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P R O G R A M  
  

 
8:45 – 9:00  S p r e j e m   u d e l e ž e n c e v 

 
9:00 – 10:30  

Vodja sekcije: 
Akad. prof. dr. 
Marijan Pavčnik 

 

Marijan Pavčnik 
Uvodni nagovor 

Andrej A. Matić: 
Interpretacija procesnih pravic 

Damjan Kukovec: 
Pravo in družbene spremembe 

Martin Jančar: 
Sodnik in demokracija 

Blaž Ivanc: 
Nekaj misli o problemu prava in svobode v luči pravnega poklica 

10:30 – 10:50  O d m o r    z a    k a v o 

10:50 – 12:30 

Vodja sekcije: 
zasl. prof. dr. 
Albin Igličar 

Matjaž Jager: 
Vznik države pri Kantu in Carlu Schmittu 

Vojko Strahovnik: 
Rudolf Trofenik in fenomenologija pravne zavesti 

Avgust Lešnik: 
Sporočilnost teoretske misli prof. Antona Žuna  

na področju sociologije prava 

Benjamin Flander: 
Foucaultova "radikalna" teorija prava 

Tilen Štajnpihler: 
Koherentnost v zakonodajni dejavnosti: med normativnim in stvarnim  



12:30 – 14:00 K o s i l o   ( K l u b   p r a v n i k o v ) 

14:00 – 15:40 

Vodja sekcije: 
doc. dr. Tilen 
Štajnpihler 

Rok Svetlič: 
Dialektika pravnega pravila in načela 

Aleš Završnik: 
Vloga prava pri omejevanju sodobnega nadzora 

Mojca Zadravec: 
Pravičnost in (ne)enakost – pravičnost kot ljubezen 

Matija Žgur: 
Pravica do priznanja pravne subjektivitete: nekaj zagonetk 

Jaka Pengov 
Basen o pravnem človeku 

16:00 Z a k l j u č e k 

 

  



SEZNAM GOVORNIC IN GOVORNIKOV 
 
 
 
Andrej Auersperger Matić 
(LL.M. (Yale), Doktorski kandidat (Univerza 
v Maastrichtu), član Pravne službe 
Evropskega parlamenta)  
 
 
Benjamin Flander  
(dr. pravnih znanosti, docent na Fakulteti 
za varnostne vede Univerze v Mariboru) 
 
 
Blaž Ivanc  
(dr. pravnih znanosti, docent na 
Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani) 
 
 
Matjaž Jager  
(dr. pravnih znanosti, izredni profesor na 
Pravni fakulteti univerze v Ljubljani, 
direktor Inštituta za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani)  
 
 
Martin Jančar  
(mag. pravnih znanosti, sodnik na 
Okrožnem sodišču v Ljubljani)  
 
 
Avgust Lešnik  
(dr. socioloških znanosti, redni profesor na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani) 
 
 
Damjan Kukovec 
(LL.M., doktorski kandidat (oboje 
Harvard), član Pravne službe Evropske 
komisije)  
 
 
 
 
 

 
Jaka Pengov 
(univ. dipl. pravnik, doktorski kandidat PF 
Ljubljana), odvetniški kandidat)  
 
 
Vojko Strahovnik  
(dr. filozofije,  znanstveni sodelavec na 
Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani,  
docent na Fakulteti za državne in evropske 
študije in Evropski pravni fakulteti)   
 
 
Rok Svetlič 
(dr. filozofskih znanosti, izredni profesor 
na Fakulteti za humanistične študije 
Univerze na Primorskem)   
 
 
Tilen Štajnpihler  
(dr. pravnih znanosti, docent na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani)  
 
 
Mojca Zadravec  
(dr. pravnih znanosti, sodniška 
pripravnica) 
 
 
Aleš Završnik 
(dr. pravnih znanosti, docent na PF 
Univerze v Ljubljani, raziskovalec na 
Inštitutu za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani) 
 
 
Matija Žgur 
(mag. pravnih znanosti (Univerza v 
(Genovi), doktorski kandidat (Univerza v 
Palermu)  
 

 


