
                                                                               

VABILO

POSVET »VKLJUČUJOČA DRUŽBA: VREDNOTE IN IZZIVI«
27. marec 2015, ob 10. uri, dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

Pri vključujoči družbi ne gre samo za teoretična vprašanja, temveč za načela in vrednote v
programskih dokumentih EU in članic. Z vključevanjem in skupnim potencialom raznolikosti

lahko naša država v konkurenčnosti, napredku in trajnostnemu razvoju tekmuje tudi z največjimi.

Posvet organizirata Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD in Inštitut za ustavno pravo – IUP. 

Program z vabljenimi visokimi gosti, govorkami in govorci

10.00
Gospod Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta RS, gostitelj 

10.15-10.30     Dr. Igor Pribac, moderator 
10.30-10.40     Akad. dr. Zdravko Mlinar:  O vključevanju in izključevanju intelektualnih       
                           potencialov – od izključujoče politike  k vključujoči družbi
10.40-10.50     Dr. Mirjana Nastran Ule: Posledice izključevanja v znanosti po spolni in starostni 
                           dimenziji za razvoj znanosti in družbe 
10.50-11.00     Dr. Vera Kržišnik-Bukić: Vključujoča družba in narodne manjšine v Sloveniji 
11.00-11.10     Odmor
11.10-11.20     Dr. Aleš Ručman-Bučar: Formalna in družbena izključenost delavcev migrantov kot 
                           indikator položaja najširšega kroga prebivalcev  
11.20-11.30     Dr. Sanda Vrhovac: (Politična) izključenost kot problem razraščanja politične 
                           patologije in volilne abstinence
11.30-11.40     Tea Jarc, vključevanje mladih v politično, socialno in ekonomsko odločanje 
11.40-11.50     Dr. Albin Igličar: Vključujoča družba v zakonodajnem postopku 

11.50-12.30     Razprava     

Prosimo,  sporočite  vašo udeležbo do 26.  3.  2015 do 12.  ure  na:  kontakt@irvd.si.  V  sporočilu
navedite ime, priimek in naslov bivališča. Te podatke potrebujemo za prijavo vašega obiska ob
vstopu v Državni zbor.

Zaradi pravočasnega vstopa v dvorano Državnega sveta RS prosimo, da pridete vsaj 15 minut pred
začetkom posveta (27. 3. 2015, od 09.40  naprej).   

Dodatne informacije o posvetu so dostopne na spletni strani IRVD.

Veselimo se vaše udeležbe, vljudno vabljeni!

Inštitut za ustavno pravo – IUP (http://ustava.si/) si na svojem področju prizadeva za razvoj in vsestransko dostopnost ter 
uporabo znanja v družbi, za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, za obveščanje javnosti o znanstveno raziskovalnih dosežkih
in za širjenje znanstvene kulture v Republiki Sloveniji.

Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD (http://www.irvd.si/) je nepridobitni zavod, član Slovenske mreže prostovoljskih 
organizacij.
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