14. DNEVI EVROPSKEGA
PRAVA
Organizator

Soorganizator

Partnerji

Dnevi evropskega prava so konferenca z dolgoletno tradicijo in eden izmed bolj razgibanih ter
akademsko dovršenih dogodkov leta. Letos bodo potekali v četrtek, 24. novembra 2016 na
Pravni fakulteti v Ljubljani.

Posvečeni bodo temam, ki so trenutno aktualne tako v Evropski uniji kot v Sloveniji:
problematiki izbrisanih imetnikov podrejenih obveznic in delnic in posledicah izstopa Kraljestva
Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske Unije, o čemer bo, med drugim potekala tudi
razprava na okrogli mizi.
Konferenca bo tudi letos brezplačna, tako da se je bo lahko udeležilo kar največje število
udeležencev. Potekala bo v Zlati predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Vseeno
pa vas prosimo, da zaradi lažje izvedbe dogodka pošljete e-mail, da se nameravate dogodka
udeležiti, na elektronski naslov dnevi2016@gmail.com. Prosimo vas tudi, da v njem navedete
ime, priimek, telefon in, če ste zaposleni, tudi institucijo za katero delate.
Jezika konference sta slovenščina in angleščina.
Se vidimo!

ČETRTEK, 24. NOVEMBRA 2016
8.15–8.45

Prihod in registracija udeležencev

8.45-9.00

Pozdravna nagovora
Prof. dr. Miha Juhart, Dekan Pravne fakultete
Univerze v Ljubljani
Mag. Saša Sever, vodja projekta »Dnevi evropskega
prava«, Inštitut za evropske študije

9.00-10.30

I.

KAKO BOMO SLOVENCI
OBČUTILI BREXIT

Prebivalci Združenega Kraljestva so
letos na referendumu odločili, da naj
njihova država izstopi iz Evropske
unije. Glede na to, da gre za izstop
ene od večjih držav članic, bo njen
izstop imel pomembne učinke tako na
Unijo kot na ostale države članice.
Posredno bo vplival tudi na Slovenijo.
V tej sekciji bomo obravnavali pravne
posledice izstopa iz EU, zlasti pa
posledice na trgovinsko menjavo in
prost pretok delavcev.
Moderator: Izr. Prof. dr. Matej
Avbelj, Fakulteta za državne in

evropske študije
Njena ekscelenca gospa Sophie
Honey, Veleposlanica Združenega
Kraljestva
Kako bo Velika Britanija izstopila iz
Evropske unije (predavanje bo
potekalo v angleščini)
Urša Pondelek, svetovalka za
mednarodno trgovino v Evropskem
parlamentu
Posledice izstopa iz EU na področju
trgovinskega prava (predavanje bo
potekalo v angleščini)
Diskusija
10.30-11.00

Odmor

11.00-12.30

Prof. dr. Matej Accetto, Pravna
fakulteta Univerze v Ljubljani
Alternative članstvu Združenega
Kraljestva v EU
*Jure Ajdovec, Davčni svetovalec,
Taxgroup d.o.o.
Posledice Brexita za slovenska
podjetja
Diskusija

12.30 – 14.00
14.00 – 15.30

Odmor
II.

ZADEVA »IZBRISANI
PODREJENCI«

Sodišče Evropske unije je letos poleti odločilo v
zadevi izbrisa podrejenih obveznic in delnic (Kotnik
in drugi, C-526/14). Njegova odločba je omejena na
razlago in presojo veljavnosti prava Unije, medtem ko
je o skladnosti omenjenega izbrisa z ustavnim redom
Republike Slovenije odločilo Ustavno sodišče. Ta
sekcija je namenjena predstavitvi glavnih argumentov
»za« in »proti« izbrisu, predstavitvi sodbe Sodišča EU
in odločbe Ustavnega sodišča.

Moderator: Doc. dr. Matija Damjan,Inštitut za
primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani
Dr. Peter Merc, ABC pospeševalnik
Naslov predavanja bo določen naknadno
Prof. dr. Tadej Kotnik, prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost in redni profesor, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Predstavitev glavnih argumentov »izbrisanih«
Diskusija
15.30-16.00

Odmor

16.00 – 17.30

Mag. Saša Sever, pravnik na Sodišču Evropske unije
Predstavitev sodbe Sodišča EU o “izbrisanih”
Doc. dr. Jorg Sladič, odvetnik in docent na Pravni
fakulteti Univerze v Mariboru
Kako je odločilo Ustavno sodišče
Diskusija

17.30-18.00

Odmor

18.00-19.30

III.

OKROGLA MIZA:
EVROPSKO SODIŠČE ZA
ČLOVEKOVE PRAVICE: MED
AKTIVIZMOM IN REALIZMOM

Moderator: Prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna fakulteta
Univerze v Ljubljani, član Beneške komisije in
nekdanji sodnik Ustavnega sodišča Republike
Slovenije
Dr. Jadranka Sovdat, predsednica
sodišča Republike Slovenije

Ustavnega

Dr. Marko Bošnjak, sodnik na Evropskem sodišču
za človekove pravice
Prof. dr. Danilo Türk, nekdanji Predsednik
Republike Slovenije in nekdanji pomočnik
generalnega sekretarja Združenih narodov

19.30-19.40

Mag. Saša Sever, vodja projekta »Dnevi evropskega
prava«, Inštitut za evropske študije
Zaključki konference in napoved 15. Dnevov
evropskega prava

* Vabljeni predavatelji. Pridružujemo si pravico do sprememb programa.

