
 
 

Spoštovane udeleženke in udeleženci konference ob 60 letnici mednarodnih odnosov v Sloveniji! 

 

V veselje in čast mi je pozdraviti vas v imenu številne ekipe predanih sodelavk in sodelavcev, ki so dali 

vse od sebe, da bi tridnevni dogodek, ki je pred nami, obeležili tako slavnostno kot delovno. Malo je 

držav na svetu, ki se lahko pohvalijo, da so v jeku hladne vojne lahko ali smeli ustanoviti posebno 

katedro za mednarodne odnose. V Sloveniji je to bilo mogoče. Sama znanost se je razvijala počasi, 

okoliščinam primerno, toda vseskozi ideološko neobremenjeno. Zato je lahko v obdobje po koncu 

hladne vojne vstopila dovolj samozavestno, da so si njene strokovnjakinje in strokovnjaki postopoma 

začeli ustvarjati prostor za razvoj, tako v akademskem kot organizacijskem smislu. Poleg zasl. prof. dr. 

Vlada Benka, očeta mednarodnih odnosov, je ta razvoj povezan z dejavnostjo prof. dr. Bojka Bučarja, 

ki bo tematski govorec na slavnostni otvoritvi.  

Konferenca, ki se bo odvijala med 7. in 9. oktobrom 2021, je dokaz za to, da gre kolegicam in kolegom, 

ki svoje znanje krepijo in predstavljajo doma in v tujini, zelo dobro. To kažeta odziv na vabilo na 

slavnostno otvoritev konference ter Ljubljana Lecture, ki ji sledi. Tako bomo lahko pozdravili 

eminentne predstavnice in predstavniki vseh vodilnih mednarodnih akademskih združenj za 

mednarodne odnose. Veseli smo tudi domače odmevnosti. Predsednik države gospod Borut Pahor, ki 

je na naši fakulteti študiral mednarodne odnose, nam bo namenil priložnostni nagovor. S svojo 

navzočnostjo nas bo počastil tudi gospod Milan Kučan, prvi predsednik samostojne Slovenije. Poleg 

rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregorja Majdiča se nam bosta pridružila tudi dva nekdanja 

rektorja. Našemu dekanu prof. dr. Iztoku Prezlju bo družbo delalo kar deset nekdanjih dekanj in 

dekanov Fakultete za družbene vede. Z nami bodo tudi nekdanji predsednik ustavnega sodišča, pa 

nekdanji predsednik vlade Republike Slovenije več slovenskih veleposlanic in veleposlanikov ter še 

mnoge druge eminence.  

Program konference, ki je pred vami, je rezultat truda vseh kolegic in kolegov, članic in članov Katedre 

in Centra za mednarodne odnose. Njihovemu naporu so se pridružile kolegice in kolegi iz tujine, ki so 

organizirali oz. organizirale okrogle mize ali prijavili/prijavile niz prispevkov, ki odpirajo številna 

aktualna vprašanja sodobnega sveta. Posebej bi rad opozoril na vlogo Organizacije Srednje in Vzhodne 

Evrope za mednarodne študije (Central and East European International Studies Association – 

CEEISA), partnerke pri organizaciji konference. Vse te prispevke bo uvedel in zaokrožil prvi Ljubljana 

Lecture. V čast nam je, da je to nalogo prevzel prof. Stefano Guzzini, eno največjih sodobnih imen 

znanosti o mednarodnih odnosih in dolga leta gostujoči profesor na podiplomskem študijskem 

programu Mednarodni odnosi. Ljubljana Lecture bo postal tradicionalni dogodek. Močno upamo, da 

bomo z njim pritegnili velika imena, ki nam bodo podala širšo sliko o dogajanjih v svetu.  

Brez študentk in študentov seveda ne gre. Na programu Mednarodni odnosi jih pogosto povabimo k 

sodelovanju. Ob tej priložnosti smo od študentk in študentov dobili mnogo več, kot smo smeli upati. 

Organizacijsko breme smo razporedili na tri sklope. Protokolarno-logistično skupino vodi izr. prof. dr. 

Boštjan Udovič s študentsko ekipo, ki jo sestavljajo Eva Čoderl, Jelena Kovačević in Anja Raduha. 

Ekipa je rasla z zahtevnostjo organizacije. Tako so se pridružili še Rok Dolenc, Matevž Štepec, Juš 

Javornik in Žiga Vrevc Žlajpah. Medijsko-komunikacijsko skupino vodi doc. dr. Jana Arbeiter, skupaj 



z as. dr. Iris Koleša ter študentko Evo Omahen. Skupino za tehnično-informacijsko podporo vodi as. 

mag. Ajda Hedžet, naša doktorska študentka. Njeno študentsko ekipo sestavljajo Maja Đorđeski, Luka 

Radičević in Mark Anže Šuštar. Skupina mladih diplomantk in diplomantov mednarodnih odnosov – 

Amadej Petan, Tara Sergeja Kadunc in Tadej Uršič – je dala pobudo in tudi posnela krajši dokumentarni 

film o zgodovini mednarodnih odnosov. Dokumentarec, ki je redkost tudi v mednarodnih okvirjih, bo 

premierno predvajan 8. oktobra ob 18. uri. Študentska skupina pod vodstvom diplomanta mednarodnih 

odnosov Luke Pečarja Pahorja pa bo opravila poglobljeno refleksijo o položaju in vlogi študentov pri 

razvoju discipline mednarodnih odnosov.  

In nenazadnje je treba poudariti tudi vlogo strokovnih služb pri pripravi in izvedbi konference. Brez 

posluha tajnika fakultete, Mateja Zavrla, je takšne projekte težko voditi, podpora posameznikov – v 

našem primeru so to Nastja Dvoršek, Aleš Sulič in Urban Resnik – pa nepogrešljiva. Ajda Zvonar in 

Erina Borovič iz službe za stike z javnostmi tesno sodelujeta z medijsko-komunikacijsko skupino in ju 

za njuno predanost kaže posebej pohvaliti, Primož Hrvacki pa je vzorčen primer tiste vrste podpore, ki 

je tiha, mnogim očem nevidna, čeprav bi bilo v praksi brez nje marsikatero nalogo pri pripravi 

konference bistveno težje opraviti.  

Vsem skupaj iskrena hvala. Zaželimo si navdihujočo in uspešno konferenco. 

 

Prof. dr. Zlatko Šabič, 

programski vodja 

 

 


