18.00 – 20.00
Osrednja okrogla miza konference' Politika v krizi' krizne politike, kriza politike (dvorana Largo)
• moderator' Miro Ha;ek
• sodelujejo' Igor Lukši;, Rastko Mo;nik, Anton Grizold, Zdravko
Mlinar, Urban Vehovar, Cirila Toplak, Asim Mujkić in Matej Makarovi;.
20.00
Ve;erja v Grand hotelu Metropol

SOBOTA, 29. 5. 2010
DVORANA TARTINI
10.00 – 12.00
Okrogla miza' Slovenska diplomacija' vprašanja, problemi in
dileme (dvorana Tartini)
• uvodni govornik' Milan Jazbec, Ministrstvo za zunanje zadeve RS
• moderator' Boštjan Udovi;
• razpravljavec' Milan Brglez
• sodelujejo' Vasja Ivan;i;, Polona Mal, Tina Štrafela, Nina Gorenc,
Ana Bojinović Fenko in Jure Požgan.

brošuro s programom in povzetki referatov. Enodnevna kotizacija vklju;uje tudi osvežilne pija;e med odmori ter udeležbo na
družabnem ve;eru (z ve;erjo).
Za redne in izredne študente prvostopenjskega ali drugostopenjskega (magistrskega) študija znaša kotizacija 30 EUR (v petek
28.5 2010 znaša enodnevna kotizacija 15 EUR in ne vklju;uje
ve;erje), in vklju;uje brošuro s programom, osvežilne pija;e med
odmori ter udeležbo na slavnostni ve;erji v ;etrtek, 27.5.2010.
Pla;ana ;lanarina Slovenskega politološkega društva za leto
2010 (v višini 25 EUR) se odšteva od zneska kotizacije, razen v
primerih, ko je pla;nik kotizacije pravna oseba.
Vsi aktivni udeleženci sre;anja s prispevki (panelisti, vabljeni
udeleženci okroglih miz) so pla;ila kotizacije oproš;eni.

PLA:ILO
Kotizacijo pla;ate na transakcijski ra;un Slovenskega politološkega
društva, pri Novi Ljubljanski banki, številka 02010-0091656430 in
s seboj prinesite potrdilo (fotokopijo virmana ali zbirnega poro;ila
o obremenitvi banke). Lahko zahtevate tudi izstavitev ra;una, ki
vam ga bomo poslali po pošti.

PRIJAVE IN INFORMACIJE
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na XXI. Slovenskih politoloških dnevih
2010, pla;ana do 15. maja 2010, znaša 150 EUR (po tem datumu
je cena 200 EUR" za zaposlene na vseh javnih univerzah v Sloveniji znaša kotizacija 100 EUR). Udeleženci prejmejo brošuro s
programom in povzetki referatov. Kotizacija vklju;uje osvežilne
pija;e med odmori ter udeležbo na obeh družabnih ve;erih (z
ve;erjama).
V primeru pla;ila kotizacije s strani delodajalca po sami konferenci za upoštevanje popusta upoštevamo tudi pisno prijavo do
15. maja 2010.
V primeru krajše udeležbe je možno pla;ilo enodnevne kotizacije,
ki znaša 100 EUR (po 15. maju 2010 je cena 150 EUR). Enodnevna
kotizacija vklju;uje prost vstop na vse panele na izbrani dan ter

Vašo prijavo pri;akujemo do 15. maja 2010 po elektronski pošti
na naslov spod.fdv@fdv.uni-lj.si. Dodatne informacije po telefonu
01 5805-179.

ODJAVE

XXI. SLOVENSKI POLITOLOŠKI DNEVI

POLITIKA V KRIZI:

KRIZNE POLITIKE,
KRIZA POLITIKE
VABILO

Morebitno odjavo nam pošljite po pošti ali po faksu. Skrajni rok
za pisno odpoved je tri dni pred konferenco. :e se boste odjavili
kasneje, vam bomo zara;unali administrativne stroške v višini 50
odstotkov kotizacije.

CENE IN REZERVACIJE PRENO:ITVE V GH
METROPOL
so dostopne na strani http'\\www.metropolgroup.si. Organizator
konference je zagotovil zadostno število prostih preno;itvenih
zmogljivosti v hotelih razli;nih kategorij v okviru GH Metropol"
vsem udeležencem konference pripada tudi 10% popust na vse
no;nine v GH Metropol v ;asu konference.

