
15. 03. 2019 Stran/Termin: 13:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: NOVICE 13:00 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:56

Naklada:

Gesla: ALMA MATER EUROPAEA, ALMA MATER, DR. JURIJ TOPLAK

Alma mater Europaea v okviru sedme mednarodne znanstvene konference Za človeka gre,
prihodnost zdaj v Mariboru organizira med drugim tudi okroglo mizo o volilni zakonodaji.
SERGEJ FURLAN: Alma mater Europaea v okviru sedme mednarodne znanstvene
konference Za človeka gre, prihodnost zdaj v Mariboru organizira med drugim tudi okroglo
mizo o volilni zakonodaji. Marjana Puhman ima podrobnosti. 

MARJANA PUHMAN: Vodilni pravniki v državi, kot so doktor Jurij Toplak, Franc Grad, Dušan
Vučko z Državne volilne komisije, pa Saša Zagorc in Igor Kavčič, bodo predstavili izhodišča za
spremembo volilne zakonodaje. 

Dr. JURIJ TOPLAK:     Kot vemo Ustavno sodišče je pred nekaj meseci odločilo, da veljavni
volilni sistem ni več v skladu z ustavo, ker volilni okraji niso bili kovani tako kot ustava zahteva.
Skratka to pomeni naslednjih volitev ne smemo imeti po takšnem volilnem sistemu. Imamo
samo še malo časa, da spremenimo volilni zakon. 

MARJANA PUHMAN: Tako doktor Jurij Toplak, ki pravi, da so predsedniku republike, Borutu
Pahorju, napisali izhodišča za spremembo volilne zakonodaje, govora pa bo tudi o obveznem
in absolutnem prednostnem glasu.
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15. 03. 2019 Stran/Termin: 09:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: LOKALNE NOVICE PTUJ 09:30 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:04

Naklada:

Gesla: ALMA MATER EUROPAEA, ALMA MATER, DR. JURIJ TOPLAK

Alma Mater Europaea v okviru sedme mednarodne »Za človeka gre« organizira tudi okrog
mizo o volilni zakonodaji. Volilni pravniki v državi kot so  doktorji Jurij Toplak, Franc Grad, Ciril
Ribičič, Saša Zagorc in Igor Kavčič bodo predstavili izhodišča za spremembo volilne
zakonodaje. 
MARJANA PUHMAN: Alma Mater Europaea v okviru sedme mednarodne »Za človeka gre«
organizira tudi okrog mizo o volilni zakonodaji. Volilni pravniki v državi kot so  doktorji Jurij
Toplak, Franc Grad, Ciril Ribičič, Saša Zagorc in Igor Kavčič bodo predstavili izhodišča za
spremembo volilne zakonodaje. 

Dr. JURIJ TOPLAK: Kot vemo Ustavno sodišče je pred nekaj meseci odločilo, da veljavni
volilni sistem ni več v skladu z ustavo, ker volilni okraji niso bili oblikovani tako kot ustava
zahteva. To pomeni, da naslednjih volitev ne smemo imeti po takšnem volilnem sistemu. To
pomeni, da imamo še zelo malo časa, da spremenimo volilni zakon.

MARJANA PUHMAN: Tako dr. Jurij Toplak, ki pravi še, da so predsedniku republike Borutu
Pahorju napisali izhodišča za spremembo volilne zakonodaje. Na okrogli mizi, ki bo danes ob
15.30 bo med drugim govora tudi o obveznem in absolutnem prednostnem glasu.
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15. 03. 2019 Stran/Termin: 09:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: LOKALNE NOVICE MARIBOR Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:04

Naklada:

Gesla: ALMA MATER EUROPAEA, ALMA MATER, DR. JURIJ TOPLAK

MARJANA PUHMAN: Alma Mater Europaea v okviru sedme mednarodne »Za človeka gre«
organizira tudi okrog mizo o volilni zakonodaji. Volilni pravniki v državi kot so  doktorji Jurij
Toplak, Franc Grad, Ciril Ribičič, Saša Zagorc in Igor Kavčič bodo predstavili izhodišča za
spremembo volilne zakonodaje. 

Dr. JURIJ TOPLAK: Kot vemo Ustavno sodišče je pred nekaj meseci odločilo, da veljavni
volilni sistem ni več v skladu z ustavo, ker volilni okraji niso bili oblikovani tako kot ustava
zahteva. To pomeni, da naslednjih volitev ne smemo imeti po takšnem volilnem sistemu. To
pomeni, da imamo še zelo malo časa, da spremenimo volilni zakon.

MARJANA PUHMAN: Tako dr. Jurij Toplak, ki pravi še, da so predsedniku republike Borutu
Pahorju napisali izhodišča za spremembo volilne zakonodaje. Na okrogli mizi, ki bo danes ob
15.30 bo med drugim govora tudi o obveznem in absolutnem prednostnem glasu.
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15. 03. 2019 Stran/Termin: 07:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: LOKALNE NOVICE PTUJ 07:30 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:45

Naklada:

Gesla: ALMA MATER, DR. JURIJ TOPLAK, DR. LUDVIK TOPLAK, ALMA MATER EUROPAEA

MARJANA PUHMAN: Za človeka gre, prihodnost zdaj. To je naslov sedme mednarodne
konference s katero želi Alma Mater Europaea, ob deseti obletnici delovanja, posvetiti
tematiko aktualnim vprašanjem našega časa za prihodnost. Doktor Ludvik Toplak, predsednik
Alme Mater.

