SESTANEK VODSTEV UNIVERZE NA PRIMORSKEM IN ESSOKR – 11.2.2022
Skladno z dogovorom socialnih partnerjev na 2. seji ESSOKR, so se dne 11.2.2022, na sedežu Univerze
na Primorskem v Kopru, na delovnem sestanku sestala vodstva UP in ESSOKR, z namenom dogovora o
poteku priprav strateškega dokumenta o ciljih regije na socialnem, ekonomskem in družbenem področju
v naslednjih desetletjih.
Na sestanku so bili prisotni, rektorica UP, prof. dr. Klavdija Kutnar, prof. dr. Dragan Marušič, dr. Boštjan
Frelih, mag. Frenk Mavrič, predsednik ESSOKR, Robert Rakar in sekretar Peter Majcen.
G. Rakar se je zahvalil UP za pripravljenost za aktivno sodelovanje pri pripravi zastavljenih načrtov
ESSOKR in jih kratko predstavil.
Na sestanku je bila s strani UP izražena podpora ideji celostni strategiji razvoja regije ter pripravljenost
UP za sodelovanje pri njeni pripravi. Prof. dr. Kutnar je predstavila tudi položaj in usmeritve UP v
slovenskem okolju in širše, ter težave s katerimi se srečujejo pri svojem delovanju.
Sledila je splošna razprava, predvsem o položaju regije na posameznih področjih, s poudarkom na
delovanju Primorske Univerze in njihovih bodočih načrtih, ki se prilagajajo potrebam okolja.
Razprava je bila sklenjena s predlogom kako zastaviti doseganje petih ključnih ciljev strategije razvoja
regije:
1. gospodarske uspešnosti,
2. razvoja kulture in znanosti,
3. zdravja,
4. infrastrukture in
5. sreče in splošnega zadovoljstva prebivalcev.
Sklenjeno je bilo, da bo UP pripravila osnutek strateških ciljev in ukrepov ter usmeritve za njihovo
realizacijo do predvidoma 20. 3. 2022. Po tem datumu se ponovno skliče delovni sestanek potem pa se
izdelani dokument predstavi na naslednji seji ESSOKR.
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