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S svojimi nastopi in ubeseditvami, prepredenimi z
dolgoletnimi diplomatskimi izkušnjami, korenito zareže v srž
aktualnih političnih tem in nastavlja ogledalo tam, kjer je še
kako potrebno.
Pronicljivost njegovega duha se nam razkrije v zbirki kolumn
o vlogi in pomenu človekovih pravic v čedalje bolj negotovem
in nemirnem svetu, ki nosi pomenljiv naslov slovenske himne
»Žive naj vsi narodi«.

Matjaž Gruden
direktor za demokratično
participacijo pri Svetu Evrope

Za Slovence je »živa legenda«, saj je z osrednjo vlogo v
legendarnem mladinskem filmu »Sreča na vrvici« za vedno
zarisal spomin na življenje konec sedemdesetih letih, ki je še
posebej z vidika medčloveških odnosov in otroškega pogleda
na svet marsikje še danes isto.
Na zgodovinskih prelomih, gotovo na enem od njih v tem trenutku
smo, je dobro poslušati ljudi, ki vedo, kaj govorijo. Gruden je v tem
smislu glas, ki bi nam moral predstavljati tudi alarm. Morali bi ga
slišati. (M. Stepišnik)

Na mednarodni ravni je prepoznana in uveljavljena kot
strokovnjakinja za azilno politiko in migracije. Položaj izvršne
direktorice EASO je v obdobju soočanja sveta z vedno bolj
perečimi vprašanji azilne politike zanjo velik izziv v karieri, ki
jo je gradila z izkušnjami na tem področju na nacionalni in
mednarodni ravni. Iskreno je prepričana v moč sodelovanja,
potrebo po učinkovitem in hitrem delovanju. Verjame v
kombinacijo konkretnih izkušenj, strokovne odličnosti in
razumevanja politične dinamike.

Nina Gregori
izvršna direktorica Evropskega
azilnega podpornega urada
(EASO)

Zanosno povezuje različne frontne linije, od najbolj
abstraktnih do povsem konkretnih, in išče poti do skupnih
imenovalcev standardov odločanja različnih držav članic EU.
In ne le z besedami, pač pa predvsem z rezultati dela tudi
onkraj meja EU širi idejo nujnosti razumevanja in aktivnega
sodelovanja pri razreševanju izzivov razsežnosti azilne
politike in z njo povezanih vprašanj krhke človečnosti.
Trdno verjamem v idejo, da šteje vsako dejanje in da lahko le s skupnim
delom prispevamo k svetu večje enakosti in vključevanja.

Aktivno sodeluje pri oblikovanju skupne politike EU na
področju kemijske varnosti.
S svojo strokovnostjo in poglobljenim poznavanjem materije
na nacionalni ravni bistveno pripomore k oblikovanju pravil, ki
krojijo naš vsakdan. Z njim pravo dobiva dimenzije človečnosti,
saj ga razume kot polje, ki naj človeka usmerja, odvrača in
informira o tveganjih, prednostih in rabi kemikalij.

Mag. Alojz Grabner
direktor Urada Republike Slovenije
za kemikalije

Ljudje se ne zavedajo, da sredi kemikalij, ki jih čisto namerno in hote
uporabljajo, kričijo, da morajo kemikalije stran.

Črke in besede, v katere se prepletajo, stavki, ki jih rišejo, in
vsebine, ki tako nastajajo, so platno, v katerega zre in na
katerem nastajajo njeni prispevki k razumljivejšemu
(pravnemu) svetu.
Preplet nacionalnega prava in prava EU poskuša osmisliti na
vsem dostopen način. Tudi zato je duša nomotehnične
skupine v Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, ki
spremlja nomotehnične prevrate, razrešuje z njimi povezane
zagate in ponuja rešitve, zazrte v smer razumljivosti prava in
pravne varnosti.

Mag. Katja Božič
vodja Sektorja za kmetijstvo,
okolje in prostor v Službi Vlade
Republike Slovenije za
zakonodajo

Rada ima družbo nalivnih peres, fotoaparatov in ljudi, ki
namesto roke ponudijo objem.
Vsako polje izrečenega ali zapisanega terja odgovornost, ki se
povečuje s potencialnimi posledicami vpliva besed. In kadar so te tkivo,
iz katerega gnetemo vsebino, ki bo kot pravna norma za nekoga pravno
zavezujoča, je taka odgovornost še kako na mestu.

