
 
   

   

  



 

 

 

    Vabilo 

Spoštovani,  

vabimo vas na Spomladansko šolo Nove univerze, z naslovom EPIDEMIJA IN SLOVENSKA 

DRUŽBA, ki jo organizira Evropska pravna fakulteta Nove univerze, skupaj z Fakulteto za 

slovenske in mednarodne študije Nove univerze ter Fakulteto za državne in evropske študije 

Nove univerze. 

 

Spomladanska šola bo potekala od 17. do 21. maja 2021, preko spletne aplikacije Zoom.  

 

Rok za prijavo: 4. 5. 2021 oz. do zasedbe prostih mest, zato priporočamo zgodnjo prijavo. 

 

Prijavnico skupaj s potrdilom o plačilu kotizacije pošljite na naslov: info@epf.nova-uni.si. 

 

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

predmeta. Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi samo v primeru, da izkažejo 85 % prisotnost 

na predavanjih (le-ta se bo vsakodnevno preverjala). 

 

Vabljeni!   
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Program 
 

Slovenska družba, tako kot ves svet, od marca 2020 preživlja epidemijo in trpi za njenimi 

posledicami. V tem času so bile zaradi boja proti epidemiji, sprejete številne omejitve 

svoboščin. Epidemija je neposredno povzročila čez štiri tisoč presežnih smrti. Številni 

posamezniki, so zaradi nižjega povpraševanja in gospodarske rasti, izgubili delovna mesta. 

Spomladanska šola bo analizirala posledice epidemije, za življenje na različnih področjih 

slovenske države in družbe. V tej smeri bo skušala podati odgovore o tem, kako naprej v zadnji 

fazi epidemije in po njenem koncu? 

................................................................................................................................................................... 

Ponedeljek, 17. 5. 2021  •  16:00 – 20:00  

1. dan : EPIDEMIJA IN GOSPODARSTVO 
 

Epidemija je globoko prizadela globalno in slovensko gospodarstvo. Številna podjetja in 

(brez)zaposleni se soočajo z izzivi kratkoročnega preživetja. Slovenija bo imela v naslednjih 

letih na voljo več kot 10 milijard evrov sredstev, s strani Evropske unije. Kako naj jih slovensko 

gospodarstvo in država najbolj izkoristi? 

 

1. del (16:00 – 17:30)  

EPIDEMIJA IN NAČELA NOTRANJEGA TRGA EVROPSKE UNIJE 

  • dr. Petra Weingerl, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta 

 

2. del (18:00 – 20.00) 

OKREVANJE GOSPODARSTVA PO EPIDEMIJI 

 • dr. Gorazd Justinek, Nova univerza, Fakulteta za državne in Evropske študije 

.................................................................................................................................................................. 

Torek, 18.5.2021 • 16:00 – 20:00 

2. dan: EPIDEMIJA IN ČLOVEKOVE PRAVICE 
 

Epidemija je od marca 2021, v slovenski državi terjala številne presežne smrti. Država je 

morala, zaradi omejevanje epidemije, poseči v številne svoboščine, od svobode zbiranja do 

svobode gibanja. Kdo vse so nosilci obveznosti za spoštovanje in uresničevanje človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, v času epidemije? Kako oceniti in izboljšati odpornost slovenske 

države in družbe, v zadnjih desetletjih, za spopadanje z epidemijo in podobnimi naravnimi 

nesrečami? 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. del (16:00 – 17:30)  

EPIDEMIJA IN VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC 

 •  dr. Marko Bošnjak, Evropsko sodišče za človekove pravice 

 

2. del (18:00 – 20.00) 

DOSTOJANSTVO, SVOBOŠČINE IN EPIDEMIJA 

 • dr. Jernej Letnar Černič, Nova univerza, Evropska pravna fakulteta 

......................................................................................................................................................... 

