
 
 

 

 

 

 

 

Spoštovani, 
 
vljudno vas vabimo na e-akademski forum Nove univerze z naslovom Prihodnost EU - ekonomska 
in monetarna dimenzija. E-akademski forum poteka v okviru raziskovalnega projekta, podprtega s 
strani ARRS, na temo “Integralna teorija prihodnosti EU” pod vodstvom prof. dr. Mateja Avblja. 
 
Eden izmed stebrov evropske integracije temelji na ekonomskem in monetarnem povezovanju. Ob 

številnih razpravah, ki se dotikajo ustroja in razvoja Evropske unije ter njene prihodnosti, želimo 
tokrat osvetliti dimenzijo na področju ekonomskega ter monetarnega povezovanja evropske 

integracije. Tudi pričujoča pandemija bo nedvomno za sabo pustila številne ekonomske posledice, 
kljub temu, da so države članice po večini vodile ekspanzivno ekonomsko politiko, kar bo v 
prihodnje imelo močan vpliv na javne finance. Ravno v tem trenutku, pa je tudi prišlo do 

dokončnega izstopa Velike Britanije iz Evropske unije, ki je do sedaj predstavljala eno izmed 
najmočnejših gospodarstev integracije. Kakšne so torej možni scenariji prihodnjega razvoja 

Evropske unije z ekonomskega in monetarnega vidika? 
 

Vodji e-akademskega foruma, doc. dr. Gorazdu Justineku, se bodo tokrat v razpravi pridružili:   
 
- dr. Katja Lautar, Ministrstvo za finance, 
- ga. Katja Geršak, Center za evropsko prihodnost, 
- doc. dr. Igor Senčar, nekdanji vodja stalnega predstavništva RS pri EU, veleposlanik, 
- prof. dr. Janez Šušteršič, mednarodni svetovalec, nekdanji finančni minister, RE-FORMA, d.o.o. 
 
Dogodek bo potekal v sredo, 13. januarja 2021 od 15:00 do 16:00, preko spletne aplikacije Zoom.  

Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do torka, 12. 01. 2021 na e-naslov: pr@nova-

uni.si. Število mest je omejeno. Dogodek bo potekal v slovenščini.  
 
Vsem, ki boste svojo udeležbo potrdili, bomo na dan dogodka posredovali povezavo z geslom do 
'spletne sobe', na kateri bo akademski forum potekal. 
 
S spoštovanjem, 

 
 
Prof. dr. Matej Avbelj 
Rektor Nove Univerze 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
Sreda, 13. januar 2021,  
od 15:00 do 16:00 
 

 

Spletna aplikacija Zoom 
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