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POMURSKA AKADEMSKA AVTOCESTA
Pomurska Akademsko Znanstvena Unija PAZU organizira že peto jubilejno
znanstveno konferenco, katere rdeča nit je POMURSKA AKADEMSKA
AVTOCESTA. Naslov napoveduje skorajšnjo tesnejšo in hitrejšo navezanost
Pomurja s preostalo Slovenijo, hkrati pa opozarja na pomen znanstvenih
povezav, širok pretok znanja in drugih oblik ustvarjalnih povezav regije s
preostalim delom države in sveta.. Ostaja namreč dejstvo, da vse sodobne
komunikacijske poti, digitalne povezave in druge oblike globalizacije ne
morejo nadomestiti fizične prisotnosti ključnih akterjev. Pomurska akademska
avtocesta naj zato zagotovi potrebno znanje, da bomo hitro cestno povezavo
vedeli nadgraditi tudi z vsemi drugimi priložnostmi, ki se nam bodo ponudile.
Če je neko okolje fizično nedostopno in odrezano, se mu bo kljub vsem
širokopasovnim, elektronskim in digitalnim povezavam, znanje in gospodarski
ter splošen razvoj na široko izognili. Avtocesta bo bistveno skrajšala čas
potovanja, pa tudi s tem povezan napor in obremenitve. Ob neposrednem
učinku pa je verjetno še pomembnejši psihološki učinek, ko se Pomurje
drugim več ne bo zdelo »na koncu sveta«. Prav ta psihološki učinek bo tudi
najpomembnejši pri strateških odločitvah ključnih gospodarskih akterjev, da
bodo sploh začeli razmišljati o smiselnosti investicij v regijo, saj jih sedaj
zaradi dislociranosti bolj ali manj že v naprej izključujejo. Pomurje bodo
pogosteje obiskovali turisti. Zmanjšal se bo tudi beg možganov iz regije, pa
čeprav bo najprej šlo zgolj za več dnevnih migracij naših strokovnjakov na
njihova delovna mesta izven regije.
Še veliko gospodarskih in razvojnih priložnosti se nam obeta z avtocesto. Da
pa ne bodo ostale zgolj priložnosti, jih bo treba vedeti izkoristiti. Izkoristiti pa
jih bomo vedeli z znanjem, z akademsko avtocesto. Potencialne investitorje
bo treba vedeti ustrezno servisirati, da bo Pomurje čutilo učinke teh investicij.
Turiste bomo s pregovorno nepremagljivo gostoljubnostjo prav gotovo
zadovoljili in prepričali, da se bodo ponovno vrnili. Vedeti pa bo treba ustvariti
tako ponudbo, ki nam bo ustvarjala čim večje profite. Tudi beg možganov bo
učinkovito zmanjšan, ko bomo vedeli v Pomurju živeče strokovnjake z regijo
tudi profesionalno povezati in jim omogočiti, da si bodo kariere lahko ustvarili
tudi v Pomurju.
Avtocesta bo Pomurju odprla veliko priložnosti. Vendar avtocesta sama po
sebi še ne bo dovolj. Rabili bomo še znanje, kako naj te priložnosti
izkoristimo. Pomurska akademska avtocesta naj omogoči, da bodo priložnosti
čim bolj zaživele in da bo Pomurje svoje možnosti tudi vedelo izkoristiti. PAZU
ima ambicijo in tudi zmožnost pripomoči, da ta cilj dosežemo. In letošnja
konferenca Pomurske akademije naj bo namenjena prav temu.
doc. dr. Mitja Slavinec
predsednik PAZU

PROGRAM KONFERENCE
PETEK, 30. NOVEMBER
13:00 - 13:15 OTVORITEV KONFERENCE
13:15 - 15:00 POMURSKA AKADEMSKA AVTOCESTA - PLENUM
pom. akad.dr. Mitja SLAVINEC, povezovalec
akad. pom. akad. dr. Igor EMRI
pom. akad. dr. Aleš KUHAR
mag. Dejan ŽIDAN
g. Marjan MAČEK
g. Danilo KRAPEC
15:00 - 16:00 PREDAVANJA, povezuje: pom. akad. dr. Andrej HOZJAN
15:00 OKOLJE IN ČLOVEKOVE PRAVICE
(pom. akad. dr. Zdenka ČABAŠEK-TRAVNIK)
15:20 DESET LET MEDNARODNEGA CENTRA
(akad. pom. akad. dr. Anton VRATUŠA)
15:40 ALI SE ŠE SPLAČA RAZISKOVATI PRETEKLOST PREKMURJA?
(pom. akad. doc. dr. Andrej HOZJAN)
ODMOR
16:20 - 17.20 PREDAVANJA, povezuje pom. akad. dr. Mitja LAINŠČAK
16:20
16:40
17:00

