
 

 

Evropski pravni inštitut (European Law Institute - „ELI“) 

v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije 

in Evropskim centrom za reševanje sporov (ECDR) 

 

vabi na 

 

OTVORITVENO KONFERENCO 

 

DELOVANJA EVROPSKEGA PRAVNEGA INŠTITUTA (ELI) V SLOVENIJI  

V LUČI NJENEGA VKLJUČEVANJA V RAZVOJ EVROPSKEGA PRAVA 

 

v ponedeljek, 14. aprila 2014, ob 15. uri 

v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, 

Šubičeva 4, Ljubljana. 

 

Dopolnjen program konference 

  

I. sekcija: Pomen ELI za razvoj evropskega prava 

15.00 – 15.05 pozdravni nagovor predsednika Državnega sveta RS Mitje Bervarja 

15.05 – 15.15 uvodni nagovor predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 

15.15 – 15.40 prof. dr. Marko Ilešič, sodnik Sodišča EU: Slovenija in pravo EU 

15.40 – 16.05 Diana Wallis, predsednica ELI, podpredsednica Evropskega parlamenta (2009-

2012), častna članica Law School, University of Hull: Pomen ELI za razvoj 

evropskega prava in splošni uvod v predstavitev projektov ELI 

 

16.05 – 16.20 odmor 

 

II. sekcija: Nadaljevanje predstavitve (idejnih) projektov ELI 

16.20 – 16.40 prof. dr. Verica Trstenjak (Univerza Dunaj), ustanovna članica ELI, bivša 

generalna pravobranilka na Sodišču EU, izvoljena članica Sveta ELI; predstavitev 

projektov: 

 - evropsko prodajno pravo (CESL); 

 - evropska ustanova – fundatio europaea; 

 - evropsko civilno procesno pravo (ELI, UNIDROIT); 



 

 - kolektivne tožbe in odškodninske tožbe na področju varstva konkurence. 

16.40 – 16.55 izr. prof. dr. Boštjan Zalar, višji sodnik svétnik na Upravnem sodišču RS, 

izvoljeni član Sveta ELI; predstavitev projektov: 

 - reševanje pripada zadev na Evropsko sodišče za človekove pravice; 

 - skupna pravila splošnega upravnega postopka v zadevah prava EU; 

 - skupna načela evropskega ustavnega prava. 

 

16.55 – 17.10 odmor 

 

III.  sekcija: Pogledi na razvoj in uveljavljanje evropskega prava v Sloveniji 

17.10 – 17.40 predstavniki Ustavnega sodišča RS (potrjeno), Vrhovnega sodišča RS  (mag. 

Nina Betetto, podpredsednica in vrhovna sodnica svétnica), Vrhovnega 

državnega tožilstva RS (prof. dr. Zvonko Fišer, generalni državni tožilec) ter 

Državnega sveta RS (Bojana Potočan, državna svetnica, predstavnica 

samostojnih poklicev) 

17.45 – 18.15 okrogla miza s predstavniki  pravnih fakultet Univerze v Ljubljani (potrjeno), 

Univerze v Mariboru (prof. dr. Rajko Knez), Odvetniške zbornice Slovenije 

(Roman Završek, predsednik ), Slovenskega sodniškega društva (Janja Roblek, 

predsednica in okrožna sodnica svétnica) in Notarske zbornice Slovenije 

(Marjana Tičar Bešter, predsednica) 

 

18.15 – 18.35 splošna razprava in zaključek dogodka 

 

*  *  *  * 

 

 I. sekcijo bo vodila Verica Trstenjak, II. sekcijo doc. dr. Maja Brkan (predavateljica na 

Univerzi Maastricht ter izvoljena članica Sveta ELI), III. sekcijo bo vodil Boštjan Zalar. 

 Konferenca bo potekala v slovenščini, zagotovljeno bo simultano prevajanje. 

 Priloga k programu: kratek opis Evropskega pravnega inštituta s povezavo na spletno 

stran ELI, kjer je Ustanovni akt ELI (Articles of Association): 

www.europeanlawinstitute.eu 

 

  

https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Statute/ELI_Statute_English_amended.pdf
http://www.europeanlawinstitute.eu/