Od leta 1983 vse do avgusta letos, ko so zanjo nastopili novi
življenjski izzivi, je delovala na različnih pravnih področjih in
večji del svoje poklicne poti preživela v institucijah EU.
Njene izkušnje in poznavalski vpogled odpirajo vrata v svet,
kjer se oblikujejo politike in nastajajo pravila ravnanj držav
članic in posameznikov, zato jim vedno velja prisluhniti prav
posebej pozorno.

Karen Banks, LL.M.
nekdanja namestnica generalnega
direktorja Pravne službe Evropske
komisije

Mislim, da lahko rečemo, da kljub temu, da pravo EU nikakor ne želi
nadomestiti nacionalnih postopkovnih pravil ali določiti, katera sodišča
naj bodo pristojna za katera vprašanja, vendarle velja, da imajo narava
prava EU in določena posebna pravila, kot je neodvisnost sodstva,
vendarle pomemben vpliv na nacionalno pravosodje.

Deluje v akademskem svetu, obenem pa je kot svetovalka na
Ustavnem sodišču Republike Slovenije ves čas v tesnem
stiku s presojo zakonodaje, njenega nenehnega poskusa
reinterpretacije ustavnih načel in iskanja novih poti.

Dr. Katarina
Vatovec
predavateljica na Fakulteti za
državne in evropske študije ter na
Evropski pravni fakulteti Nove
univerze

V svojem bistvu pravnica, a s širšim vpogledom in pogledom
na ukoreninjen in pogosto okoren mehanizem išče in
raziskuje poskuse širitev zavezujočega pravnega okvirja s t. i.
soft law, ki s svojo interpretativno naravo postaja kategorija, ki
ne le pomaga, ampak osmišlja pravila. S svojo izmuzljivo
pravno naravo, pogosto neobstojem v jezikih držav članic in z
raznolikostjo poimenovanj v že tako razbrazdano polje prava
EU vnaša elemente, ki pomembno sooblikujejo nacionalno
pravno krajino.

Za EU je značilno, da so krize gonilo njenega napredka. Omogočajo ji
nadgradnjo politične vloge in institucionalnega ustroja.

Daje vtis, da je pravo igra, v kateri se ne glede na slabo
izhodišče vedno borimo za zmago. V majhnem timu velikih
entuziastov preverja ustreznost prenosa prava EU v
nacionalno zakonodajo in skladnost slednje s pravom EU.
Leta minevajo, upanje ostaja, z njim pa tudi neizmerna volja
iskati rešitve in pomagati, kadar se pojavi na videz
brezizhodna situacija.

Mira Radulović
vodja enote za prilagajanje
zakonodaje na področju
političnega sistema in družbenih
dejavnosti, Kancelarija za
evropske integracije v Črni gori

Razvneta želja, da postanete in dosežete, je izhodišče, iz katerega
sanjač mora vzleteti. Sanje se ne rodijo iz ravnodušnosti, lenobe. (N. Hill)

Kdor misli, da pravo ne more biti umetelno, še ni srečal nje.
Njen tok misli vedno najde ubeseditev, ki je neprizanesljivo
usmerjena v doumljivo, pravično in vsestransko (pravno)
rešitev. Ne skopari z besedami, a jih skrbno izbira in
tankočutno razdaja, zaradi česar so njena stališča dobrohotno
upogljiva, a še zdaleč ne uklonljiva.
Njeno življenje, delo, članki in predavanja so variacije na temo
uporabe jezika. Kljub temu prizori, ujeti skozi objektiv, ki ga
njena popotniška duša nikoli zares ne odloži, in nevidni za oči
večine mimoidočih, ne potrebujejo nobene razlage.

Dr. Gordana Lalić
vodja Sektorja za
negospodarske dejavnosti v
Službi Vlade Republike Slovenije
za zakonodajo

Besede so pomembne, a bojim se, da so v tej vojni prešibko orožje.
Zgrabiti bi bilo treba za kaj drugega! In vendar so besede, ti mali črni
žužki, edino orožje, ki ga imamo.

Gre za sodnika z izjemno pravno širino in čutom za ljudi. Poleg
svoje sodniške funkcije, ki jo je sprva opravljal na področju
kazenskega prava, vse od leta 2006 pa kot sodnik Upravnega
sodišča Republike Slovenije na področju upravnega prava, je
bil vpet v številne projekte informacijske podpore sodišč ter
pravosodnega izobraževanja in usposabljanja.
Pred pristopom Slovenije k EU je bil odgovoren za izvedbo
programa izobraževanja sodnikov o pravu EU in je tako
pripomogel k pripravljenosti slovenskega pravosodja na nove
izzive.

