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Svetovni slovenski kongres je 14. in 15. oktobra 2009 organiziral VI. Konferenco slovenskih 
znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije v prostorih slovenskega Parlamenta. To je še 
ena v nizu mnogih tovrstnih strokovnih konferenc, ki so se zasidrale v slovenskem prostoru in ki 
predstavljajo enkratno priložnost povezovanja strokovnjakov slovenskega rodu ki živijo doma in po 
svetu. 

Častni pokrovitelj konference, predsednik Vlade RS, Borut Pahor, je številne navzoče goste iz domovine 
in tujine nagovoril s spodbudnimi besedami ter pozdravil prizadevanja SSK za povezovanje slovenske 
znanstvene in gospodarske stroke. Navzoče je tudi pozdravil predsednik SSK, dr. Boris Pleskovič, nato 
pa so goste še počastili z nagovorom predsednik Državnega sveta, mag. Blaž Kavčič, podpredsednik 
Državnega zbora, France Cukjati, dr.med., minister za Slovence po svetu, akad. prof. dr. Boštjan Žekš, 
mag. Peter Volasko z Direktorata za znanost, ter predsednik komisije DZ za odnose s Slovenci v 
zamejstvu in po svetu, g. Miro Petek. 

V uvodnem predavanju je dr. Boris Pleskovič govoril o globalni finančni krizi, o njenih vzrokih in kaj nam 
pušča kot lekcije za prihodnost. Nasledil ga je sklop o dobrih praksah v gospodarstvu, ki ga je povezoval 
dr. Dušan Povh iz Nemčije in v katerem so sodelovali Klemen Jerin (Fichtner GmbH & Co, Nemčija), 
mag. Vanja Samec (Bentley Systems, Avstrija), dr. Jure Knez (Dewesoft, Slovenija), dr. Zvone Žigon 
(MZZ), bivši generalni konzul v Clevelandu, ter Rudi Pavšič (Slovenska kulturno gospodarska zveza, 
Italija). 

Kakšne so pa prakse in izkušnje v povezovanju gospodarstva in znanosti sta pa predstavila Saša Lavrič 
iz Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije ter dr. Franc Gider s Tehnološke agencije 
Slovenije. Sklop je vodil dr. Miomir Kneževič z Zavoda za transfuzijsko medicino. 

Ena osrednjih tem letošnje konference se je dotaknila človeških virov v slovenski znanosti in njihovi 
emigraciji. Na tem področju je doc. dr. Milena Bevc opravila temeljite raziskave ter izsledke tudi 
predstavila. Statistične primere pa so dobro dopolnili pričevanja prof. dr. Marjana Rupnika iz 
Medicinske fakultete v Mariboru ter mladih podiplomskih študentov mag. Urbana Sile in Roka Sekirnika 
iz Velike Britanije. Sklop, ki ga je vodil dr. Janko Jamnik s Kemijskega inštituta, pa je dopolnila dr. Breda 
Mulec z Urada za Slovence po svetu, ki je predstavila nove izzive v povezovanju RS s slovenskimi 
znanstveniki in izobraženci v tujini. 

Vedno pereče vprašanje se nanaša na etiko v znanosti in gospodarstvu. Pod vodstvom dr. Edvarda 
Kobala s Slovenske znanstvene fundacije so tem vprašanju govorili ddr. Matjaž Mulej z Inštituta za 
razvoj družbene odgovornosti, prof. dr. Pavel Poredoš z ljubljanskega Kliničnega centra in dr. Božidar 
Brudar z Mednarodnega centra za trajnostni razvoj. 

Nadvse pomembno področje današnjega časa je varovanje okolja in spremembe podnebja. O tej temi 
je govorila prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, z Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani, svoje poglede pa 
je podal tudi dr. Dušan Petrač iz ZDA, ki je dolga leta služboval v vesoljski agenciji NASA. 

Eden glavnih namenov naših strokovnih konferenc je predstavitev raziskovalnega dela strokovnjakov 
živečih doma in po svetu, ki so tokrat potekale oba dneva. Z zanimivimi predavanji so, pod vodstvom 
prof. dr. Antona Mavretiča z Univerze v Botonu, konferenco obogatili dr. Marcos Bavdaž, rojen v 
Braziliji, z Evropske vesoljske agencije (ESA), dr. Milan Miklavčič z Univerze v Michiganu, prof. dr. 
Mateja de Leonni Stanonik z George Washington University, dr. Vincenc Rajšp s Slovenskega 



znanstvenega inštituta na Dunaju, dr. Tanja Dominko iz podjetja Cellthera iz ZDA, ter mag. Andrej 
Trauner z Imperial College, Velika Britanija. 

Po bogatem in natrpanem dvodnevnem programu pa ostanejo dobri vtisi in nove stkane vezi. Pri SSK 
želimo, da bodo le te uresničevale potrebe po tesnejšem sodelovanju slovenskih strokovnjakov iz 
vsega sveta, v dobro Slovenije in vseh Slovencev. 

 