Sreda, 19.5.2021 • 16.00 – 20:00 

EPIDEMIJA IN ZDRAVSTVO 

 

Slovensko zdravstvo je v času epidemije na najtežji preizkušnji v zadnjem stoletju. Kako je bil 

slovenski zdravstveni sistem pripravljen na epidemijo in kako se je odrezal v primerjavi z 

ostalimi evropskimi državami? Kako s cepljenjem zagotoviti  izhod iz epidemije? Kako izboljšati 

odpornost zdravstvenega sistema, za soočanje s prihodnjimi naravnimi katastrofami? 

1. del (16:00 – 17:30)  

EPIDEMIJA – RAZGALJENJE ZAMASKIRANEGA NEZNANJA IN EGOISTIČNEGA NARCIZMA: ALI 

BI ZNANOST ZMOGLA VEČ? 

 •   dr. Tina Bregant, Ministrstvo za zdravje RS in CIRIUS Kamnik 

 

2. del (18:00 – 20.00)  

ZOONOZE, VIRUSI, IMUNOST, CEPLJENJE.  

   •  dr. Matevž Arko, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  

......................................................................................................................................................... 

Četrtek, 20.5.2021 • 16.00 – 20.00  

EPIDEMIJA IN TRG NEPREMIČNIN 
 

Kako je epidemija vplivala na trg nepremičnin, v Sloveniji in drugod po svetu, med njenim 

trajanjem, in kakšno je oziroma bo vedenje kupcev po njenem koncu? Kakšne so perspektive 

in možnosti, za trajnostni razvoj slovenskega nepremičninskega trga, v naslednjem desetletju? 

Kakšna naj bo stanovanjska politika slovenske države, pri zagotavljanju enakega dostopa do 

nepremičninskega trga za vse njene prebivalce? 

 

1. del (16:00 – 17:30) 

PREFERENCE POTENCIALNIH KUPCEV NEPREMIČNIN, V OBDOBJU PO EPIDEMIJI 

 • dr. Bojan Grum, Nova univerza, Evropska pravna fakulteta 



 
   

   

 

 

 

 

2. del (18:00 – 20:00)  

VPLIV EPIDEMIJE NA TRG STANOVANJSKIH NEPREMIČNIN 

 • dr. Boštjan Kerbler, Nova univerza, Evropska pravna fakulteta 

...................................................................................................................................................... 

Petek, 21.5.2021 • 16.00 – 20.00  

KAKO NAPREJ? 
 

Zadnji dan Spomladanske šole bo obravnaval vprašanje kako naprej v slovenski državi in družbi 

po epidemiji? Ali se bo, oziroma ali se naj, slovenska država usmeri še k bolj trajnostnemu 

razvoju? Ali lahko v slovenski družbi stopimo skupaj in ustvarimo trajnostno sobivanje ali pa je 

epidemija še bolj poglobila družbene, ideološke in politične razlike v slovenski družbi? 

 

1. del (16:00 – 17:30) 

K(BOLJ)TRAJNOSTNEMU RAZVOJU?  

 • dr. Jerneja Penca, Evro-sredozemska univerza  

 

2. del (18:00 – 20:00)  

STOPITI SKUPAJ ALI SE (ŠE BOLJ) RAZITI: KAJ PANDEMIJA POVE O (NE)ENOTNOSTI 

SLOVENSKE DRUŽBE V PRIMERJALNI PERSPEKTIVI? 

  • dr. Aleš Maver, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta



  
 
 
 

     
 

 

  Profesorji 
 

 dr. PETRA WEINGERL 

Dr. Petra Weingerl je univerzitetna diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti, 

docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Pred pričetkom doktorskega študija, na Univerzi v 

Oxfordu, je delala na Sodišču EU, v Luksemburgu in kot sodniška pripravnica, na Višjem sodišču v 

Ljubljani. Bila je gostujoča raziskovalka na Evropskem univerzitetnem institutu v Firencah in na Max 