Dr. LUDVIK TOPLAK (predsednik Alma Mater Europaea): Alma Mater Europaea po definiciji
dela to kar drugi ne delajo. Razvijamo komplementarne študijske programe, ki jih druge
univerze v tem prostoru ne izvajajo ali tam kjer tega ne delajo.

MARJANA PUHMAN: Veliko zanimanja se pričakuje tudi na okroglih mizah, med drugim o
volilnem sistemu- kako naprej, kjer bodo sodelovali vrhunski pravni strokovnjaki z doktorjem
Jurijem Toplakom.
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15. 03. 2019 Stran/Termin: 07:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: LOKALNE NOVICE MARIBOR Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:45

Naklada:

Gesla: ALMA MATER EUROPAEA, ALMA MATER, DR. JURIJ TOPLAK, DR. LUDVIK TOPLAK

Za človeka gre, prihodnost zdaj. To je naslov sedme mednarodne konference s katero želi
Alma Mater Europaea, ob deseti obletnici delovanja, posvetiti tematiko aktualnim vprašanjem
našega časa za prihodnost. Doktor Ludvik Toplak, predsednik Alme Mater.
MARJANA PUHMAN: Za človeka gre, prihodnost zdaj. To je naslov sedme mednarodne
konference s katero želi Alma Mater Europaea, ob deseti obletnici delovanja, posvetiti
tematiko aktualnim vprašanjem našega časa za prihodnost. Doktor Ludvik Toplak, predsednik
Alme Mater.

Dr. LUDVIK TOPLAK (predsednik Alma Mater Europaea): Alma Mater Europaea po definiciji
dela to kar drugi ne delajo. Razvijamo komplementarne študijske programe, ki jih druge
univerze v tem prostoru ne izvajajo ali tam kjer tega ne delajo.

MARJANA PUHMAN: Veliko zanimanja se pričakuje tudi na okroglih mizah, med drugim o
volilnem sistemu- kako naprej, kjer bodo sodelovali vrhunski pravni strokovnjaki z doktorjem
Jurijem Toplakom.
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Za človeka gre, prihodnost zdaj
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15. 03. 2019 Stran/Termin: 06:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: LOKALNE NOVICE MARIBOR Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:01

Naklada:

Gesla: ALMA MATER EUROPAEA, ALMA MATER, DR. JURIJ TOPLAK

MARJANA PUHMAN: Ob 10. obletnici delovanja je Alma Mater Europaea v pričakovanju
sedme mednarodne znanstvene konference »Za človeka gre, prihodnost zdaj«. Doktorica
Tanja Angleitner Sagadin, predsednica organizacijskega odbora konference.

TANJA ANGLEITNER SAGADIN (predsednica organizacijskega odbora konference): Torej
največji poudarek je seveda na internacionalizaciji in na Alma Mater Europaea smo veseli, da
število udeležencev, tako domačih in tujih iz leta v leto raste. Letos je ponovno rekordno
število prijavljenih referatov, več kot 300 jih je. Udeležencev iz doma in tujine je več kot 350,
več kot 20 držav.

MARJANA PUHMAN: Zlasti iz Evrope. No veliko zanimanja se pričakuje na okroglih mizah,
med drugim o volilnem sistemu- kako naprej, kjer bodo sodelovali vrhunski pravni strokovnjaki
z doktorjem Jurijem Toplakom. Posebna sekcija pa bo posvečena aktivnemu in produktivnemu
staranju v naši družbi, saj je potrebna priprava ljudi na tretje življenjsko obdobje.
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Ob 10. obletnici delovanja je Alma Mater v pričakovanju 

DIALOGIZIRANO POROČILO
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!



15. 03. 2019 Stran/Termin: 06:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: LOKALNE NOVICE PTUJ 06:30 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:01

Naklada:

Gesla: ALMA MATER EUROPAEA, ALMA MATER, DR. JURIJ TOPLAK

MARJANA PUHMAN: Ob 10. obletnici delovanja je Alma Mater Europaea v pričakovanju
sedme mednarodne znanstvene konference »Za človeka gre, prihodnost zdaj«. Doktorica
Tanja Angleitner Sagadin, predsednica organizacijskega odbora konference.

TANJA ANGLEITNER SAGADIN (predsednica organizacijskega odbora konference): Torej
največji poudarek je seveda na internacionalizaciji in na Alma Mater Europaea smo veseli, da
število udeležencev, tako domačih in tujih iz leta v leto raste. Letos je ponovno rekordno
število prijavljenih referatov, več kot 300 jih je. Udeležencev iz doma in tujine je več kot 350,
več kot 20 držav.

MARJANA PUHMAN: Zlasti iz Evrope. No veliko zanimanja se pričakuje na okroglih mizah,
med drugim o volilnem sistemu- kako naprej, kjer bodo sodelovali vrhunski pravni strokovnjaki
z doktorjem Jurijem Toplakom. Posebna sekcija pa bo posvečena aktivnemu in produktivnemu
staranju v naši družbi, saj je potrebna priprava ljudi na tretje življenjsko obdobje.
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Ob 10. obletnici delovanja je Alma Mater v pričakovanju 
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