
V okviru tematskih razprav

Sedanjost za prihodnost

Vas vabimo na prvo javno razpravo

RAZVIJANJE VREDNOSTNIH VERIG IN PRIHODNOST SLOVENIJE 
TER UTEMELJITEV POTREBE ZA OBČI RAZVOJNI KONSENZ

Ob aktualni gospodarski in socialni krizi, ob številnih problemih z delovanjem pravnih institucij, spričo pereče okoljske 
situacije, ob humanitarni krizi ter mednarodnih političnih konfrontacijah se znova sprožajo vprašanja funkcije države oz. 
potrebe za odgovorno upravljanje z državo. 

Poraja se resen pomislek, da se v Sloveniji soočamo z veliko neodgovornostjo do upravljanja gospodarstva in države. To se 
nedvomno izraža tudi kot demokratični primanjkljaj, ki negativno opredeljuje pravice in svoboščine posameznikov ter zavira 
njihove ustvarjalne potenciale, brez katerih ne moremo računati na razvoj in prihodnost Slovenije. Posledična notranja nesta-
bilnost, že kar destabilizacija, nedvomno prispeva tudi k marginalizaciji Slovenije v mednarodnem prostoru in negativno vpli-
va na uveljavljanje njenih strateških interesov znotraj Evropske skupnosti, pa tudi zunaj nje. To nas je privedlo do situacije, da 
državni in državljanski interes podlega raznovrstnim »klikam« in »klientelizmom«, kar onemogoča enakopravno zastopanje 
in nastopanje posameznikov in institucij. 

Pogrešamo obči konsenz glede temeljnih razvojnih usmeritev in strategij. Bolj  ali manj se prepuščamo temu, kar diktirajo 
vnanje razmere in razmerja. Zato nas občutek nemoči in brezperspektivnosti pogosto navdaja tudi tam, kjer bi lahko izkazo-
vali uspešne prakse. To zmanjšuje veljavo osebne odgovornosti, zavira potrebni demokratični dialog, razveljavlja možnost 
sprejetja občega konsenza in družbenega dogovora za zdrav razvoj gospodarstva in družbe. 

Ko govorimo o neodgovornosti za upravljanje države, ne gre le za nabor vrednot, od katerih bolj odstopamo kot jih zasto-
pamo, marveč tudi za vednost in znanje, s katerim razpolagamo, da smo sposobni iskati odgovore. Ne smemo se omejiti zgolj 
na podajanje negativne kritike zatečenega stanja. Prepoznati moramo tudi pozitivno razvojno osnovo, ki jo premoremo. Tako 
bi znanje dobilo mesto, ki mu v sodobni družbi pripada, ki pa se ga v Sloveniji bolj kot ne minorizira, kar gotovo ni pozitivni 
družbeni vzor in tudi ne vzorec. 

Naš cilj je, da vidni intelektualci z različnih strokovnih področij spregovorijo o možnosti za skupen nastop in pripravo 
izhodišč za obči razvojni konsenz in za skupni družbeni dogovor, ki bo presegel stanje, v katerem se nahajamo, in odprl per-
spektive, ki bi dale odgovor na vprašanje: Kam želimo kot država v prihodnosti?

Organizacijo serije tematskih razprav

je spodbudilo spoznanje, da se v dani družbeni situaciji ne sproža le vprašanja položaja raziskovalne dejavnosti na Slo-
venskem, pač pa se in predvsem javlja potreba po interdisciplinarnem sodelovanju intelektualcev različnih znan-
stvenih, razvojnih, tehnoloških, izobraževalnih in strokovnih provenienc, kar bi omogočilo celovitejši in odločnejši 
pristop k razvojnim izzivom ter gospodarski in družbeni perspektivi Slovenije. 

Nedvomno bo tako interdisciplinarno sodelovanje, ki povezuje različne ter medsebojno bolj ali manj ločene in 
ozko interesno porazdeljene resorje znanosti, inženirstva, tehnologije, izobraževanja, gospodarstva, uprave, kulture, 
okoljevarstva, informatike, sociale, politike itn., prispevalo k bolj odgovornemu odnosu do upravljanja države in 
njenih podsistemov, k inovativnosti, razvoju ter k rasti demokratičnega dialoga. 

S svojimi razpravami in diskusijo bodo na prvi javni razpravi sodelovali: 

– prof. dr. Stane Pejovnik, uvodni nagovor predsednika Inženirske Akademije Slovenije,
– prof. dr. Peter Glavič, Analiza stanja gospodarstva, znanosti, razvoja in okolja v Sloveniji,
– prof. dr. Vojteh Leskovšek, Krožna proizvodnja – Gonilna sila za inovativne izdelke, procese in sisteme 

za novo generacijo proizvodnje,
– Rok Uršič, Kaj 50 let Moorovega zakona pomeni za humanistične vede,
– prof. dr. Dean Komel, Utemeljitev potrebe za obči razvojni konsenz.

Javna razprava bo v četrtek, 5. 11. 2015, ob 18. uri,

v Central Hotelu (dvorana Emona I, 6. nadstropje),

 Miklošičeva 9, Ljubljana.

(Kako do hotela: http://www.union-hotels.eu/sl/central-hotel/o-hotelu/)

Prosimo vas, da nam vašo udeležbo potrdite na naslov: info@institut-nr.si .


