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Nagovor ministra Erjavca  
na dogodku v organizaciji Fakultete za management Univerze 
na Primorskem v sodelovanju z Ekonomsko šolo Moskovske 

državne univerze Lomonosova 
Portorož, 26. november 2014 

 
 
Spoštovani prof. dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na 
Primorskem, 
spoštovani akademik prof. dr. Alexander Nekipelov, dekan 
Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova, 
spoštovani prof. dr. Matjaž Novak, dekan Fakultete za management 
Univerze na Primorskem, 
spoštovani gospe in gospodje, 
 
dovolite, da se najprej zahvalim za povabilo na ta dogodek, ki ga 
Fakulteta za menedžment Univerze na Primorskem organizira 
skupaj z Ekonomsko šolo Moskovske državne univerze 
Lomonosova ( Moscow School of Economics of Lomonosow State 
University). 
 
V veliko zadovoljstvo mi je, da vas lahko ob tej priložnosti 
nagovorim in z vami delim nekaj misli, zlasti glede vloge znanja v 
današnji družbi ter pomenu sodelovanja med državami na področju 
izobraževanja v interesu krepitve gospodarskega sodelovanja. 
 
Rad bi takoj na začetku poudaril, da je Rusija za Slovenijo izredno 
pomembna gospodarska partnerica, zato nas zadnji razvoj 
dogodkov v Ukrajini, ki vpliva na sodelovanje med državama na 
vseh področjih, tudi gospodarskem, skrbi. Verjamem, da bomo s 
skupnimi napori in prizadevanji za dialog in mir dosegli 
normalizacijo odnosov v Ukrajini, kar bi gotovo omogočilo nadaljnjo 
nemoteno krepitev sodelovanja med EU in Rusijo in s tem tudi med 
Slovenijo in Rusijo. 
 
Slovenija in Rusija redno iščeta sinergije, tudi take, ki črpajo iz 
novih in inovativnih področij. Naš skupni cilj je, da najdemo nove 
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možnosti, preko katerih bomo lahko nadalje okrepili gospodarsko 
sodelovanje med državama.  
 
Spodbujati želimo podjetja, ki temeljijo na inovacijah, sodobnih 
tehnologijah, znanju, spretnostih, nišnih produktih in storitvah 
oziroma proizvodih z visoko dodano vrednostjo.  
 
V tem pogledu ključno vlogo igra izobraževanje. Tukaj mislim 
predvsem na sodelovanje med raziskovalnimi inštitucijami in 
univerzami ter mednarodne izmenjave študentov. Na ta način 
prihaja do izmenjave idej in pogledov, ki še kako lahko prispevajo k 
vzpostavitvi novih znanj in so v končni fazi ključnega pomena za 
zagotavljanje konkurenčnosti.  
 
Znanje je v naši družbi vrednota, v gospodarstvu pa tudi kapital in 
naložba. Kot takšno jo dojemajo predvsem pogumni posamezniki, 
ki znanje ali zamisel na trgu ponudijo vsem in tako prispevajo k 
razcvetu gospodarstva in skupnemu napredku celotne družbe. 
Uravnotežen raziskovalni in inovacijski sistem skrbi za opremljanje 
posameznikov tako z znanjem, kot tudi s pogumom in veščinami za 
odgovorno podjetništvo. 
 
Za razvoj inovativne družbe je potrebno promovirati podjetništvo in 
ustvarjati pozitivno klimo za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti. Z 
vključevanjem uveljavljenih strokovnjakov iz podjetniškega sektorja 
v izobraževalni proces se bo usposobilo tudi več študentov in 
izboljšala kvaliteta raziskovalnega dela mladih. 
Univerze in država morajo razviti mehanizme, kot je na primer tudi 
današnji dogodek.  
 
Menim, da se podpis pogodbe o sodelovanju med Fakulteto za 
menedžment Univerze na Primorskem in Ekonomsko fakulteto 
Državne Univerze v Moskvi, katerega namen je vzpostavitev 
dolgoročnega in strateškega sodelovanje med fakultetami na 
področju znanstvenega raziskovanja in razvijanja skupnih 
izobraževalnih programov, zelo dobro umešča v moderni pristop 
soodvisnosti akademskih znanj in zahtevami industrije. Izkušnje 
kažejo, da je to pristop, ki je potreben za uspešno komercializacijo 
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znanstvenih dosežkov, ki bo omogočil poglobitev gospodarskega 
sodelovanja med Slovenijo in Rusijo.   
 
Veseli me, da bo akademija med Fakulteto za menedžment 
Univerze na Primorskem in Ekonomske šole Moskovske državne 
univerze Lomonosova med drugim temeljila na identifikaciji 
sinergije sodelovanja med slovenskim in ruskim gospodarstvom  ter 
vzpostavitvi konkretnih stikov s predstavniki ruskega gospodarstva. 
Menim, da bo tovrstno sodelovanje, ob že obstoječih mehanizmih, 
ki so namenjeni poglobitvi gospodarskega sodelovanja, vneslo nov 
pristop pri iskanju sinergij in na ta način prispevalo k poglobitvi 
sodelovanja med državama.  
 
Odnosi med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo so v zadnjih 
letih dosegli zelo visoko raven.   
Podpis Deklaracije o partnerstvu za modernizacijo je prijateljske 
odnose med državama je odnose dvignil na raven strateškega 
partnerstva. Memorandum o pomembnejših projektih za povečanje 
gospodarskega sodelovanja  je dal sodelovanju poseben zagon, ki 
ga želimo kar najbolj uspešno nadgrajevati z novimi skupnimi 
projekti in področji sodelovanja. 
 
Vsem bi se rad še enkrat zahvalil za povabilo in vam  zaželel 
uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev, podjetjem na obeh 
straneh pa novih pravih priložnosti in veliko poslovnega uspeha.  
Prepričan sem, da bomo skupaj lahko prispevali k okrepitvi in 
razširitvi medsebojnega sodelovanja. 
 
Hvala za Vašo pozornost! 


