
LJUBLJANA – AUGSBURG CONFERENCES ON CONTEMPORARY ISSUES  

OF INTERNATIONAL LAW 

 

Pravna fakulteta v Ljubljani je 3. julija 2015 gostila že tretjo konferenco v seriji mednarodnih 
konferenc Ljubljana – Augsburg Conferences on Contemporary Issues of International Law, ki jih 
soorganizira v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Augsburgu po organizacijskim vodstvom 
doc. dr. Vasilke Sancin s Pravne fakultete v Ljubljani in dr. Stefana Lorenzmeierja s Pravne fakultete 
Univerze v Augsburgu. Namen je  utrditi sodelovanje med obema pravnima fakultetama ob obravnavi 
sodobnih mednarodnopravnih izzivov in spodbuditi skupno raziskovalno delo. Osrednja tema v letu 
2014 je bila Modern Aspects of Human Rights Protection in National, European and International 
Law, v letu 2015 pa je tema Contemporary Challenges of International Trade and Investment Law.  
Naslednja konferenca bo potekala 10. 12. 2015 na Pravni fakulteti Univerze v Augsburgu.  
 

 
Na konferenci so govorniki v 
treh panelih predstavili številne 
sodobne problematike 
mednarodnega trgovinskega in 
investicijskega prava. V prvem 
panelu pod naslovom Macro 
and Micro Aspects of the World 
Trade Organization je dr. Irena 
Peterlin predstavila vsebino 
zadnjih pogajanj znotraj 

Svetovne trgovinske organizacije in probleme vse večjega regionalnega urejanja trgovinskih vprašanj. 
Mateja Fakin je nadaljevala s predstavitvijo izvrševanja TRIPS dogovora v primeru generičnih zdravil. 
Panel pa je zaokrožila Maruša Veber s predlogom, da bi lahko Svetovna trgovinska organizacija nudila 
primeren forum za obravnavo problematike ekonomskega kibernetskega vohunstva. Drugi panel, 
katerega osrednja tema je bilo čezatlantsko trgovinsko in investicijsko partnerstvo - Transatlantic 
Trade and Investment Partnership (TTIP) from the International Legal Perspective, je otvorila dr. 
Vasilka Sancin s predavanjem o dilemah, ki jih vzbuja mehanizem reševanja sporov med državo in 
investitorjem, kot ga predlaga trenutni znani osnutek TTIP sporazuma. Temu je sledila predstavitev 
nemških pogledov na omenjeni mehanizem, ki jo je pripravil Alexander Uhl. Natasha Thomson pa je 
predstavila pomen TTIP sporazuma za nadaljnji razvoj mednarodnega prava. S kratkim pozdravom ter 
pohvalo za uspešno sodelovanje med obema fakultetama na znanstvenem področju je udeležence 
konference naslovila veleposlanica Zvezne republike Nemčije dr. Anna Elisabeth Prinz, ki se je 
vključila tudi v vsebinsko razpravo o 
TTIP. Konferenco je zaključil tretji 
panel v katerem so panelisti naslovili 
širša vprašanja investicijskega prava 
pod naslovom Trade and 
Investment in a Wider International 
Legal Context. Delikatna vprašanja 
prenosa pristojnosti sklepanja 
investicijskih sporazumov z držav 
članic Evropske unije na samo EU in 
možnosti reševanja investicijskih 
sporov z in med državami članicami 
EU sta predstavila Ana Jereb in Daniel Engel. Dr. Stefan Lorenzmeier in Maša Kovič Dine pa sta se 



spraševala o možnostih in potrebah po vključitvi zavez za varstvo človekovih pravic in okolja v 
investicijske sporazume. Vsakemu panelu je sledila razprava, v katero so se aktivno vključili vsi 
udeleženci konference, ki so obsegali tako predstavnike ministrstev, odvetnike, medije, domače in 
tuje profesorje in raziskovalce ter študente ljubljanske in  augsburške pravne fakultete. 

 
 
Za podporo pri organizaciji konference se 
iskreno zahvaljujemo Odvetniški pisarni 
Schönherr Slovenija, Deželni banki Slovenije d.d. 
in zavarovalniški družbi Adriatic Slovenica d.d. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


