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Predstavitev 

Med pojmoma avtoriteta in pravo poteka mnoštvo povezav. Pravo kot takšno navadno razumemo kot 
nekaj kar poseduje avtoriteto. Pravni uradniki (policisti, sodniki), ki imajo za svoja oblastna ravnanja 
podlago v pravnih predpisih naj bi predstavljajo legitimno avtoriteto; v nasprotnem primeru je njihova 
ravnanja mogoče označiti zgolj kot surovo moč. Navkljub intimni povezavi med avtoriteto in pravom, 
je pojem avtoritete mnogo bolj kompleksen. Cilj jesenske šole »Avtoriteta in pravo« je ponuditi 
študentom vpogled v večplastno naravo pojma avtoritete ter njenih povezav s pravom. Pojem avtoritete 
bo najprej analiziran z vidika njegove psihološke in sociološke geneze, nato pa bodo prevpraševani 
nekateri odnosi, ki potekajo med avtoriteto in pravom.  

Na jesensko šolo so vabljeni študenti Pravne fakultete v Ljubljani vseh treh stopenj študija. Število 
udeležencev je omejeno na 20. V primeru povečanega povpraševanja, bodo udeleženci izbrani glede na 
trenutek prijave. Srečanja bodo potekala v slovenskem jeziku, vendar je pasivno razumevanje 
angleškega jezika obvezno. 

 

Termin 

Jesenska šola bo potekala med 24. in 30. septembrom 2020 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Srečanja 
bodo vsak dan od 9. do 13. ure. Na koncu bo udeležencem izdano potrdilo o udeležbi, na željo študenta 
je možen tudi vnos zaznamka v prilogo k diplomi.  

 

Tematski pregled srečanj 

 1. dan (četrtek, 24. 9. 2020): Posameznik, skupine, institucije 
 2. dan (petek, 25. 9. 2020): Mehanizmi avtoritete 
 3. dan (ponedeljek, 28. 9. 2020): Avtoriteta in (totalne) institucije 
 4. dan (torek, 29. 9. 2020): Avtoriteta in birokracija 
 5. dan (sreda, 30. 9. 2020): Avtoriteta prava 

 
 
O izvajalcu 

Dr. Matija Žgur je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2010) ter magistriral na 
Univerzi v Genovi (2013). Doktoriral je iz človekovih pravic in pravne filozofije na univerzah v Palermu 
in Gironi (2017). Kot podoktorski raziskovalec na področju pravne filozofije je zaposlen na Univerzi 
Roma Tre. Predtem je bil kot asistent in raziskovalec zaposlen tudi že na Univerzi v Ljubljani ter na 
Univerzi na Primorskem. Je sourednik revije za ustavno teorijo in filozofijo prava – Revus. Njegovi 
raziskovalni interesi segajo na področja splošne teorije prava, teorije upravnega odločanja ter 
človekovih pravic. 

 


