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Ljubljana, 02. februarja (STA) - Združenje nemških inženirjev (VDI) se zavzema, da Nemčija
ostane kraj proizvodne dejavnosti oziroma se pretirano ne usmeri v storitveni sektor, je na
predavanju v Ljubljani dejal direktor VDI Willi Fuchs. Aktualna kriza je namreč po njegovih
pojasnilih pokazala, da so gospodarstva, ki pretirano slonijo na storitvenem sektorju, bolj
ranljiva.

"Naš interes je, da Nemčija ostane kraj proizvodne dejavnosti," je Fuchs dejal na predavanju o
delovanju že leta 1856 ustanovljenega VDI, ki sta ga v Ljubljani organizirali Slovenska
inženirska zveza in Zveza strojnih inženirjev Slovenije.
Ob tem je dodal, da čeprav nemški gospodarski razvoj temelji na tehničnem področju, Nemčija
beleži primanjkljaj inženirskega kadra.
Združenje, ki danes šteje 139.000 članov in ima močno razvejano dejavnost, se tudi zato z
različnimi projekti in v sodelovanju s partnerji iz gospodarstva zavzema za razvoj tehnične oz.
inženirske stroke in njeno večjo vlogo v javnosti.

To počne z izobraževanji, srečanji in forumi za člane oziroma stroko, svetovanjem političnim
organom, analizami trga dela, izdelavo smernic in navodil, osveščanjem javnosti,
pospeševanjem inovacij in drugimi dejavnostmi.

Tako so na primer uspešno zagnali projekt otroških tehničnih klubov, s katerim po eni strani
ohranjajo med člani tiste inženirje, ki so sicer doslej izstopali zaradi družinskih obveznosti, po
drugi strani pa mlade navdušujejo za ta poklic.
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Udeležence predavanja sta sicer uvodoma nagovorila tudi ministrica za javno upravo Irma
Pavlinič Krebs in rektor Univerze v Ljubljani Radovan Stanislav Pejovnik.

Ministrica je med drugim izpostavila, da je današnji dogodek pomemben tudi zato, ker je
namenjen boljši organiziranosti t.i. tehnične inteligence, ki je ključnega pomena pri razvoju novih
tehnologij in proizvodov, ti pa za bistveno višjo dodano vrednost in gospodarski razvoj.

Pejovnik je dodal, da ljubljanska univerza odločno podpira svoje tehnične fakultete ter vse
inženirske programe, ki se izvajajo v okviru univerze. Ob tem je kot spodbuden podatek navedel
to, da se je vpis na tehnične programe v zadnjih dveh letih povečal.
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