
 

 

XIX. NOMOTEHNIČNI DNEVI  
v sredo, 29. septembra 2021, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,  

s sočasnim prenosom prek platforme Zoom.  

Koordinator: zasl. prof. dr. Albin Igličar 
 

 

Letošnji XIX. Nomotehnični dnevi bodo potekali v duhu časa ter izzivov zakonodajne politike in nomotehnike v negotovih raz-

merah. Poleg okoliščin, na katere opozarja izkustvo s Covidom-19, se pojavlja še množica okoljskih, družbenih, gospodarskih 

in tehnoloških izzivov v današnji družbi negotovosti. Pravo je tisti družbeni pojav, ki naj vnaša v družbene odnose določeno 

mero predvidljivosti in stabilnosti. To velja tako za tradicionalna področja človekove eksistence, kot za nova prizadevanja iz 

načrtov za okrevanje, odpornost in družbeno varnost. Na koncu bo treba ideje in zamisli iz strateških načrtov, ki usmerjajo 

prehod na novo družbeno paradigmo, jezikovno poenotiti, natančno opredeliti in operacionalizirati v pravnih predpisih.  
 

8.30 – 8.50 Sprejem udeležencev 

9.00 – 9.30 UVOD 

 Pozdrav direktorja Inštituta za primerjalno pravo pri PF v Ljubljani, zasl. prof. dr. Lojzeta Udeta in 

dekana Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Grege Strbana 

Uvodni nagovor zasl. prof. dr. Albina Igličarja 

9.30 – 13.00 REFERATI 

9.30 – 10.00 Zakonodajna politika v primežu izrednih razmer,  

zasl. prof. dr. Albin Igličar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 

10.00 – 10.30 Posebnosti pravnega urejanja v neobičajnih razmerah,  

zasl. prof. dr. Franc Grad, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 

10.30 – 10.50 Razprava 

10.50 – 11.10 Odmor 

11.10 – 11.40 Vprašanje transparentnosti pripravljanja idejnih zasnov in zakonskih osnutkov,  

mag. Jurij Groznik, Državno odvetništvo Republike Slovenije 

11.40 – 12.10 Nastajanje zakona s perspektive (predsednika) vlade,  
prof. dr. Miro Cerar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 

12.10 – 12.40 Aktualna vprašanja dostopnosti in preglednosti predpisov,  

doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 

12.40 – 13.00 Razprava 

13.00 – 14.00 Odmor za kosilo 

14.00 – 16.00 OKROGLA MIZA v sodelovanju z Inštitutom za razvoj vključujoče družbe (IRVD): 

 ODPORNOST ZAKONODAJNE POLITIKE IN IZZIVI NOMOTEHNIKE – od negotovosti k miro-
ljubni, vključujoči in varni družbi prihodnosti,  moderator mag. Bećir Kečanović 

 Odpornost zakonodajne politike in izzivi nomotehnike na primeru generalnih klavzul javne var-
nosti, mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe 

 Jezikovni in normativni izzivi pri storitvah in aplikacijah v omrežjih 5G na področju javne varno-
sti, zaščite in reševanja (PPDR: Public Protection and Disaster Relief),  

Ana Robnik, Iskratel, d.o.o., Kranj 

 Varstvo človekovih pravic v luči nastajajoče zakonodaje EU o uporabi umetno-inteligenčnih 
sistemov na področju javne varnosti, dr. Aleksander Pur, Slovenska policija - UIT 

 Urejanje javne varnosti na področju turizma in dediščine v luči okrevanja in odpornosti po 
Covid-19, izr. prof. dr. Marko Koščak, Fakulteta za turizem Brežice 

 

 



 

 

INFORMACIJE O PRIJAVI IN KOTIZACIJA 

Seminar bo potekal na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana, z upoštevanjem vseh higi-

enskih priporočil NIJZ in z vzporednim prenosom dogodka po platformi Zoom. 

Kotizacija za spremljanje v dvorani: 40 EUR + 22% DDV (48,80 EUR)  

Kotizacija za spremljanje prek videokonference Zoom je 20% nižja: 32 EUR + 22% DDV (39,04 EUR) 

Prijavnice sprejemamo do ponedeljka, 27. septembra 2021. Lahko se prijavite s prijavnim obrazcem na strani 

www.ipp-pf.si, s priloženo prijavnico ali s prijavo po e-pošti na naslov: ipp.pf@pf.uni-lj.si.  

Prosimo, da po e-pošti sporočite tudi morebitno odjavo.  

Ostale informacije: tel. št.: 01/ 42 03 119 ali ipp.pf@pf.uni-lj.si . 

 

Organizacija: 

____________________________________________________________________________________________________ 

Prijavljamo udeleženca/ko:  

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe: ____________________________________________________________ 

 

Kraj in datum: ___________________________________________                                                      žig 

 

 