Andrej Kmecl
sodnik na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije

Je podpredsednik Evropskega združenja upravnih sodnikov
(AEAJ), član sveta Europäische Rechtsakademie (ERA) iz
Triera ter soavtor komentarjev Zakona o upravnem sporu in
Zakona o splošnem upravnem postopku.
Pravica nima nič opraviti z dogajanjem v sodni dvorani; pravica je tisto,
kar iz slednje pride. (Clarence Darrow)

Z različnih zornih kotov presoja vprašanja prava EU, temeljnih
pravic in svoboščin, (ustavno)sodnega varstva in
državljanstva, pa najsi gre za raziskovalno, pedagoško ali
pravosodno udejstvovanje.
Njegovo raziskovanje o(b) pravu je brezmejno.

Dr. Matej Accetto
ustavni sodnik na Ustavnem
sodišču Republike Slovenije

Znanja in spoznanja, ki jih je pridobival in delil na univerzah in
inštitutih širom po svetu, se prebirajo kot potopis: Tokio, Kjoto,
Peking, Irkutsk, Kőszeg, Ljubljana, Lizbona, Cambridge,
Kopenhagen, Gradec, Kaunas, Bihać, Lugano, Reykjavík …
Svoj pogled na pravo je izostril v mnogih domačih in
mednarodnih projektih, v družbi uglednih slovenskih in tujih
sodnikov, odvetnikov, profesorjev, akademikov.

Ja, tako je pravo – včasih se zdi, da je po svojih učinkih brezmejno,
spet drugič pa se izkaže, da je brezmejna zgolj domišljija tistih, ki se
nanj obrnejo po pomoč …

Je oseba, ob kateri se zaveš, da sta čas in energija nekaj, kar
nas opredeljuje in bogati. Svet je lahko lep, če se zanj
potrudimo, če v to smer dejavno delujemo in če sanje
spreminjamo v resničnost.

Živa Jakšić Ivačič
specialna in rehabilitacijska
pedagoginja, tutorka, prostovoljka,
avtorica in aktivistka

Je glavna avtorica in vodja medgeneracijske in
multidisciplinarne skupine prostovoljcev, ki so v večletnem
projektu priredili Ustavo Republike Slovenije v lahko berljivo in
razumljivo obliko za vse, ki težje berejo ali pa težje razumejo
prebrano. Kot govornica je svoje sanje o svetu, v katerem so
informacije tako zapisane, da jih lahko vsi razumemo, in
knjigo Lahko berljiva Ustava RS predstavila tudi na letošnjem
dogodku TEDxUniversityofLjubljana.
Vsakdo med nami ima svoj pogled, kako bi lahko bil sistem naše države
bolje urejen, in vsak se lahko na twitterju jezi, da ni bolje urejen. Nekaj
povsem drugega pa je, če kaj dejansko delaš za to, da bi bil.

Je mednarodno uveljavljena strokovnjakinja za mednarodno
pravo, pravo EU in energetsko pravo, z diplomama s področij
prava in bančništva. Od leta 2019 je članica haaškega
arbitražnega sodišča.
Radovednost in želja po razumevanju različnosti med narodi
in državami ter kritično razmišljanje in sposobnost
argumentacije so njena vozovnica pri svetovanju, zastopanju
in predavanju v imenu odprtosti sveta in vladavine prava.

Ana Stanič, LL.M.
odvetnica in ustanoviteljica
odvetniške pisarne E&A Law
v Londonu

Njen dom nima naslova ‒ njen dom so ljudje, ki jih srečuje na
svojih poteh. Vagabund in svetovljan v enem, ki od malega
verjame, da morajo pravila veljati enako za vse.

Kratkoročni osebni interesi politikov so tisti, ki nas vodijo v dolgoročne
spremembe.

Rasla je v intelektualno spodbudnem okolju. Svojo
akademsko pot je začela v Beogradu in jo že od leta 2012
nadaljuje v Birminghamu.
Deluje na področju okoljskega prava, prava EU in
mednarodnega javnega prava. Zanimajo jo različni vidiki
navedenih področij, zlasti njihova povezljivost in prepletenost z
drugimi področji, med njimi z jezikom. Aktivno spremlja
pripravo prevodov zakonodaje EU v državah Zahodnega
Balkana, pri čemer jo posebej zanima, kako jezik prevaja
različne pravne tradicije.

