Državni svet Republike Slovenije
vabi na posvet
SPOŠTOVANJE PRINCIPA SUBSIDIARNOSTI V EVROPSKI UNIJI IN SLOVENIJI
v ponedeljek, 12. novembra 2018, ob 9.30 uri,
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Izvor načela subsidiarnosti je večplasten, zato pri njegovi interpretaciji včasih prihaja
do različnih pogledov. Ne glede na to velja, da načelo subsidiarnosti uveljavlja
primarnost odločanja na najnižji možni ravni organiziranih skupin v družbi, ki je še
vzdržna. S tem se preprečuje nezadovoljstvo z demokratičnim odločanjem in
koncentracija oblasti na neprimernih nivojih in s tem možna zloraba oblasti. Načelo
je tesno povezano s koncepti nujnosti, učinkovitosti, sorazmernosti in dobrega
vladanja. V zadnjem desetletju je načelo postalo poleg načela sorazmernosti spet
bolj izpostavljeno kot način približevanja Evropske unije državljanom. Pri
preverjanju, kako spoštovanje načela subsidiarnosti poteka v kompleksnosti življenja
Evropske unije, je treba preveriti, če je načelo spoštovano tudi na državni,
regionalni, lokalni in še bolj primarnih ravneh. Posvet bo tako osvetlil celovitost
načela in njegovo spoštovanje v praksi.
***
Vljudno vas vabimo, da se udeležite posveta ter z vprašanji in mnenji aktivno
sodelujete v razpravi.

Alojz Kovšca
predsednik

Za udeležbo na posvetu se je treba predhodno prijaviti. Prosimo vas, da svojo udeležbo na
posvetu potrdite najkasneje do petka, 9. novembra 2018, do 12. ure prek spletnega
obrazca in pri tem navedete ime, priimek in naslov stalnega prebivališča (zaradi lažjega
postopka registracije v recepciji parlamenta).

PROGRAM

Uvodni pozdrav
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
Uvodno izhodišče
Anton Kokalj, pobudnik posveta
Izvor in pomen pojma subsidiarnosti
Subsidiarnost v Evropski uniji in izvajanje nadzora nad spoštovanjem principa
subsidiarnosti v Evropski uniji
dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
dr. Matej Avbelj, Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije
Subsidiarnost kot panaceja evropskega prava
dr. Ivan Žagar, vodja slovenske delegacije v Odboru regij
dr. Darij Krajčič, predsednik Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije
Bojan Kekec, predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in
evropske zadeve
Subsidiarnost v Sloveniji
dr. Blaž Ivanc, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
Pravno načelo subsidiarnosti v slovenski pravni ureditvi.
Franci Rokavec, župan občine Litija in član slovenske delegacije v Odboru regij
Darko Fras, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM
Aktualna vprašanja, povezana z načelom subsidiarnosti pri sprejemanju predpisov s
področja trga dela in socialnih pravic na evropski ravni
Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude
Subsidiarnost med državo in družino
Razprava
***
Posvet bosta vodila in povezovala vodja Interesne skupine lokalnih interesov Milan
Ozimič in pobudnik posveta Anton Kokalj.

