Državni svet Republike Slovenije in Ustanova dr. Antona Trstenjaka
vabita na javno razpravo

VISOKOŠOLSKI PROSTOR V NAVEZAVI Z BEGOM
KADRA IN IZVAJANJEM RAZVOJNIH PROJEKTOV V
PROSTORU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE
v četrtek, 30. septembra 2021, ob 9.45 uri,
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
Na pobudo prve slovenske novodobne fundacije - Ustanove dr. Antona Trstenjaka
(UAT), bo ob 30-letnici delovanja te ustanove potekala javna razprava, ki bo
obravnavala vprašanje bega kadrov in s tem v zvezi izvedbo razvojnih projektov v
prostoru severovzhodne Slovenije. Gre za zelo pomembno vprašanje, ki je bilo
obravnavano že na posvetu na Ptuju 18. junija 2021 in zahteva čimprejšnje
strukturne in sistemske odgovore oziroma rešitve. S spodbujanjem inovativnih
razvojnih projektov bi mladim pomagali pri uresničevanju njihovih lastnih razvojnih
potencialov, predvsem pa povrnili njihovo zaupanje v perspektivo dobrega življenje
tudi v domačih krajih. Rešitve, o katerih bo govora, zahtevajo podprtost s primernim
izobrazbenim in celovitim gospodarskim ter družbenim okoljem. Odgovor na
vprašanje, kako zajeziti »beg možganov« v tujino, je ključnega pomena ne le za
razvoj Severovzhodne Slovenije, temveč celotne države.
Alojz Kovšca
predsednik Državnega sveta

Zaradi razmer v zvezi z epidemijo covid-19 je vstop v stavbo parlamenta
o m e j e n i n m o g o č l e z a v a b l j e n e in vnaprej prijavljene (prijave na
info@trstenjak.net do 29. 9. 2021 do 9.00 ure) ob obveznem upoštevanju
pogojev PCT. Dogodek se bo snemal in ga boste lahko vsi zainteresirani
spremljali v živo na https://drzavnisvet.si/ in preko povezave na spletni strani
S-TV Skledar (YouTube in Twitter).
Dodatne informacije: dusan.gerlovic@gmail.com, 051 621 666.

PROGRAM
9.15 – 9.45
SPREJEM UDELEŽENCEV
9.45 – 10.10
POZDRAVNI NAGOVORI
Mitja Gorenšček, državni svetnik
mag. Milan Lovrenčič, častni predsednik Ustanove dr. Antona Trstenjaka
Dušan Gerlovič, predsednik upravnega odbora Ustanove dr. Antona Trstenjaka
10.10 – 11.30
PREDSTAVITVE
10.10 – 10.30 dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Razvoj kadrov in priprava inovativnih projektov v kmetijstvu
10.30 – 10.50 dr. Mitja Slavinec, državni sekretar MIZŠ
Razvoj visokošolskega prostora in znanosti ter problem bega možganov
10.50 – 11.10 dr. Urban Bren, prorektor Univerze v Mariboru
Problematika bega možganov iz izkušenj Univerze v Mariboru
11.10 – 11.30 dr. Ludvik Toplak, ustanovitelj in predsednik Alma Mater Europaea ECM
Razvoj visokošolskega prostora iz vidika dodane vrednosti za celostni razvoj mladih
in celotne družbe
11.30 – 11.40
ODMOR ZA KAVO
11.40 – 12.40
PREDSTAVITVE
11.40 – 12.00 dr. Štefan Čelan, direktor ZRS Bistre Ptuj
Razvoj podpornih institucij, kot instrumentov za zajezitev bega kadrov
12.00 – 12.20 dr. Matjaž Gams, Inštitut Jožef Stefan Ljubljana
Informacijska družba, umetna inteligenca in inovativni projekti
12.20 – 12.40 Cvetko Zupančič, državni svetnik, predsednik Kmetijsko-gozdarske
zbornice 2012 – 2020
Zagotavljanje inovativnega razvoja na področju kmetijstva
12.40 – 13.40
RAZPRAVA IN OBLIKOVANJE ZAKLJUČKOV POSVETA
13.40 - 14.00
ZAKLJUČEK POSVETA

