
DNEVI SLOVENSKIH 
PRAVNIKOV

2. sekcija  / dvorana A
(So)delovanje strank v splošnem in posebnih 
upravnih postopkih   vodja: dr. Erik Kerševan

 Poudarki sodne prakse v zvezi z vročanjem v upravnih postopkih   
Peter Golob

 Sodelovanje javnosti in stranskih udeležencev  
v okoljevarstvenih postopkih   dr. Janez Čebulj

 Vključevanje strank med teorijo in prakso upravnega postopka 
(s poudarkom na davčnih in inšpekcijskih postopkih)    
dr. Polona Kovač

 Dokazni predlogi v splošnem in posebnih upravnih postopkih   
dr. Erik Kerševan

17.30–18.00 odmor

četrtek, 12. oktober

9.00–9.45 sprejem udeležencev

9.45–13.00 

otvoritev in podelitev priznanj Zveze društev 
pravnikov Slovenije   / dvorana A+C

slavnostni govornik: dr. Franjo Štiblar
Podelitev priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije

Plenarno zasedanje  / dvorana A+C
Vloga sodstva v pravni državi    vodja: dr. Lojze Ude

sodelujoči: dr. Jadranka Sovdat, mag. Damijan Florjančič,  
dr. Zvonko Fišer, dr. Erik Kerševan, dr. Matej Avbelj

13.00–14.30  kosilo (posebna ponudba organizatorjev v GH Bernardin)

14.30–17.30 1. in 2. sekcija 16.00–16.15  odmor

1. sekcija  / dvorana C
Varstvo povezanih družb in koncerni po novelah 
ZGD-1   vodja: dr. Marijan Kocbek

 Koncepti varovanja odvisnih družb pri dejanskih  
in pogodbenih koncernih   dr. Marijan Kocbek

 Odškodninski zahtevki odvisnih družb in delničarjev zaradi 
škodljivih navodil in »finančnih izčrpavanj«    
dr. Peter Podgorelec

 Instituti varovanja interesa imetnikov deležev pri podjetniških 
integracijah (pripojitev in vključitev)   dr. Saša Prelič

 Izdelava poslovnih poročil, izjav o upravljanju ter izjav  
o nefinančnih informacijah v konsolidiranih letnih poročilih  
in letnih poročilih posameznih gospodarskih družb 
dr. Borut Bratina, dr. Andreja Primec 

 V čem se razlikujejo pravila računovodenja po Mednarodnih 
standardih računovodskega poročanja od Slovenskih 
računovodskih standardov?   dr. Marjan Odar

URNIK

9.30–12.30 3. in 4. sekcija 11.00–11.15  odmor

3. sekcija  / dvorana C
EU pred izzivi brexita, migracij in digitalnega prava   
vodja: dr. Verica Trstenjak

	 Migracije: Pravni položaj oseb na ozemlju države, ki jim zavrne 
prošnjo za mednarodno zaščito   dr. Vasilka Sancin

	 Pravni in ekonomski učinki brexita na zasebno pravo    
dr. Verica Trstenjak

	 Nekateri vidiki gospodarskega prava EU po Beli knjigi  
o prihodnosti Evrope in v luči brexita   dr. Peter Grilc

	 Dostop do blaga, digitalnih vsebin in storitev na enotnem 
(evropskem) digitalnem trgu   dr. Judita Dolžan

	 Digitalna ekonomija: bitcoin, internet stvari in Uber    
dr. Meta Ahtik, dr. Janja Hojnik

4. sekcija  / dvorana A
Gradbena pogodba   vodja: dr. Konrad Plauštajner 

 Odgovornost projektanta za napake gradbe   mag. Ivan Ravbar

 Pravice in obveznosti nadzornega inženirja do naročnika  
in izvajalca gradnje   dr. Vesna Kranjc

 Razmerja s podizvajalci pri gradbeni pogodbi    
mag. Maja Koršič Potočnik

 Aktualna sodna praksa v zvezi z gradbeno pogodbo   Franc Seljak

 Reševanje sporov po pogodbah FIDIC    
dr. Konrad Plauštajner, Petja Plauštajner

12.30–15.00 kosilo (posebna ponudba organizatorjev v GH Bernardin)

petek, 13. oktober

18.00–19.30

Okrogla miza 1  / dvorana A+C
Terorizem – ali bomo spremenili svoje življenjske 
navade   vodja: dr. Marko Pavliha

sodelujoči:  dr. Marko Ilešič, dr. Patrick Vlačič, dr. Primož Šterbenc, 
dr. Gorazd Meško

