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Poletna šola Fakultete za državne in evropske študije ter Evropske 

pravne fakultete: 

 

 

ZATON VLADAVINE PRAVA V EVROPI. 

KAJ STORITI? 

 

12. – 16. september 2016 
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PREDSTAVITEV 

 

Tokratna poletna šola bo posvečena akutni krizi vladavine prava v Evropski uniji in še posebej 

v Sloveniji. Študenti se bodo seznanili s pravnimi, ekonomskimi, zgodovinskimi, sociološkimi 

in tehnološkimi vidiki krize vladavine prava skozi primerjalnopravni pogled. Poletna šola bo 

tako črpala iz raziskovalnih ugotovitev temeljnega projekta ARRS J5-7359 Reforma 

demokratične in pravne države v Sloveniji, ki pod vodstvom dr. Jerneja Letnar Černiča poteka 

na Fakulteti za državne in evropske študije v sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto. 

Poletna šola bo obsegala 5 študijskih dni. Prvi štirje dnevi bodo razdeljeni na dva dela. Prvi 

del bo sestavljen iz uvodnih teoretičnih predavanj, drugi pa bo aplikativen, v obliki delavnice, 

kjer bodo študenti v sodelovanju z nosilci predmetov poletne šole pripravljali svoj odziv na 

različne aspekte krize. Peti dan bo organizirana okrogla miza, po kateri bodo skupine 

študentov v 5-10 minutah predstavile svoj esej, v obsegu 1.500 besed, v katerem bodo 

predlagale svoje rešitve zatečenih kriznih razmer na področju vladavine prava v EU. Pred 

poletno šolo bodo pripravljena gradiva, ki bodo služila obvezni pripravi slušateljev na 

predavanja. 
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PROGRAM 

 

Prvi dan (12. september 2016): 

 

16:30 – 18:00            Uvodno o krizi vladavine prava v Evropski uniji (izr. prof. dr. Matej 

Avbelj) 

18:30 – 20:00            Delavnica: Vladavina prava v sodni praksi Sodišča EU (vodi as. dr. 

Katarina Vatovec) 

 

 

Drugi dan (13. september 2016): 

 

16:30 – 18:00            Ekonomska kriza kot sprožilec krize vladavine prava v EU (red. prof. dr. 

Igor Masten) 

18:30 – 20:00            Delavnica: Ekonomija, država, EU in vladavina prava (doc. dr. Gorazd 

Justinek) 

 

 

Tretji dan (14. september):  

 

16:30 – 18:00            Tehnologija vladavine prava v EU in Sloveniji (red. prof. dr. Bojan 

Bugarič) 

18:30 – 20:00            Delavnica: Kriza vladavine prava pred ESČP (izr. prof. dr. Jernej Letnar 

Černič) 
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Četrti dan (15. september):  

 

16:30 – 18:00            Krize vladavine prava skozi evropsko zgodovino (izr. prof. dr. Marko 

Novak) 

18:30 – 20:00            Delavnica: Ali se EU in Sloveniji dogaja Weimarska republika? (Luka 

Lisjak Gabrijelčič) 

 

 

Peti dan (16. september): 

 

16:00 – 17:30            Okrogla miza: Vladavina prava in pravosodje v Sloveniji (odvetniški, 

tožilski, sodni in izvršilni pogled, moderira izr. prof. dr. Matej Avbelj) 

 

17:45 – 20:30            Predstavitev esejev študentov (izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič) 
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PRIJAVA IN INFORMACIJE 

 

Kotizacija znaša 100,00 EUR (z vključenim DDV), ki se poravna do začetka poletne šole. 

Udeleženci bodo pred pričetkom poletne šole prek elektronske pošte prejeli ponudbo za 

plačilo kotizacije. Poletna šola se bo izvajala na naslovu Fakulteta za državne in evropske 

študije, Predoslje 39, 4000 Kranj (Oranžerija). Število študentov je omejeno na največ 80 in 

bodo izbrani po načelu, kdor prvi pride, prvi melje. V primeru premajhnega števila prijav 

poletna šola ne bo izvedena.  

 

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

predmeta. 

 

Poletna šola ni namenjena le študentkam in študentom Fakultete za državne in evropske 

študije oziroma Evropske pravne fakultete, temveč tudi študentkam in študentom drugih 

sorodnih študijskih področij. Poleg študentov so na poletno šolo vabljeni tudi mlajši 

diplomanti in diplomantke. 

 

Prijavo pošljite na elektronski naslov mojca.dolenc@fds.si ali na naslov: 
 
Fakulteta za državne in evropske študije 
Predoslje 39 
4000 Kranj 
 

 

Skrajni rok za prijavo je 31. 8. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mojca.dolenc@fds.si
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Prijavnica na Poletno šolo 

ZATON VLADAVINE PRAVA V EVROPI.  

KAJ STORITI? 

12. – 16. september 2016 

 

 

______________________________________________________  

ime in priimek 

 

______________________________________________________ 

naslov                                                    pošta 

 

________________________________________________________ 

telefon                                                    e-pošta 

 

________________________________________________________ 

                                       datum                                                          podpis 

 


