
Društvo za mednarodno pravo za Slovenijo - Ljubljana 

Katedra za mednarodno pravo Pravne Fakultete Univerze v Ljubljani 

Avstrijski znanstveni institut v Ljubljani 

Mohorjeva založba - Celovec (Ljubljana-Celovec-Dunaj) 

Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva - Ljubljana 

Klub koroških Slovencev v Ljubljani 

 

 

 

Vabilo na razpravo o manjšinskem varstvu 
 

 

 

 Spoštovani! 

 

 Vljudno vas vabimo, da se udeležite predstavitve zbornika in znanstvene razprave o 

manjšinskem varstvu, in sicer v petek, 27.3.2009 ob 10.30 v Zlati dvorani Pravne fakultete 

Univerze v Ljubljani (Poljanskem nasipu 2, pri Zmajskem mostu). 

 

Predstavili bomo lani izdani zbornik z mednarodnega simpozija »Varstvo in 

uveljavitev pravic narodnih manjšin : Schutz und Durchsetzung der Rechte nationaler 

Minderheiten«. Knjigo na 272 straneh je izdal Katoliški dom prosvete »Sodalitas« iz 

koroških Tinj, založila pa celovška Mohorjeva. 

 

Uvodoma nas bo nagovorila profesorica mednarodnega prava in nekdanja ustavna 

sodnica dr. Mirjam Škrk, ki je predsednica slovenskega Društva za mednarodno pravo in 

predstojnica Katedre za mednarodno pravo. V zborniku je avtorica prispevka »Zaščita 

narodnih manjšin v Republiki Sloveniji po praksi Ustavnega sodišča«. 

 

Vsebino zbornika, v katerem je objavljenih 14 referatov nemško in slovensko 

govorečih avtorjev, bo v Ljubljani predstavil organizator simpozija in eden od dveh urednikov 

Martin Pandel, izobraževalni referent tinjskega doma. 

 

Urednik zbornika, lani emeritirani profesor mednarodnega prava na dunajski univerzi 

dr. Gerhard Hafner, ki je tudi član haaškega Stalnega arbitražnega sodišča, bo v angleškem 

predavanju obravnaval strokovno in politično žgočo ter občutljivo dilemo »International 

procedures for the protection of rights of national minorities – success or failure? 

(Mednarodni postopki za zaščito pravic narodnih manjšin – uspeh ali neuspeh?)«. Profesor 

Hafner ni le vodilni avstrijski strokovnjak za mednarodno pravo, ampak se tudi zaveda svojih 

koroških slovenskih korenin: pred dvema letoma je podaril knjižno zapuščino svojega 

pokojnega očeta, slavista na graški univerzi prof.dr. Stanislava Hafnerja, biblioteki Slovenske 

akademije znanosti in umetnosti. 

 

 Po predavanju bo vsekakor še nekaj časa za razpravo, h kateri smo vsi povabljeni. 

 

 


