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Nemško združenje pravnikov in ekonomistov (Gesellschaft für Recht und Ökonomik e.V) skupaj z 

Ekonomsko in Pravno Fakulteto Univerze v Ljubljani vabi k oddaji člankov za svojo 16. redno letno 

konferenco nemškega združenja pravnikov in ekonomistov, GLEA 2018. Konferenca bo od 5. do 6. 

julija 2018 potekala na Ekonomski in Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani. Osrednja govornica bo 

Prof .  Dr.  Lisa  Bernstei n , University of Chicago Law School, na temo: 

 

"Black Hole Apparitions and Maghribi Traders: a Social Network and Relational 
Contracting Perspective" 

 

Dobrodošli so vsi članki ali razširjeni povzetki na katerokoli temo s področja ekonomske analize 

slovenskega prava, predvsem pa so dobrodošli prispevki mladih pravnikov in raziskovalcev. Članki 

morajo biti v angleščini, prav tako bo celotna konferenca potekala v angleščini. Za najboljši članek bo 

podeljena posebna nagrada “The most promising young Slovenian law and economics student GLEA 

2018” v višini 400€ (z možnostjo pripravništev, predstavitveno večerjo za najboljše tri avtorje itd.). 

 
Članek ali povzetek članka je potrebno poslati v pdf verziji na naslov:  mitja.kovac@ef.uni-lj.si 

 

Prijava mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek, email, kontakt, ime fakultete in univerze iz 

katere prihajate in v kolikor je avtorjev več tudi ime avtorja, ki bo članek predstavljal.  Zadnji rok za 

oddajo člankov ali razširjenih povzetkov je 12.4.2018. Odločitev o sprejemu ali zavrnitvi bo 

sporočena do 1. maja 2018. V primeru pozitivne odločitve je potrebno celoten članek oddati 

najkasneje do 15.6.2018.  

 

S spoštovanjem,  

 
 
Prof. Dr. Roland Kirstein 
President of the German Law and Economics Association 
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Pomembni datumi 
 
April 12, 2018 zadnji rok za oddajo  
May 1, 2018 sporočilo o sprejemu ali zavrnitvi 
Junij 15, 2018 zadnji rok za oddajo celotnih člankov 
Julij 5+6, 2018 GLEA annual conference 
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