
 
Služba vlade RS za zakonodajo, Pravna fakulteta v Ljubljani  

in Inštitut za razvoj vključujoče družbe  
 

vabijo na seminar: 

XV. NOMOTEHNIČNI DNEVI  
v sredo, 24. maja 2017, v zlati dvorani Pravne fakultete v Ljubljani 

vodja: prof. dr. Albin Igličar 
 

09.00 – 09.30 Registracija udeležencev 

09.30 – 10.00 Uvod 

09.30 – 09.40   zasl. prof. dr. Albin Igličar, Pravna fakulteta v Ljubljani  

09.40 – 09.50 zasl. prof. dr. Lojze Ude, direktor Inštituta za primerjalno pravo 

09.50 – 10.00 Ksenija Mihovar Globokar, direktorica Službe Vlade RS za zakonodajo 

10.00 – 10.20 Vpliv načel pravne države na nomotehniko, prof. dr. Franc Grad, Pravna fakulteta v Ljubljani 

10.20 – 10.40 Prikaz zasnove prenovljenih nomotehničnih smernic, dr. Janez Pogorelec, Služba Vlade RS za zakonodajo  

10.40 – 11.00 Razprava  

11.00 – 11.20 Transparentnost sprejemanja občinskih predpisov, prof. dr. Albin Igličar, Pravna fakulteta v Ljubljani 

11.20 – 11.40 Položaj predmeta nomotehnika na pravnih fakultetah, doc. dr. Tilen Štajnpihler, Pravna fakulteta v  

                              Ljubljani 

11.40 – 12.00 Razprava  

12.00 – 13.00 Odmor za kosilo  

13.00 – 15.00 Okrogla miza:  Vključevanje javnosti za transparentno, kakovostno in odgovorno urejanje prostora 

                              Moderator: mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe 
 

Prostor ni samoumevna in neskončna priložnost za različne želje in interese, temveč skupno dobro in vrednota, primarnega 
pomena za preživetje ljudi in planeta. To je izhodišče okrogle mize, na kateri bomo skupaj izpostavili etične, urbanistične, 
pravno-sistemske in nomotehnične vidike predpisov, ki urejajo upravljanje in gospodarjenje s prostorom. Pri tem je - ob 
aktivnostih področnega ministrstva - pomembno vključevanje strokovne in splošne javnosti. Z vsem tem pa je na preizkušnji 
tudi sodobna posvetovalna demokracija oziroma vključujoča družba. 
  

Razpravljalci: akad. dr. Zdravko Mlinar, SAZU; dr. Alenka Fikfak, u.d.i.a., Fakulteta za arhitekturo; mag. Matevž Štraus, 

Občina Idrija in Matjaž Andrejašič, univ. dipl. prav., EPIK, d.o.o.; predstavnik/predstavnica Ministrstva za okolje in prostor 

 

INFORMACIJE O PRIJAVI 

Seminar bo potekal na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, v zlati dvorani (1. nadstropje). Udeležba je brezplačna.  

Do ponedeljka, 22. maja 2017 se lahko prijavite preko e-pošte: ipp.pf@pf.uni-lj.si, po faksu štev.:  01/ 42 03 120,  

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

Prosimo, da sporočite tudi morebitno odjavo. Ostale informacije na tel. št.: 01/ 42 03 119. 

PRIJAVA UDELEŽENCA NA XV. NOMOTEHNIČNE DNEVE 

 
Organizacija:  ____________________________________________________________________________________________  

Prijavljamo udeleženca/ko: _________________________________________________________________________________ 

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe: ___________________________________________________________________ 

Kraj in datum: __________________________________________________________                                       žig 