Planck Institutu v Hamburgu. V okviru krajših akademskih izmenjav in projektov je gostovala tudi na 

pravnih fakultetah v Münstru, Genovi, Leuvnu in Wrocławu. Opravlja raziskovalno in pedagoško delo 

na področju prava EU, mednarodnega prava in primerjalnega prava (evropsko zasebno pravo, 

notranji trg EU, varstvo potrošnikov, umetna inteligenca, krožno gospodarstvo…). Kot gostujoča 

predavateljica je predavala na Univerzi v Ljubljani, na Oxfordu, na Dunaju in drugod. Je članica delovne 

skupine Globalnega partnerstva za umetno inteligenco (GPAI), članica OECD nacionalne kontaktne 

točke Slovenije, delovne skupine za spremljanje izvajanja Nacionalnega akcijskega načrta za 

spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu in mnogih drugih. Za dodiplomski študij je prejela 

Rektorjevo nagrado za najboljšo študentko v generaciji in Grawe Excellence Award, nagrado Pravne 

fakultete in Zavarovalnice Grawe za najvišjo povprečno oceno v generaciji ter mednarodno nagrado 

Trimo Research Award, za diplomsko delo. 

 dr. GORAZD JUSTINEK 

Dr. Gorazd Justinek je docent za področje mednarodnega poslovanja in docent za področje 

mednarodnih političnih, ekonomskih in poslovnih odnosov. Je nekdanji diplomat in ustanovni član 

Sektorja za gospodarsko diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vrsto let je 

bil vodja sektorja za internacionalizacijo na Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije ter v času 

predsedovanja Slovenije EU, opravljal delo svetovalca predsednika vlade, za področje domačih 

makroekonomskih ter mednarodnih ekonomskih odnosov. Po vstopu Slovenije v OECD je koordiniral 

delo predstavnikov Slovenije v delovnih telesih OECD, sodeloval pri pripravi programskega proračuna 

Republike Slovenije ter makroekonomskih analizah in reformah v javni upravi. Dva mandata je bil tudi 

direktor nevladne Ustanove – Center za Evropsko prihodnost, ki prvenstveno izvaja mednarodno 

razvojno pomoč, v državah ZB in je tudi nosilka več Horizon 2020 projektov. Je ustanovitelj in odgovorni 

urednik mednarodne znanstvene revije International Journal of Diplomacy and Economy (London) ter 

član uredniških odborov številnih drugih mednarodnih znanstvenih revij (Scopus in WoS).  

 dr. MARKO BOŠNJAK 

Dr. Marko Bošnjak je doktoriral na Pravni fakulteti v Ljubljani, z delom »Razvoj sodobne biomedicine 

in kazensko pravo«. V preteklosti je bil mladi raziskovalec ter kasneje tudi znanstveni sodelavec 

Inštituta za kriminologijo v Ljubljani. Od leta 2009 je deloval kot specialist za kazenske zadeve v  

 



 
   

   

 

 

 

Odvetniški družbi Čeferin. Je avtor več monografij in člankov, tako doma kot tudi v tujini, je vodja več 

mednarodnih in slovenskih raziskav, predaval pa je na različnih fakultetah in strokovnih srečanjih. 

Ukvarja se zlasti s kazenskim, ustavnim in mednarodnim pravom. Od leta 2016 je sodnik na Evropskem 

sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.  

 dr. JERNEJ LETNAR ČERNIČ 

Dr. Jernej Letnar Černič je redni profesor za pravo človekovih pravic, državno pravo in upravno pravo 

ter dekan Evropske pravne fakultete Nove univerze. Do sedaj je objavil številne prispevke v slovenščini, 

angleščini, španščini, italijanščini in romunščini. V zadnjih letih je objavil tri znanstvene monografske 

publikacije, in sicer:  »The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy: Slovenia 

and Beyond. Oxford, Hart (Bloomsbury), 2020« (v soavtorstvu z Matejem Avbljem in Gorazdom 

Justinekom); »Slovenija na razpotju: geneza varstva človekovih pravic v slovenski družbi«, Kranj: Nova 

univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2018 in »Corporate accountability under socio-

economic rights«, Oxon; New York: Routledge, 2019, ter knjigo v soavtorstvu in uredništvu: »The 

Future of Business and Human Rights: Theoretical and Practical Considerations for a UN Treaty«, 

Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia. 2018 (z Nicolasom Carrillo-Santarelli). Njegova dela so bila 

citirana v poročilih organizacije Združenih narodov, Evropskega parlamenta in Sveta Evrope, v odločbah 

slovenskega Ustavnega sodišča ter akademskih študijah na vseh koncih sveta. Od študijskih let naprej 

deluje v različnih vlogah v slovenski in globalni civilni družbi, pri čemer sodeluje pri številnih domačih 

in mednarodnih človekoljubnih projektih. 

 dr. TINA BREGANT 

Doc. dr. Tina Bregant je zdravnica in znanstvenica, z dvema specializacijama. Je specialistka pediatrije 

ter specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine, ob čemer je doktorat opravljala s področja 

otroške nevrologije. Od leta 2015 je bila zaposlena na Univerzitetnem rehabilitacijskem institutu – URI 

Soča v Ljubljani, kjer je opravila dodatno specializacijo s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine. 

Je tudi predavateljica in mentorica študentom v programu Kognitivna znanost Univerze v Ljubljani ter 

na Fakulteti za šport in Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Sodeluje v domačih in mednarodnih 

raziskovalnih skupinah ter izsledke raziskav predstavlja strokovni in laični javnosti. Aktivno  sodeluje 

pri oblikovanju državnih programov, ki spodbujajo otroke v razvoju (NIJZ, Ministrstvo za šolstvo, 

znanost in šport RS, Ministrstvo za delo in socialne zadeve RS). Je članica Odbora za kakovost in varnost 

pri Zdravniški zbornici Slovenije. Trenutno opravlja delo vodje kabineta na Ministrstvu za zdravje 

Republike Slovenije.  

 dr. MATEVŽ ARKO 

Matevž Arko je veterinar, dokončal je doktorat temeljnih medicinskih znanosti s področja 

farmakologije in toksikologije. Na podoktorskem študiju je bil na Univerzi v Tokiu, v Laboratoriju za 

komparativno patofiziologijo in na Oregon State University v ZDA. Po vrnitvi iz tujine je nekaj let delal 

na Medicinski fakulteti kot asistent in več let kot terenski veterinar za velike živali, predvsem govedo. 

Zdaj dela kot uradni veterinar na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 



 

 

 

 

 

 dr. BOJAN GRUM 

Dr. Bojan Grum je doktor znanosti s področja prava in managementa nepremičnin ter redni profesor 

za področje vrednotenje nepremičnin na Evropski pravni fakulteti Nove univerze. Diplomiral je na 

Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Po končanem študiju se je 

zaposlil na Vodnogospodarskem inštitutu v Ljubljani, kjer je opravil pripravniški izpit in kasneje tudi 

strokovni izpit. Opravljal je dela na področju mednarodnega konzultiranja pri mednarodni banki za 

obnovo in razvoj. Leta 1991 je bil izvoljen in s strani Ministrstva za pravosodje RS imenovan za stalnega 

sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke. Je član inženirske zbornice Slovenije in član SICGRAS 

(Sekcija izvedencev in cenilcev gradbene stroke v Sloveniji). Na področju nepremičnin je opravil že 

preko 3.000 ocen vrednosti nepremičnin oziroma sodno izvedenskih mnenj. Leta 2015 je soustanovil 

INŠTITUT ZA NEPREMIČNINSKE VEDE, ki ga vodi kot direktor. V letih 2019 in 2020 je bil dekan Evropske 

pravne fakultete Nove univerze.  

 dr. BOŠTJAN KERBLER 

Dr. Boštjan Kerbler je izredni profesor na Evropski pravni fakulteti Nove univerze ter redno zaposlen 

na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije. Za svoje poglobljeno raziskovalno delo je že v času 

