
 

 

POROČILO  

IV. KONFERENCA MLADIH RAZISKOVALCEV IN ŠTUDENTOV IZ SVETA IN SLOVENIJE 

Institut »Jožef Stefan«, 5. julij 2019, Ljubljana 

 

V petek, 5. julija 2019 smo z glasbenim uvodom baritona Antona Habjana slovesno pričeli IV. Konferenco 
mladih raziskovalcev in študentov iz sveta in Slovenije, že 38. tradicionalno vseslovensko srečanje 
strokovnjakov, ki jih pripravljamo preko petindvajset let. Častno pokroviteljstvo nad konferenco je ponovno 
prevzel predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Konferenco smo pripravili v sodelovanju z 
Ameriško slovensko izobraževalno fundacijo in Društvom V tujini izobraženi Slovenci. 
Najprej je navzoče pozdravil dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, s ponosom 
je pohvalil vse mlade Slovence, ki s svojimi neverjetnimi rezultati dosegajo sam svetovni vrh v znanosti. 
Poudaril je, da glavni nameni tovrstnih dogodkov ostajajo isti: povečevati kroženje znanja, vzpostaviti čim 
več in čim boljše stike ter poglobiti sodelovanje med našimi strokovnjaki doma in po svetu. Izpostavil je 
organizaciji ASEF in Društvo VTIS, ki komplementarno nadgrajujeta delo SSK. 
Nato je uvodoma pozdravil direktor Instituta »Jožef Stefan«, prof. dr. Jadran Lenarčič, gostitelj tovrstnih 
srečanj. Poudaril je velik pomen sodelovanja s Svetovnim slovenskim kongresom. Izpostavil je tudi 70. 
obletnico Instituta, ki jo obeležujejo ravno v tem letu in dodal, da je ponosen, da lahko sodeluje pri vzgajanju 
mladih v znanosti. 
Navzoče je pozdravil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu gospod Peter Jožef Česnik. Vsem 
predavateljem je izrekel toplo dobrodošlico, jim čestital ter jih pohvalil, da si kljub karieri želijo ohranjati 
vezi s Slovenijo. 
Pozdravili so tudi dr. Andrej Štromajer, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, 
gospa Karla Urh, podpredsednica Komisije Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu 
ter prof. dr. Jure Leskovec, soustanovitelj ASEF in profesor na Stanford University, ki se je dotaknil aktualne 
problematike vračanja slovenskih strokovnjakov v domovino in izpostavil, da je potrebno zelo malo za 
uspešne zgodbe, ki pišejo zgodovino. 
Uvodni predavanji sta pripravila dr. Igor Cesarec, ki je predstavil vlogo Društva V tujini izobraženi Slovenci, 
kakšna je bila pot in kaj vsega dosega v današnjem času. Društvo se vztrajno širi in pripravlja vedno več 
strokovnih in znanstvenih dogodkov ter srečanj mladih Slovencev na različnih koncih sveta. Poleg primarne 
vloge – povezovanja študentov s profesorji je ena izmed novitet pomoč pri pridobivanju štipendij in 
možnosti zaposlovanja. Izpostavil je tudi nekaj primerov sodelovanj; med študijem na londonski LSE je 
rojakom pomagal, da so lahko tam predavali. Nato je odšel v New York, kjer je dobil idejo o ustanovitvi 
Društva VTIS. Še naprej se močno trudi za partnerstva in stike s Slovenci, ki pridejo v tujino in jim pri tem 
svetuje in pomaga na začetku njihove poti. 
Druga je predavala dr. Nana Šumrada Slavnič, ki je predstavila je svojo karierno pot ter izpostavila karierne 
možnosti na tujem, sama je magistrirala na Harvardu in navzoče opogumila, da je potrebno biti vztrajen in 
neustrašen, tako je uspeh zagotovljen. Danes deluje pri Snežni kepi pod okriljem Outfit 7. 
Po odličnih uvodnih predavanjih je prvi panel z naslovom »Kako motivirati mlade raziskovalce in študente, 
da se vrnejo v Slovenijo«, vodil Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnska jama, d.d. 
V sklopu so predavali mag. Ana Stanič, ki je predstavila svoje mnenje kaj mora Slovenija storiti, da bi se 
mladi izobraženi Slovenci vračali domov. Mag. Nina Leskovec je pojasnila zakaj se je kljub dobrim svetovnim 
kariernim ponudbam vrnila v domovino, dr. Hana Hawlina iz Univerze Neuchatel je opisala svoje večletno 
kroženje med Slovenijo in tujino, za katerega pravi, da je odlično ravnotežje za širjenje obzorij in znanj, ki 



