Aktualna vprašanja migracij
Trinajst let uporabe prava Evropske unije v Sloveniji
Okrogla miza: Ovadba in kazenski postopek

15. »JUBILEJNI« DNEVI
EVROPSKEGA PRAVA
Častni pokrovitelj dogodka je dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike
Slovenije

Organizator:

Soorganizator:

Partnerji:

Srebrna katedra
Sponzor:

Dnevi evropskega prava so konferenca z dolgoletno tradicijo in eden izmed bolj razgibanih ter
akademsko dovršenih dogodkov v Sloveniji. Letos bodo potekali v sredo, 29. novembra 2017,
na Pravni fakulteti v Ljubljani.
Posvečeni bodo temam, ki so trenutno aktualne tako v Evropski uniji kot v Sloveniji:
problematiki migracij, izkušnjam slovenskih sodišč z uporabo evropskega prava in novostim v
slovenskem kazenskemu postopku, o čemer bo, med drugim potekala tudi razprava na okrogli
mizi.
Konferenca bo tudi letos brezplačna, tako da se je bo lahko udeležilo čim večje število
udeležencev. Potekala bo v Rdeči predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Vseeno
pa vas prosimo, da zaradi lažje izvedbe dogodka pošljete e-poštno sporočilo, da se nameravate
dogodka udeležiti, na elektronski naslov dnevi2017@gmail.com. Prosimo vas tudi, da v njem
navedete ime, priimek, telefon in, če ste zaposleni, tudi institucijo.
Se vidimo!

SREDA, 29. NOVEMBER 2017
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

9.00–9.45

Otvoritveni nagovor
Prof. dr. Milan Brglez, Predsednik Državnega
zbora Republike Slovenije

9.45–10.30

I.

AKTUALNA VPRAŠANJA
MIGRACIJ

Po množičnem prihodu migrantov v
Evropsko unijo se pojavljajo številna
nerešena pravna vprašanja glede
ureditve njihovega statusa. Čeprav v
Sloveniji, v primerjavi z nekaterimi
drugimi državami članicami, ni
večjega števila migrantov, pa se v
zvezi z ureditvijo njihovega statusa
pojavljajo prav tako pomembna

vprašanja kot v drugih državah
članicah. V tej sekciji bomo
obravnavali tudi pomembnejše sodne
odločbe s tega področja.
Moderator: *Dr. Neža Kogovšek,
direktorica Mirovnega inštituta
*Izr. Prof. dr. Boštjan Zalar, Upravno
sodišče Republike Slovenije
Novejša sodna praksa Upravnega
sodišča Republike Slovenije
10.30–11.00

Odmor

11.00–13.00

*Nina Gregori, generalna direktorica
direktorata za upravne notranje
zadeve, migracije in naturalizacijo,
Ministrstvo za notranje zadeve
Predstavitev bistvenih odprtih vprašanj
glede prosilcev za azil in za
mednarodno zaščito, ki jih sodna
praksa (še) ni rešila
*Dr. Neža Kogovšek, direktorica
Mirovnega inštituta
Pogled nevladne organizacije na
aktualna vprašanja migrantov
Miha Nabergoj, Pravno informacijski
center nevladnih organizacij
Kritičen pogled na novejšo sodno
prakso Sodišča Evropske unije
Mag. Urša Pondelek, svetovalka v
Evropskem parlamentu
Predstavitev zakonodajnih predlogov
Evropske unije na področju migracij
Diskusija

13.00–14.00

Odmor

14.00–17.30

II.

13 LET UPORABE PRAVA
EVROPSKE UNIJE PRED
SLOVENSKIMI SODIŠČI

Moderator: *Prof. dr. Janja Hojnik, Pravna
fakulteta Univerze v Mariboru
*Prof. dr. Janja Hojnik, Pravna fakulteta Univerze v
Mariboru
Kritičen pogled na uporabo evropskega prava pred
slovenskimi sodišči
*Prof. dr. Rajko Knez, sodnik na Ustavnem sodišču
Republike Slovenije
Predstavitev pomembnejših odločb Ustavnega
sodišča, v katerih je bilo uporabljeno pravo Evropske
unije
Dr. Erik Kerševan, vrhovni sodnik
Predstavitev najnovejših odločb Vrhovnega sodišča, v
katerih je bilo uporabljeno pravo Evropske unije
15.30–16.00

Diskusija
Odmor
*Jasna Šegan, predsednica Upravnega sodišča
Predstavitev najnovejših odločb Upravnega sodišča v
katerih je bilo uporabljeno pravo Evropske unije
Dr. Ines Grah, odvetnica
Pogled odvetnika na uporabo prava Evropske unije
pred slovenskimi sodišči
Mag. Saša Sever, pravnik na Sodišču Evropske unije
in soustanovitelj Inštituta za evropske študij ter
Suzana Pecin, doktorska kandidatka na Pravni
fakulteti Univerze v Ljubljani
Implementacija predhodnih odločitev pred
slovenskimi sodišči

17.30–17.45

Diskusija

17.45–18.00

Odmor

18.00–19.30

Podelitev priznanja Inštituta za ustavno pravo

III.

OKROGLA MIZA:
OVADBA IN KAZENSKI POSTOPEK

Moderator: Prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna fakulteta
Univerze v Ljubljani, član Beneške komisije in
nekdanji sodnik Ustavnega sodišča Republike
Slovenije
Kazensko pravo je bilo od osamosvojitve naprej
predmet številnih sprememb. Najnovejše spremembe
slovenskega materialnega in procesnega kazenskega
prava odpirajo pomembna vprašanja, glede katerih so
mnenja v pravni teoriji in praksi zelo deljena. Okrogla
miza bo poskušala najti ustrezne odgovore za nekatere
sodobne dileme kazenskega prava.
Prof. dr. Ljubo Bavcon, zaslužni profesor Pravne
fakultete Univerze v Ljubljani
Izr. prof. dr. Zlatan Dežman, Pravna fakulteta
Univerze v Mariboru
* Izr. prof. dr. Primož Gorkič, Pravna fakulteta
Univerze v Ljubljani
Izr. prof. dr. Zvonko Fišer, Pravna fakulteta
Univerze v Ljubljani
19.30–19.40
Mag. Saša Sever, vodja projekta »Dnevi evropskega
prava«, Inštitut za evropske študije
Zaključki konference in napoved 16. Dnevov
evropskega prava
* Vabljeni predavatelji. Pridružujemo si pravico do sprememb programa.

