
 
Služba Vlade RS za zakonodajo  in  Pravna fakulteta v Ljubljani 

 

vabijo na  
 

 

XII.  N O M O T E H N I Č N E   D N E V E  
 

v sredo, 21. maja 2014 ob 10.00 uri v zlati dvorani Pravne fakultete v Ljubljani 
 

Vodja: prof. dr. Franc Grad 

 

 

Spoštovani, 

letos so spet na vrsti čisto običajni (ne jubilejni) Nomotehnični dnevi, toda kljub temu imamo ponovno veliko tem za druženje, pogovor in izmenjavo 

mnenj. Vodilne niti ni, temveč se bodo prepletale različne niti, iz katerih se plete nomotehnika v teoriji in praksi. Nekaj pa bo vendarle v ospredju 

– in nič kaj razveseljivo ni – namreč čedalje večja nerazumljivost in z žargonom obremenjenost predpisov vseh vrst in ravni. Ni čudno, da se je 

zadnjič neki razočarani in sarkastično nastrojeni državljan obrnil kar na vlado in izrazil vse bolj razširjen vtis, da so predpisi postali čisto 

nerazumljivi, jezikovno in vsebinsko, pa tudi vtis, da je vse skupaj videti, kot da se nekdo dela iz ljudi norca, ob tem pa dal tudi pobudo, da se 

zamenjajo uradniki, ki pišejo take predpise. Zato bo naše tokratno druženje posvečeno tudi temu, da  skušamo ugotoviti ali je res tako, če je, zakaj 

je tako – in kakšna je pri tem naša vloga.  
                                                                                                                 Vodja: prof. dr. Franc Grad 

 

09.30 – 09.50 PRIJAVA UDELEŽENCEV    

10.00 – 10.50 Uvod 

10.00 – 10.10 Prof. dr. Lojze Ude, direktor Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani  

10.10 – 10.30 Ksenija Mihovar Globokar, direktorica Službe Vlade RS za zakonodajo 

10.30 – 10.50 Prof. dr. Franc Grad, Pravna fakulteta v Ljubljani 

10.50 – 11.10 Odmor  

11.10 – 11.30 Peto leto po sprejemu Resolucije o normativni dejavnosti (seznam neizpolnjenih želja), prof. dr. Albin Igličar, Pravna  

                                  fakulteta v Ljubljani 

11.30 – 11.50 Nomotehnični pogled na "ankaransko odločbo" Ustavnega sodišča, dr. Borut Šinkovec  

11.50 – 12.10 Resolucija o normativni dejavnosti velja?, mag. Jožica Velišček  

12.10 – 12.20 Razprava 

12.20 – 13.10 Odmor 

13.10 – 13.30 Jezikovne “matrarije", mag. Gordana Lalić, Služba Vlade RS za zakonodajo  

13.30 – 13.50 O čem govorimo, kadar govorimo o našem pravu, Katja Božič, Služba Vlade RS za zakonodajo 

13.50 – 14.10 Poti in stranpoti nomotehnike - analiza nekaterih aktualnih primerov, dr. Karmen Vezjak Progar, Služba Vlade RS za 

zakonodajo 

14.10 – 14.30 Pravno-informacijski sistem kot ogledalo nomotehnične prakse, dr. Anamarija Patricija Masten, Služba Vlade RS za 

zakonodajo 

14.30 – 14.40 Razprava 

 

INFORMACIJE O PRIJAVI 
Udeležba je brezplačna.   ŠTEVILO UDELEŽENCEV JE OMEJENO.   
Prijave sprejemamo do petka, 16. maja 2014 na:  - e-pošto: ipp.pf@pf.uni-lj.si,  

                                                                                         - po faksu: 01/42 03 120,  

                                                                                         - naslov: Inštitut za primerjalno pravo pri PF v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.  

  
 

PRIJAVNICA:    XII. NOMOTEHNIČNI DNEVI 

 

Organizacija:  

_____________________________________________________________________________________________________________  

 

Prijavljamo: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Datum: _______________________________, podpis odgovorne osebe: ________________________________                                     žig 

 

 