Dr. Aleksandra
Cavoski
profesorica na Birmingham Law
School

Medsebojni vpliv prava in jezika je bil vedno del procesa globalizacije.
[...] EU predstavlja amalgam različnih kultur in pravnih tradicij, ki močno
vplivajo na prevod, zato pravni prevod postane Ahilova peta procesa
prevajanja.

Gre za osebo, ki pravo živi, poleg njega pa živi življenje.
Označujejo jo radovednost, pronicljivost in raznovrstnost.
Pravo je nadgradila s prav, saj se zavzema za temeljne
vrednote človeštva in na ljudi gleda ne le kot na kopico
posameznikov, ampak na bitja s pravicami, bitja, ki si, ne glede
na osebne lastnosti in okoliščine, zaslužijo enako obravnavo.

Dr. Anamarija
Patricija Masten
vodja Sektorja za evropske
zadeve in informatizacijo
zakonodajnih postopkov v Službi
Vlade Republike Slovenije za
zakonodajo

Za razliko od običajno ozko usmerjenega pravnika je njena
temeljna lastnost celostni pogled na ustvarjanje in uporabo
prava, ki ga odlikujeta vsebinski in tehnični vidik.

EU […] potrebuje inovativne mehanizme. Vendar pa mora biti ta
inovativnost sprejeta tudi in predvsem na ravni držav članic, saj
ustvarjanje pravnega reda in snovanje vrednostnega sistema mimo in
brez soglasja stebrov, tj. držav članic in njihovih državljanov, vodita k
demokratičnemu deficitu in oddaljujeta evropske državljane od vsakršne
naklonjenosti do same EU in izvajanja njenih politik.

Na Univerzi Deusto (Bilbao, Španija) je magistriral iz
računalniškega inženiringa.
Je izkušen načrtovalec in razvijalec informacijskih rešitev. Kot
poznavalec različnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij
predano in strokovno prenaša znanja in izkušnje na mlajše
generacije.
Od leta 2019 je gonilna sila projekta LEOS, katerega cilj je
povečati učinkovitost pri pisanju zakonodaje in omogočiti
uspešno spletno sodelovanje vseh, ki so v tem procesu
udeleženi.

Fernando Nubla
Durango
projektni vodja na področju
informacijske tehnologije pri
Evropski komisiji

Kadar ni v svetu informatike, fotografira.

Predanost in pozitiven odnos sta njegovi najdragocenejši lastnosti, ki
Fernanda povrh njegovih tehničnih sposobnosti označujeta kot
pomemben del vsakega projektnega tima. (Asier Del Pozo Uriarte)

Kot redni profesor za področje kriminologije na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani, avtor mnogih znanstvenih knjig in vodja
številnih raziskovalnih študij o daljnosežnih učinkih
informacijske tehnologije na družbo odstira nevarnosti in
etične in pravne dileme podatkovnega nadzorstva in
avtomatizacije prava.
Njegovo interdisciplinarno proučevanje tem na presečišču
prava, informacijske tehnologije, kriminalitete in družbenega
nadzora se spaja z etičnimi dilemami, človekovimi pravicami
in univerzalnimi družbenimi vrednotami.

Dr. Aleš Završnik
direktor Inštituta za kriminologijo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Demokracija ali algokracija: od vladavine prava do vladavine algoritmov?

Njeno raziskovalno in pedagoško delo sega na področje
pravne informatike, kjer išče odgovore na vprašanja o časovni
dinamiki norm in njihovih računalniških formatih, semantičnih
in ontoloških vidikih elektronske priprave predpisov, strojnem
učenju pravnega jezika in siceršnji digitalni preobrazbi
normodajnega procesa.
Sodeluje v številnih mednarodnih projektih, v katerih se s
pomočjo novodobnih in inovativnih pristopov razvijajo modeli
in aplikacije za digitalizirano uporabo in razumevanje prava, ki
bi opolnomočili pravno stroko v svetu nenehno spreminjajočih
se in neobvladljivo naraščajočih podatkov in informacij.

Dr. Monica
Palmirani
redna profesorica prava na
Univerzi v Bologni in vodja
programov pravo, znanost in
tehnologija

Je članica raziskovalnega centra za zgodovino, filozofijo in
sociologijo prava ter informatiko in pravo, ki je del
italijanskega raziskovalnega instituta Alma Mater za umetno
inteligenco.
V eni najpopularnejših karikatur leta
' 2014 avtorja Johna Klossnerja
[…] mož obupano reče svoji ženi: Morava ven na večerjo. Hladilnik se
ne pogovarja s štedilnikom.' To ni več šala, prav tako pa ni šala
možnost povezovanja na tisoče milijard naprav, ki se dobesedno lahko
pogovarjajo med seboj.