Grand hotel Metropol
Portorož, 27. – 29. maj 2010

PRELIMINARNI PROGRAM

17.30 – 18.00
Odmor za kavo

:ETRTEK, 27. 5. 2010
DVORANA TARTINI

18.00 – 19.30
Razprava na temo' Politika v krizi' v iskanju politi;nih inovacij
• moderator' Jernej Pikalo
• sodelujejo'
Jernej Pikalo' Globalizacija krize in kriza globalizacije
Žiga Vodovnik' Tukaj in zdaj' O krizi, inovacijah in prefigurativni
politiki
Andrej A. Lukši;' Kriza hegemonskega politi;nega diskurza v
Sloveniji
Andrej Kurnik' Od finan;ne k politi;ni krizi in potencial za nastanek alternativ
Blaž Ilc' Ujetost politi;nega med mesijanstvom in strokovnostjo
Marinko Banjac' Kjer je oblast, tam je upor' je (znanstvena) kritika subverzivna|

12.00 – 13.30
Registracija in prihod udeležencev
13.30 – 15.15
Razprava na temo' Pomen gospodarske diplomacije v krizi
• moderator' Marjan Svetli;i;
• sodelujejo'
Marjan Svetli;i;' S pravilno diagnozo do pravih rešitev
Andreja Jakli;' Izzivi gospodarske diplomacije v krizi
Maja Makovec Bren;i;' Olimpizem gospodarske diplomacije'
kako ohraniti prave vrednote in se povezati v skupne cilje|
Aleš Ekar' Prakti;ne izkušnje z gospodarsko diplomacijo' kako
lahko pomaga trženje na podlagi odnosov|
Aljoša Ivan;i;' Prakti;ne izkušnje z gospodarsko diplomacijo
Zvone Dragan' Gospodarska diplomacija (GD) in slovenska izhodna strategija
Nataša Samec in Dejan Romih' Gospodarska diplomacija v lu;i
svetovne finan;ne in gospodarske krize
15.15 – 15.45
Odmor za kavo
15.45 – 17.30
Razprava na temo' Kriza varnosti in varnostnih politik
• moderator' Anton Bebler
• sodelujejo'
Mojca Ferjan;i; Podbregar in Andrej Anži;' Prepre;evanje krize
obveš;evalno varnostne dejavnosti z revidiranjem
Iztok Prezelj' Kriza politike in stroke pri reševanju kompleksnih
(kriznih) problemov
Maja Garb' Mirovne operacije – kako in kam naprej
Klemen Grošelj' Sistem nacionalne varnosti in spremenjeno varnostno okolje
Vladimir Prebili;' Parlamentarni nadzor in obrambni sektor
Jelena Juvan' Zagotavljanje nacionalne varnosti v razmerah gospodarske krize oz. dilema »kruh ali topovi«

20.15
Slavnostna ve;erja v restavraciji Taverna Grand hotela Metropol.

PETEK, 28. 5. 2010
DVORANI TARTINI IN LARGO
10.00 – 12.00
Razprava na temo' Refleksije na slovensko-hrvaški obmejni
spor (dvorana Largo)
• moderator' Zlatko Šabi;
• sodelujejo'
Milan Brglez' Ontološki, epistemološki in aksiološki vidiki mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško
Tatjana Tomaić' Kriza mednarodnih odnosov – študij primera' Hrvaška in Slovenija' meja v Istri
Mario Sosić' Slovensko-hrvatski grani;ni spor i arbitražni sporazum' interpretacija slu;aja pomoću teorije igara
Nermina Mujagić' Politika kao spaktakl' grani;ni spor izmed̄u
Slovenije i Hrvatske
10.00 – 12.00
Razprava na temo' Konflikti v predstavniških telesih in njihovo
razreševanje (dvorana Tartini)
• moderator' Drago Zajc
• sodelujejo'
Drago Zajc' Konflikti v Državnem zboru RS in njihovo razreševanje
Janez Štebe' Dinamika prepri;anj o demokrati;ni legitimnosti

med zmagovalci in poraženci volitev' primer Slovenije
Andrej Kirbiš in Sergej Flere' Participativna politi;na kultura' primerjava osmih post-jugoslovanskih entitet
Simon Delakorda' Kriza politike in institucionalizacija novih oblik
demokrati;ne e-participacije v EU
12.00 – 13.30
Odmor
13.30 – 15.30
Okrogla miza' Kam plove slovenska diplomacija…| (dvorana
Tartini)
• moderator' Bojko Bu;ar
• sodelujejo' Ivo Vajgl, Matjaž Kova;i;, Vladimir Gašpari;, Vojko
Vovk in Milan Balažic
13.30 – 15.30
Razprava na temo' Lessons from twenty years of the crossnational study on democracy and local governance (dvorana
Largo), IPSA RC 47
• sodelujejo' Jerzy Wiatr, Henry Teune, Krzysztof Ostrowski,
Zdravko Mlinar, Anton Vratuša, Nataliya Velikaya in drugi.
15.30 – 16.00
Odmor za kavo
16.00 – 17.30
Razprava na temo' Kriza vodenja, upravljanja in vladanja (dvorana Tartini)
• moderator' Miro Ha;ek
• sodelujejo'
Marjan Brezovšek' Kriza vodenja v sodobnih demokracijah
Simona Kustec Lipicer' Javnomenedžerska politika' med (ne)želenim prividom in realnostjo
Irena Ba;lija' Vladovanje in kriza legitimnosti uprave
Roman Lavtar' Decentralizacija kot priložnost za premagovanje
krize
Rosana Lucijetić' Korupcija – kriza sistema
16.00 – 17.30
Razprava na temo' Perception of local problems' comparing views of citizens and leaders (dvorana Largo), IPSA RC 47
17.30 – 18.00
Odmor za kavo