21.00 

Družabni večer ob glasbi s skupino Victory  
Cocktail Lounge GH Bernardin 

Pijačo za dobrodošlico 
podarja GH Bernardin

Sponzor večerne 
pogostitve je G3 Spirits



DNEVI SLOVENSKIH 
PRAVNIKOV

9.30–12.30 7. in 8. sekcija 11.00–11.15  odmor

7. sekcija  / dvorana A
Novi izzivi v civilnem procesnem pravu    
vodja: dr. Vesna Rijavec

 Vročanje pisanj v civilnih postopkih po ZPP-E in e-vročanje   
mag. Mitja Podpečan

 Ugotavljanje dejanskega stanja na prvi in drugi stopnji  
v pravdnem postopku  dr. Aleš Galič

 Postopki v družinskih zadevah po sprejemu Družinskega 
zakonika   dr. Vesna Rijavec

 Uravnoteženje procesnih položajev v izvršilnem postopku  
– novele ZIZ   dr. Andrej Ekart

 Uporaba Zakona o pravdnem postopku v nepravdnih postopkih   
mag. Matej Čujovič

8. sekcija  / dvorana C
Alternative v kazenskem procesnem pravu    
vodja: dr. Primož Gorkič

 Metodologija kazenskega procesnega prava kot predmet 
postmodernistične kritike   dr. Zlatan Dežman

 Obramba brez preiskave   mag. Mitja Jelenič Novak

 Povečanje učinkovitosti kazenskega pravosodja skozi prenovo 
poslovnih procesov in reformo kazenskega pravosodja    
Marjan Pogačnik

 Poskus implementacije izkušenj mednarodnega kazenskega 
prava v slovenski kazenski postopek   dr. Sabina Zgaga

 Alternative slovenskemu modelu pogajanj o priznanju krivde   
dr. Primož Gorkič

sobota, 14. oktober

15.00–18.00 5. in 6. sekcija 16.30–16.45  odmor

5. sekcija  / dvorana C
Delovno pravo v dobi raznovrstnih oblik dela in 
informacijske tehnologije   vodja: dr. Darja Senčur Peček

	 Delo v času »delitvene ekonomije«, »sodelovalnega 
gospodarstva« in »spletnih platform«   dr. Barbara Kresal

	 Vpliv informacijske tehnologije na delovna razmerja    
dr. Darja Senčur Peček

	 Dileme v zvezi z napotitvijo delavcev   dr. Luka Tičar

	 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga   
mag. Marijan Debelak

	 Negotova prihodnost kolektivnih delovnih razmerij   
dr. Valentina Franca

URNIK

SPONZORJI

MEDIJSKI SPONZORJI

Naravna prehranska dopolnila
za izvrstno počutje

petek, 13. oktober

6. sekcija  / dvorana A  
Reforma upravljanja z etažno lastnino in 
stanovanjskih najemnih razmerij   vodja: dr. Miha Juhart

 Urejanje medsebojnih razmerij etažnih lastnikov de lege ferenda   
dr. Miha Juhart

 Skupnost etažnih lastnikov, njena organiziranost in pravni 
položaj   dr. Miha Juhart, Franci Gerbec

 Upravnik večstanovanjske in druge stavbe v etažni lastnini   
Franci Gerbec

 Nova ureditev stanovanjskih najemnih razmerij    
dr. Matija Damjan

18.00–18.15   odmor

18.15–19.45   

Okrogla miza 2  / dvorana A+C
Razsodba o meji med Slovenijo in Hrvaško – izzivi in 
pasti pri njeni implementaciji   vodja: dr. Vasilka Sancin

sodelujoči: dr. Mirjam Škrk, dr. Danilo Türk, dr. Ernest Petrič,  
dr. Marko Pavliha, Domen Turšič

21.00 

Družabni večer 
Cocktail Lounge GH Bernardin


