MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE
V PRAVOSODJU

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA SODNIKOV
O KONKURENČNEM PRAVU EU
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju z Centrom za izobraževanje v
pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje RS, Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, Pravno fakulteto
Univerze v Mariboru in Ekonomsko fakulteto Univerze v Zagrebu ter s sofinanciranjem Evropske komisije
ponovno organizira program izobraževanja na področju konkurenčnega prava EU. Izobraževalni dogodki so
namenjeni sodnikom in strokovnim sodelavcem na nacionalnih sodiščih, ki pri svojem delu lahko naletijo
na uporabo evropskega ali slovenskega konkurenčnega prava, zato je vsebinski poudarek programa na
obravnavanju tistih aktualnih vprašanj, o katerih lahko odločajo nacionalna sodišča.

3. dogodek: DELAVNICA O ANTITRUSTU
Petek, 15. november 2013, Pravna fakulteta v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana
8.45 – 9.00

Prijava udeležencev

9.00 – 10.30

Študija posamičnih primerov v praksi UVK in EK: Analiza materialnopravnih vprašanj v
primerih Festival Ljubljana (2001), Elektrokartel (2008), ZBS – bankomati (2007),
Lekarniška zbornica (2005), GZS, Združenje za tisk in medije (2005), Car Glass (2008),
Microsoft (2007), Euribor/Libor (2013)
moderatorja prof. dr. Peter Grilc in doc. dr. Klemen Podobnik

10.30 – 10.40

Odmor

10.40 – 12.10

Študija posamičnih primerov EK in nacionalnih organov za varstvo konkurence: Analiza
materialnopravnih vprašanj v primerih Cardiff Bus (2008) in Post Danmark (2012)
moderatorja prof. dr. Peter Grilc in doc. dr. Klemen Podobnik

12.10 – 13.20

Kosilo

13.20 – 14.50

Študija posamičnih primerov iz prakse: Odškodninske tožbe v primerih kršitev antitrusta
moderatorki doc. dr. Ana Vlahek in doc. dr. Meta Ahtik

14.50 – 15.00

Odmor

15.00 – 16.30

Kaj zahtevati od sodnega izvedenca?
moderatorki doc. dr. Ana Vlahek in doc. dr. Meta Ahtik

Za zaposlene na sodiščih je udeležba brezplačna. Udeleženci bodo prejeli pisno gradivo, med odmorom pa
je zanje organizirano kosilo. Prijave sprejema Center za izobraževanje v pravosodju.
Naslednji dogodek v okviru programa izobraževanja bo znanstvena konferenca o uporabi konkurenčnega
prava EU pred nacionalnimi sodišči, ki bo predvidoma potekala v petek, 6. junija 2014 v prostorih Pravne
fakultete v Ljubljani.

Projekt SI2.636014 »Training of Slovenian and Croatian Judges for the Application of EU Competition Law« delno financira Evropska
unija na podlagi programa »Civilno pravosodje« za obdobje 2007–2013.