ga kot doprinos prenesemo v domače okolje. Mag. Gorazd Čibej je kot izkušeni direktor v slovenskem 
podjetju, zagovornik vračanja izobraženih mladih rojakov z izkušnjami na tujem, saj so te razsežnejše in 
neprecenljive tudi za slovensko gospodarstvo, šolstvo in znanost. Obratno zgodbo od vseh ostalih v sklopu 
je imel mladi raziskovalec iz gospodarstva, ddr. Žiga Gosar, ki je živ dokaz, da se tudi s študijem v Sloveniji 
lahko pridobi odlično zaposlitev v domačem podjetju, ki deluje na mednarodni ravni. 
V drugem sklopu z naslovom »Primerjava med študijem v Sloveniji in svetu«, ki ga je vodil dr. Dejan 
Valentinčič, sekretar Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu so se predstavili mag. Jerneja 
Svetičič iz Avstralije. Predstavila je doktorski študij v Avstraliji, ki je za razliko od dodiplomskega študija za 
državljane in rezidente brezplačen. Kot zanimivost je navedla tudi, da doktorski študentje ne obiskujejo 
predavanj, temveč so raziskovalno naravnani. Dr. Petra Weingerl, ki je študirala na Oxfordu pravi, da je 
ključna razlika med študijem v Sloveniji večje število pedagoškega kadra in majhno število študentov in tako 
se profesor z lahkoto posveti posameznemu študentu. Tudi dr. Gašper Beguš, ki predava na Univerzi v 
Wahingtonu je izpostavil boljše medsebojno sodelovanje med profesorjem in študentom v ZDA. Kot zadnji 
je prof. dr. Uroš Seljak predstavil za koga je študij v ZDA smiseln. 
Zadnji sklop; »Predstavitev mladih raziskovalce in inovatorjev iz sveta in Slovenije je vodila gospa Jelena 
Malnar, pravna svetovalka pri Zadružni zvezi Slovenije. Mag. Jože Rožanec se je dotaknil primerjave med 
študijem v Sloveniji in Argentini, mag. Lana Batagelj je predstavila svojo študijsko pot in odskočno desko za 
službo v londonski banki BNP Paribas. Zgodbo o uspehu v Sloveniji je povedala Maja Rojko in kot zadnji, dr. 
Andrej Košmrlj iz ZDA, ki se je osredotočil na področje svojega znanstvenega raziskovanja – mehanske 
nestabilnosti, ki povzročajo gubanje bakterijskih biofilmov in razvejanost pri razvoju pljuč. 
Po razpravi se je ob zaključki konference predsednik Svetovnega slovenskega kongresa iskreno zahvalil 
vsem, ki so pripomogli k uspešni izvedbi srečanja. Tudi na tokratnem srečanju se je izkazalo, da izredno 
koristna, obisk konference pa potrjuje, da se mladi v Sloveniji zavedajo pomena takih srečanj, saj se je 
konference udeležilo preko 120 slušateljev in predavateljev iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Nemčije, Švice, 
Velike Britanije, Avstralije, Argentine in ZDA.  
 
Dogajanje s konference so povzeli tudi mediji: 
https://www.sbc.si/2019/07/05/svet-nam-krade-nase-mlade-pripravili-smo-7-ukrepov-da-to-
spremenimo/ 
http://www.uszs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/3884/ 
https://radioprvi.rtvslo.si/2019/06/slovencem-po-svetu-228/  
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