
 

 

          

 

Državni svet Republike Slovenije in Fakulteta za uporabne družbene študije 
 

vabita na simpozij  
 

»QUO VADIS, SLOVENIJA?« 

Refleksije ob tridesetletnici samostojne in neodvisne 
slovenske države 

 

četrtek, 20. januar 2022, ob 10. uri 

dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana. 

 

Okrogle obletnice so priložnost za to, da se ozremo na prehojeno pot, da analiziramo 

dosežene cilje in tudi zamujene priložnosti. Nastanek samostojne države je verjetno 

najpomembnejši dogodek v zgodovini Slovencev. Lani je minilo trideset let od tega 

dogodka, kar je dovolj velika časovna distanca za sistematično refleksijo tega, kaj se 

je dogajalo na različnih področjih in predvsem tega, kakšni sta slovenska država in 

družba danes. Lahko rečemo, da je bila osamosvojitev Slovenije izpeljana zelo 

uspešno in da je Slovenija hitro postala članica evroatlantskih integracij. Po nekaterih 

kazalnikih se uvrščamo na vrh svetovnih lestvic, pa vendar večina ljudi s stanjem v 

slovenski družbi ni najbolj zadovoljna. Porajajo se številna vprašanja in pričujoči 

zbornik, ki bo predstavljen na simpoziju, naslavlja nekatera najpomembnejša 

vprašanja aktualnega trenutka.   

     Alojz Kovšca 

             predsednik Državnega sveta 

 

 

Zaradi razmer v zvezi z epidemijo covid-19 je vstop v stavbo parlamenta omejen in 

mogoč izključno za sodelujoče goste in referente ob obveznem upoštevanju pogojev 

PCT. Dogodek se bo snemal in ga boste lahko vsi zainteresirani spremljali v živo na 

https://drzavnisvet.si/. Posnetek bo dostopen na spletni strani Državnega sveta. 

https://drzavnisvet.si/


PROGRAM  

9.30 – 10.00  SPREJEM UDELEŽENCEV 

 

10.00 – 10.05  OTVORITEV SIMPOZIJA 

 

Dr. Matevž TOMŠIČ, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

10.05 – 10.20  POZDRAVNA NAGOVORA 

  

Alojz KOVŠCA, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije 

Lojze PETERLE, prvi predsednik Vlade Republike Slovenije 

10.20 – 12.00   PREDSTAVITVE 

 

Dr. Andreja VALIČ ZVER, Inštitut dr. Jožeta Pučnika 
 

Sprave ne smemo prelagati na prihodnje generacije 

Dr. Simona KUKOVIČ, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici   

Dr. Miro HAČEK,  Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani 
 

Tri desetletja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji: izbrane značilnosti in trendi  
 

Dr. JERNEJ LETNAR ČERNIČ, Nova univerza 
 

Zgodba o pepelki brez čeveljcev: vladavina prava in varstvo človekovih pravic v prvih 

tridesetih letih slovenske države 

Dr. Rado PEZDIR, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije 

Univerze na Primorskem, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije in Fakulteta 

za informacijske študije v Novem mestu 
 

Gradualistični paradoks: od najrazvitejših do najmanj stabilnih 

Dr. Borut RONČEVIĆ, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

Dr. Matevž TOMŠIČ, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

Čigavi 'psi čuvaji'? Pomanjkanje pluralnosti kot glavna značilnost slovenskega medijskega 

prostora 

Dr. Milan ZVER, poslanec Evropskega parlamenta 
 

Kaj je v ozadju razprav o prihodnosti in strateških usmeritvah Evropske unije? 

12.00 – 12.30  RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI 
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