Je pravnik in informatik ter zato nepogrešljiv sogovornik pri
iskanju pravnih rešitev v informacijski družbi. Na različnih
visokošolskih zavodih sodeluje pri predmetih, ki povezujejo
pravo s sodobnimi tehnologijami in varstvom osebnih
podatkov.

Dr. Benjamin
Lesjak
docent na Fakulteti za
management Univerze na
Primorskem

Njegovo poslanstvo zaobjema tudi osveščanje o varni rabi
interneta in mobilnih naprav ter varstvu zasebnosti. Že vrsto
let v sodelovanju s Centrom za varnejši internet Safe.si izvaja
delavnice in predavanja za otroke, starše, učitelje, strokovne
sodelavce in splošno javnost, na katerih nas zelo nazorno in z
občutkom popelje skozi pasti prekomerne in nebrzdane
digitalizacije.
Neverjetno je, kaj vse so ljudje na spletu sposobni narediti za fascinacijo
in kako brezmejna je človeška neumnost.

Na svoji bogati poklicni poti deluje oziroma je delovala v
različnih vlogah: kot sodnica, raziskovalka, profesorica,
članica projektov in uredniških odborov, vodja študijskih
programov, predavateljica, avtorica knjig, znanstvenih
publikacij in člankov.
Njeno raziskovalno in praktično delo obsega široko področje
pravnih vidikov evropske integracije. Osredotoča se na
ustavnopravna vprašanja EU, predvsem vprašanja temeljnih
pravic, ki jih obravnava s teoretičnega vidika in tudi z vidika
novih tehnologij.

Dr. Maja Brkan,
LL.M.
sodnica na Splošnem sodišču
Evropske unije

Navdušiti in prepričati zmore mnoge – ne samo zaradi
izjemnega poznavanja vsebine, o kateri spregovori, temveč
tudi zaradi jezikov, v katerih vas lahko nagovori.
Umetna inteligenca (AI) naj bi bila glavni sprožilec 'četrte industrijske
revolucije', ki naj bi spremenila način delovanja naše družbe in odnose
med ljudmi ter predrugačila trg dela in povpraševanje po delovnih
mestih, prav tako pa tudi odnose med podjetji, ki bodo stopila na pot
digitalizacije.

Njegovo donedavno 17-letno vodenje Evropskega centra za
sodnike in pravnike je okrepilo sloves EIPA kot vodilne
institucije za izobraževanje na področju sodstva in prava EU,
svetovanje ter projekte za upravne in pravne strokovnjake
zlasti držav članic EU in institucij EU.
Na različnih ravneh se ukvarja z zadevami EU, vključno z
objavljanjem in urejanjem člankov, študij in drugih prispevkov,
ter se aktivno udejstvuje na delavnicah in sodeluje pri pripravi
priročnikov glede prenosa politik in prava EU.

Peter Goldschmidt
vodja odnosov z institucijami,
EIPA Luxembourg

Njegovo izhodišče pri povezovanju zakonodaje EU in
nacionalne zakonodaje je trdna vera v znanje in
razumevanje, usmerjena v stalno izboljševanje uporabe
prava EU, upoštevaje mnoge razsežnosti in izzive, ki so s
tem povezani.
Nedvomno je, da se vsako naše spoznanje pričenja z izkustvom.
(Immanuel Kant)

Je pionir vitkega in agilnega inoviranja v Sloveniji, ki
vsakodnevno vstopa v svet nepredvidljivih in zapletenih
delovnih okolij, kjer z mešanico inovativnih metodologij od
design thinkinga, lean startupa do scruma vodi kolektive do
smiselnih in učinkovitih rešitev, medsebojnega razumevanja in
izkoriščanja timskega potenciala.

Mag. Matej Golob,
MBA
vodilni partner v podjetju
CorpoHub, izkušen govornik,
moderator in mentor

Brez dlake na jeziku pove, da izkušnje ne pridejo čez noč in
da je vsak dan priložnost za učenje in premikanje mej. Z
žarom, zanosom in ponosom razkriva prigode in okoliščine iz
časov, ko je bil IBM »executive« ali gonilna sila dogodkov
TEDx Ljubljana ali ko je oral ledino startup podjetja 30Lean, in
še posebej tudi nauke zgodb, ki jih je pisal ali soustvarjal.

Če lahko narediš bolje, moraš.

