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P R E D S T A V I T E V  
 

 

 

Vsebina tokratne šole, ki bo na Brdu pri Kranju organizirana spomladi, bo predstavila del 

projekta »Evropska Slovenija«, izvedenega pod taktirko doc. dr.  Mateja Avblja 

(http://evropskaslovenija.si). Gre za  projekt, v katerem je skupina mladih razmišljujočih ljudi 

predstavila svoje ideje za nov nacionalni program, ki ne temeljijo na tradicionalnih političnih 

delitvah, ki smo jim priča danes.  

 

Prvi dan bo doc. dr. Matej Avbelj po pozdravnem nagovoru izvedel predavanje o tem, kakšna 

je bila osnovna projekta Evropska Slovenija, kako se ta projekt, ki še zdaleč ni zaključen, 

nadaljuje in ali je v praksi opaziti, da so ideje, izražene v tem projektu, prodrle tudi v praksi. 

Dan se bo nadaljeval z okroglo mizo, kjer bodo svoja razmišljanja soočili predstavniki 

generacije, ki je aktivno sodelovala pri osamosvojitvi in v obdobju po njej sodelovala pri 

kreiranju idej in njihovi realizaciji v praksi, ter predstavniki mlajše generacije, ki je sodelovala 

pri projektu Evropska Slovenija. 

 

Drugi dan bosta svoji predavanji izvedla doc. dr. Vojko Strahovnik in doktorica medicine Tine 

Bregant. V predavanjih bosta idejo Evropske Slovenije prestavila z etičnega vidika in z vidika 

vrednot. 

 

Tretji dan bomo imeli čast poslušati predavanje ustavnega sodnika Jana Zobca o tem, ali so 

ideje Evropske Slovenije v skladu s pravnimi izhodišči, ki jih vsebuje veljavna slovenska 

ustava. V drugem delu pa bo potekala okrogla miza, na kateri bodo svoje poglede in 

nasprotovanja predstavili sodelavci projekta Evropska Slovenija in predstavniki t. i. 

demokratičnega socializma, ideje, ki se je izvila iz ustajniškega gibanja. 

 

Četrti dan nam bosta mag. Igor Senčar in doc. dr. Damir Črncec predstavila temi Slovenija v 

EU in EU v Sloveniji ter Geostrateški izzivi za Evropsko Slovenijo. 

 

Zadnji dan pa bomo sklenili s predavanjem doc. dr. Gorazda Justinka na temo Evropska 

Slovenija in ekonomija. 

 

http://evropskaslovenija.si/
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P R O G R A M  
 

Prvi dan (14. april 2014):  

16.30 – 16:45   Pozdravni nagovor (doc. dr. Matej Avbelj) 

16:45 – 18:15   Predavanje 1: »Ideja Evropske Slovenije« (doc. dr. Matej Avbelj) 

18:30 – 20:00 Okrogla miza 1: »Stara in nova Evropska Slovenija«; sodelujejo: prof. 

dr. Peter Jambrek, prof. dr. Dimitrij Rupel,  prof. dr. Tone Jerovšek, 

doc. dr. Jernej Letnar Černič, as. Jerneja Penca, Saša Peršolja 

(moderator doc. dr. Matej Avbelj) 

 

 

Drugi dan (15. april 2014): 

16:30 – 18:00  Predavanje 2: »Evropska Slovenija kot etično izhodišče« (doc. dr. Vojko 

Strahovnik) 

18:30 – 20:00  Predavanje 3: »Evropska Slovenija in vrednote« (Tina Bregant, dr. 

med.) 

 

 

Tretji dan (16. april 2014):  

16:30 – 18:00 Predavanje 4: »Ustavno pravo in Evropska Slovenija« (Jan Zobec, 

sodnik Ustavnega sodišča RS) 

18:30 – 20:00 Okrogla miza 2: »Evropska Slovenija proti demokratični socializem«; 

sodelujejo: doc. dr. Matej Avbelj, as. Miha Movrin, doc. dr. Aleš Maver, 

dva predstavnika demokratičnega socializma (moderator doc. dr. 

Jernej Podlipnik) 

 

 

Četrti dan (17. april 2014): 

16:30 – 18:00  Predavanje 5: »Slovenija v EU in EU v Sloveniji« (mag. Igor Senčar) 

18:30 – 20:00  Predavanje 6: »Geostrateški izzivi za Evropsko Slovenijo« (doc. dr. 

Damir Črnčec) 

 

 

Peti dan (18. april 2014): 

16:30 – 18:00 Predavanje 7: »Evropska Slovenija in ekonomija« (doc. dr. Gorazd 

Justinek) 
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P R I J A V E  I N  I N F O R M A C I J E :  

 

Kotizacija znaša 100€ (z vključenim DDV), ki se poravna do začetka pomladanske šole in  

vključuje knjigo Evropska Slovenija ter izvod dvojne številke revije Dignitas. Udeleženci bodo 

pred pričetkom pomladanske šole preko elektronske pošte prejeli ponudbo za plačilo 

kotizacije. Število mest je omejeno, v primeru premajhnega števila prijav pomladanska šola 

ne bo izvedena.   

 

Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega izbirnega 

predmeta.  

 

Prijavo pošljite na: 

Fakulteta za državne in evropske študije 
Predoslje 39 
4000 Kranj 
Telefon: 04 260 18 56 
Faks: 04 260 18 55 
e-pošta: brdo@fds.si 
www.fds.si 
 

Prijavo lahko pošljete tudi po faksu ali skenirano po elektronski pošti.  

 

Skrajni rok za prijavo je 7. april 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:brdo@fds.si
http://www.fds.si/
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Prijavnica na Pomladansko šolo 

EVROPSKA SLOVENIJA MED TEORIJO IN PRAKSO 

 (14. – 18.4. 2014) 

 

 

______________________________________________________ 
ime in priimek* 

 
 

______________________________________________________ 
naslov     pošta  

 
 

______________________________________________________ 
Telefon              e-pošta*  

 

__________________________________________________ 

datum                        podpis* 

 

 

 


