IUS SOFTWARE (GV Založba), Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani,
Inštitut za primerjalno pravno pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Vabimo vas na seminar s knjigo

22. oktober 2015 ob 9. uri • Pravna fakulteta v Ljubljani, zlata predavalnica

Specialna pravna ureditev razmerij med podjetji in fizičnimi osebami, ki nastaja zlasti zaradi
zakonodajne aktivnosti Evropske unije, je v zadnjih desetletjih korenito spremenila klasično
obligacijsko pravo. Določbe specialne potrošniške zakonodaje (ZVPot, ZPotK-1, ZVKSES, ZVPNPP,
ZIsRPS) imajo prednost pred splošnimi pravili Obligacijskega zakonika in od njih precej odstopajo.
Posebne pravice potrošnikov veljajo v pogodbenih in nepogodbenih razmerjih ter v postopkovnih
pravilih, zato se uporabljajo vsakodnevno. Kljub množičnosti potrošniških pravnih razmerij je
poznavanje te ureditve med pravniki v Sloveniji pomanjkljivo, zlasti ker je pri tem potrebno tudi znanje
evropskega prava in poznavanje sodne prakse.
Na seminarju bodo predavatelji predstavili aktualno stanje slovenskega potrošniškega prava
s poudarkom na obravnavanju konkretnih odprtih vprašanj. Seminar je aktualen za vse
pravnike, ki se ukvarjajo s pravnimi razmerji med podjetji in potrošniki, torej za pravnike
v podjetjih, odvetnike, notarje, sodnike, pa tudi za udeležence iz akademskega sveta.

NOVO
NO
O

O knjigi
Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov
Urednika: dr. Ana Vlahek, dr. Matija Damjan
Avtorji: dr. Meta Ahtik, dr. Samo Bardutzky, dr. Jaka Cepec, dr. Matija Damjan,
dr. Gregor Dugar, Andreja Fakin, dr. Aleš Galič, dr. Peter Grilc, Mojca Ilešič,
dr. Miha Juhart, Boštjan Koritnik, Simona Kotnik, dr. Mitja Kovač,
dr. Jerca Kramberger Škerl, Luka Markelj, dr. Špelca Mežnar, dr. Damjan Možina,
dr. Klemen Podobnik, dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, dr. Tilen Štajnpihler,
dr. Ana Vlahek, dr. Katarina Zajc
Delo je nastalo v okviru raziskovalnega projekta z naslovom Reforma prava

Cena z DDV: 41,00 EUR
Št. strani: 492
Udeleženci seminarja imate
pri knjigi 20-odstotni popust.

varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji. V knjigi avtorji obravnavajo aktualno stanje
slovenskega in evropskega potrošniškega prava. Obravnavani so pravni
in ekonomski temelji prava varstva potrošnikov ter nekateri aktualni procesnopravni
in materialnopravni vidiki varstva potrošnikov.

Program
8.30–8.50

Sprejem in prijava udeležencev

9.00–9.15

Uvodni nagovor d r. Miha Juhart, dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
dr. Lojze Ude, direktor Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

9.15–9.30

Kriza slovenskega prava varstva potrošnikov dr. Damjan Možina

9.30–9.45

Potrošniško pravo: med državnim in naddržavnim dr. Samo Bardutzky

9.45–10.00

Prepoved diskriminacije v pravu varstva potrošnikov dr. Tilen Štajnpihler

10.00–10.15	Nelojalna konkurenca in potrošniško pravo – nadgradnja, erozija, nova paradigma?
dr. Peter Grilc
10.15–10.30	Varstvo ekonomskih koristi potrošnika: enoten standard v antitrustu in potrošniškem pravu?
dr. Klemen Podobnik
10.30–11.00

Razprava

11.00–11.15

Odmor

11.15–11.30

Varstvo majhnih in srednjih podjetij v okviru potrošniškega prava Mojca Ilešič

11.30–11.45

Mednarodna pristojnost za reševanje potrošniških sporov dr. Aleš Galič

11.45–12.00	Implementacija Direktive 2013/11 o alternativnem reševanju potrošniških sporov v slovenski
pravni red dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc
12.00–12.15	Jamčevalni zahtevki za znižanje plačila po OZ in ZVPot – ali je potrebno razlikovanje?
dr. Špelca Mežnar
12.15–12.45

Razprava

12.45–13.30

Odmor

13.30–13.45

Varstvo potrošnikov pri prodaji (nakupu) bivalnih nepremičnin dr. Miha Juhart

13.45–14.00

Jamstvo za vloge kot instrument varstva potrošnikov dr. Meta Ahtik

14.00-14.15

Pravice potnikov pri zamudi leta dr. Gregor Dugar

14.15–14.30	Ureditev predpogodbenih dolžnosti informiranja pri potrošniški prodaji blaga v Sloveniji
Andreja Fakin
14.30–14.45	Zavajajoče označevanje živil, behavioristična ekonomija in varovanje potrošnikov
dr. Mitja Kovač, Simona Kotnik
14.45–15.15

Razprava in zaključek seminarja

Postavite vprašanja predavateljem! Lahko jih pošljete vnaprej,
na naslov: seminar@gvzalozba.si

Kotizacija
Kotizacija znaša 35,00 EUR (42,70 EUR z DDV). Udeleženci seminarja imajo pri nakupu knjige Pravo in politika
sodobnega varstva potrošnikov 20% popust.
Postregli vam bomo s pijačo in prigrizkom.
Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na transakcijski račun
družbe IUS SOFTWARE, d. o. o., odprt pri Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988.
Sklicna številka bo navedena na računu.
Čas in kraj
Četrtek, 22. oktobra, ob 9. uri, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (zlata predavalnica), Poljanski nasip 2, Ljubljana
Prijave
Prijave sprejemamo po pošti, elektronski pošti, faksu ali internetu. Skrajni rok za odpoved je en dan pred
seminarjem, sicer vam bomo zaračunali kotizacijo v celoti.

Informacije in prijave: IUS SOFTWARE, d. o. o. (GV Založba), Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana
telefon: 01 30 91 813, 01 30 91 814, faks: 01 30 91 815, e-pošta: seminar@gvzalozba.si

www.gvzalozba.si