VRSTE IN ŠKODLJIVI UČINKI DOPINGA
(pom. akad. dr. Mitja LAINŠČAK)
SOLIDARNOST ALI TOLERANCA
(pom. akad. dr. Cvetka HEDŽET TÓTH)
GOZDNA VEGETACIJA POMURJA NA VEGETACIJSKI KARTI
(pom. akad.dr. Andraž ČARNI)

18:00

SLAVNOSTNA AKADEMIJA

20:00

SLAVNOSTNA VEČERJA Z AKADEMSKIM PLESOM

SOBOTA, 1. DECEMBER
09:30 - 11:00 PREDSTAVITEV NOVIH ČLANOV PAZU, povezuje: pom. akad. dr. Renato LUKAČ
pom. akad. dr. Saška ROŠKAR
pom. akad. dr. Darja SENČUR PEČEK
pom. akad. dr. Janko SLAVIČ
pom. akad. dr. Brigita NOVAK ŠAROTAR
ODMOR
11:20 - 13:00 PREDAVANJA, povezuje: pom. akad. dr. Rebeka RUDOLF
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00

UVAJANJE VR VMESNIKOV PRI REEDUKACIJI MOTORIČNIH ZMOŽNOSTI PO
NEVROMIŠIČNI PRIZADETOSTI (pom. akad. dr. Imre CIKAJLO)
ZAPOSLOVANJE TUJCEV V POMURSKI REGIJI
(pom. akad. dr. Janez MALAČIČ)
KARAKTERIZACIJA NOVE DENTALNE ZLITINE Z VISOKO VSEBNOSTJO Au
(pom. akad. dr. Rebeka RUDOLF)
VPLIV TRAJANJA NEZDRAVLJENE PSIHOZE NA POTEK BOLEZNI PRI BOLNIKIH
S SHIZOFRENIJO (pom.akad.asist.dr. Brigita NOVAK ŠAROTAR)
PAZU KOT GENERATOR IN INTEGRATOR
(pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC)
ZAKLJUČEK KONFERENCE

KRAJ DOGAJANJA KONFERENCE:
Hotel Diana, Murska Sobota
Rezervacija prenočišč:
HOTEL DIANA***, Slovenska ulica 52, 9000 Murska Sobota
tel.: 02 514 12 00, faks: 02 532 10 97

recepcija@zvezda-diana.si

KOTIZACIJA
Udeležba na konferenci je za študente in člane PAZU BREZPLAČNA.
Kotizacija za ostale udeležence znaša 125 € in vključuje udeležbo na konferenci, zbornik prispevkov,
prigrizke in napitke med konferenco in povabilo na Akademski ples za dve osebi.

PRIJAVE
Prijave z navedbo osebnih podatkov in podatki o zaposlitvi ali šolanju pošljite na: PAZU, Lendavska 5a, 9000
Murska Sobota ali po elektronski pošti na pazu@pazu.si. Prijavnica je objavljena tudi na spletni strani
www.pazu.si.

Za dodatne informacije smo vam na razpolago tudi po telefonu
041 729 408

PROGRAMSKI IN ORGANIZACIJSKI ODBOR
pom. akad. dr. Mitja Slavinec, pom. akad. dr. Andrej Hozjan, pom. akad. dr. Mitja Lainščak, pom. akad.
dr. Rebeka Rudolf, pom. akad. dr. Renato Lukač, akad. pom. akad. dr. Igor Emri, asist. Milan Svetec,
Metka Obal

KONFERENCA JE ORGANIZIRANA V SODELOVANJU Z REGIONALNIM CENTROM ZOTKS V
MURSKI SOBOTI