študija prejel dve Prešernovi nagradi. Njegovo specialistično področje dela so demografske in 

stanovanjske študije, ki zajemajo kakovost bivanja, oblikovanje stanovanj in stanovanjskega okolja, 

delovanje stanovanjskega trga, stanovanjsko politiko itd. Zaradi pospešenega staranja prebivalstva se 

v zadnjih letih najbolj posveča prilagajanju bivalnih okolij za starejše ljudi in alternativnim oblikam 

bivanja za starejše. Je vodja oziroma član slovenskih, bilateralnih in mednarodnih raziskovalnih 

projektov. Uveljavil se je tudi kot glavni urednik ene od mednarodnih znanstvenih revij. Objavil je 

številne znanstvene članke v recenziranih domačih in mednarodnih revijah. Je član mednarodnih 

uredniških odborov, različnih mednarodnih znanstvenih revij, član znanstvenih odborov mednarodnih 

znanstvenih konferenc, član različnih mednarodnih strokovnih organizacij ter recenzent znanstvenih 

monografij in mednarodnih znanstvenih periodičnih publikacij. Predava na magistrskem in doktorskem 

študiju Evropske pravne fakultete Nove univerze, smer Pravo in management nepremičnin. Poleg 

pedagoškega dela opravlja še mentorsko dejavnost. 

 dr. JERNEJA PENCA 

Dr. Jerneja Penca je raziskovalka s področja okoljskega upravljanja na Evro-sredozemski univerzi 

(EMUNI), kjer je odgovorna tudi za raziskovalno in mednarodno dejavnost univerze, strateške odnose 

ter razvoj novih študijskih programov. Tesno je vključena v politični dialog v Evro-sredozemski regiji, 

zlasti na področjih znanosti in visokega šolstva ter sodelovanja na področju raziskav, inovacij, modre 

ekonomije in trajnosti. Je glavna urednica revije International Journal of Euro-Mediterranean Studies. 

Doktorirala je na oddelku za pravo, na European University Institute (EUI) v Firencah. Je članica 

Svetovne komisije za okoljsko pravo pri Mednarodni zvezi za ohranjanje narave (IUCN CEL), delovne 

 

 

  



 
   

   

 

 

 

 

skupine za družbene indikatorje, pri Mednarodnem svetu za raziskovanje morja (ICES) ter drugih 

strokovnih teles. 

 

 dr. ALEŠ MAVER 

Dr. Aleš Maver je docent za zgodovino starega veka na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Dejaven 

in javno prepoznaven je tudi kot prevajalec in politični komentator. Sodeloval je pri celovitem 

slovenskem prevodu (2009–2013) Časti in slave Vojvodine Kranjske barona Janeza Vajkarda Valvasorja. 

Svoje politične analize objavlja v Dnevniku, Večeru in spletnem časopisu Časnik. Med letoma 2012 in 

2016 je bil odgovorni urednik krščanske revije za duhovnost in kulturo Tretji dan. Njegov opus obsega 

preko dvesto samostojnih del, prevodov in znanstvenih člankov. Sodeluje tudi pri Zboru za republiko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

 

Prijava in informacije  

 

Kotizacija znaša 100,00 EUR (z vključenim DDV) in se poravna ob prijavi.  

 

Spomladanska šola se bo izvajala preko spletne aplikacije Zoom. Izvedba spomladanske šole je 

pogojena z zadostnim številom prijavljenih, prav tako je določeno maksimalno število udeležencev. 

 

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

 

Spomladanska šola ni namenjena le študentkam in študentom Nove univerze, temveč tudi študentkam 

in študentom drugih sorodnih študijskih področij. Poleg študentov so na spomladansko šolo vabljeni 

tudi diplomantke in diplomanti. 

 

Prijavo pošljite na elektronski naslov info@epf.nova-uni.si ali na naslov: Evropska pravna fakulteta 

Nove univerze, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana. 

 

Skrajni rok za prijavo je 4. maj 2021 oz. do zasedbe prostih mest, zato priporočamo zgodnjo prijavo. 
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  Prijavnica na spomladansko šolo:    
EPIDEMIJA IN SLOVENSKA DRUŽBA 

17. - 21. maj 2021 

 
 

 

 

 

  

ime in priimek  

 

 

 naslov                                                                           pošta  

 

 

 

telefon                                                                         e-pošta  

 

 

 

datum                                                                       podpis 


