
 
 
 

 
 

OKVIRNI PROGRAM DELA 
 Društva univerzitetnih profesorjev Maribor  
za  obdobje mandata UO DUPM  2021 - 2023 

 
 
Spoštovani člani Društva univerzitetnih profesorjev Maribor,  
spoštovane kolegice in kolegi! 
 
Dovolite mi, da podam osnovna izhodišča programskega dela društva za obdobje 2021/2023. 
 
Po Pravilih društva je Društvo univerzitetnih profesorjev Maribor samostojno, prostovoljno, 
nepridobitno združenje univerzitetnih profesorjev, pedagogov, znanstvenikov in 
raziskovalcev fakultet in visokih šol Univerze v Mariboru ter drugih univerzitetnih profesorjev 
in znanstvenikov iz Republike Slovenije in tujine, zaradi uresničevanja namenov, ciljev, nalog 
in osnovne dejavnosti. 
 
Namen društva je združevati člane zaradi skupnega in organiziranega uresničevanja nalog 
društva. Želim predstaviti naloge društva za obdobje 2021/2023, usklajene s 6. členom Pravil 
društva: 
 

1. Društvo razvija vsestranske aktivnosti svojih članov pri vzgojno-izobraževalnem, 
znanstveno-raziskovalnem in kulturnem delu: aktivno bomo sodelovali v razpravah o 
razvojnih potrebah Univerze v Mariboru, uveljavljanju permanentnega, 
vseživljenjskega izobraževanja. 
 

2. Društvo skrbi za strokovno in pedagoško izpopolnjevanje svojih članov s prirejanjem 
ustreznih predavanj, seminarjev, posvetovanj, strokovnih ekskurzij: opravili bomo 
razprave o izvajanju izobraževalnih in raziskovalnih procesov. V ta namen bomo 
organizirali nekaj okroglih miz.  
 

3.  Društvo spodbuja člane k izmenjavi mnenj o vprašanjih z znanstvenih in strokovnih 
področij in o aktualnih vprašanjih: predvsem gre za promocijo znanstvenih disciplin na 
UM, utemeljevanja humanističnih in družboslovnih ved ter izpostavljanja pomena 
inženirskih poklicev in naravoslovja za gospodarski razvoj družbe, spodbujanje 
znanstvenega in umetniškega dela ter  vključevanje posameznikov v društvene 
aktivnosti.  

 
4. Društvo sodeluje z visokošolskimi, znanstvenimi in drugimi organizacijami, društvi in 

organi.   



 
5. Društvo razvija kulturno in družbeno življenje članov društva s prirejanjem kulturnih in 

družabnih prireditev ter organiziranjem raznih oblik solidarnostne pomoči: organizirali 
bomo  športne prireditev za člane, strokovni ogled botaničnega vrta, predvsem pa 
najširše podpirali splošne človeške vrednote, kulturo in izobrazbo populacije. 
 

6. Društvo skrbi za stike z javnostjo, sodelovanje ter izmenjavo izkušenj o nalogah društva: 
da UM postane profilirana univerza, ki bo slonela na principih kakovostnih razlik članic 
in fleksibilnosti ter povečati naklonjenost javnosti in gospodarstva znanosti z 
ustreznim komuniciranjem in utemeljevanjem na osnovi rezultatov. Društvo skrbi za 
ohranjanje stikov z državnimi agencijami, pomembnimi za razvoj znanstveno-
raziskovalnih aktivnosti članov, vzpostavlja in skrbi za ohranjanje stikov s  sorodnimi 
društvi na drugih univerzah in sodeluje pri mednarodnih dogodkih, s katerimi 
izboljšuje pogoje mednarodnega sodelovanja članov.   
 

7. Društvo skrbi za ohranjanje znanstvene pisne, kulturne in tehnične dediščine: poziv k 
digitalizaciji le-te in k zagotavljanju hranjenja, ureditev skupnega arhiva, skupna 
promocija novih storitev, ki vplivajo na ugled in kakovost UM, tehniški muzej na UM. 

 
8. Da društvo zasleduje interese svojih članov: 

 glede statusa visokega šolstva v RS, 

 spremljanja bolonjskega sistema izobraževanja, 

 zato se bomo vključili v morebitne razprave pri spremembah statuta UM, 

 sprejeli bomo pobude o organiziranju raznih novih oblik dela v društvu, 

 animiranju in pridobivanju novih članov, 

 pregledu članske evidence,  

 enakomerni zastopanosti članov v  telesih društva, 

 pobiranju članarine, izdaji članskih izkaznic, 

 promociji preko interneta,  

 nadaljnji ureditvi klubskih prostorov, 

 dopolnitvi arhive z nekaterimi zgodovinskimi dokumenti, 

 organiziranjem sej izvršilnih teles društva, 

 izvajanjem nalog, ki so bile sprejete na UO DUPM. 
  

9. Sistem vrednost in etika: vzpodbujanje in skrb za razvoj sistema etičnih vrednot in 
kodeksa DUPM na Univerzi v  Mariboru.  

 
Predstavljen program izhaja iz že začrtanih usmeritev v letu 2006 in se postopoma realizira po 
posameznih vsebinah. V prihodnje bomo zaokrožili dejavnosti v okviru obstoječih možnosti in 
obstoječi organizaciji.  
  
Spoštovani člani, vljudno vas prosim, da s svojimi pobudami dopolnite predlagana izhodišča   
programa dela za obdobje 2021 do 2023.  
 
Maribor, 25. 3. 2021       Predsednik UO DUPM: 
                           red. prof. dr. Zdravko Kravanja 
 



 

DOPOLNITEV  
okvirnega programa dela 

 Društva univerzitetnih profesorjev Maribor  
za  2021 

 
1. Izvedba okroglih miz in predavanj:  

i) razgovor z direktorjem ARRS (prof. Robert Repnik) in direktorjem 
direktorata pri MVZT (prof. Franci Janžekovič) 

ii) obisk angleškega veleposlanika in drugih veleposlanikov 

iii) predavanje Zakaj se staramo (prof. dr. Zmago Turk in prof. dr. Marjan 
Skalicky) 

iv) O lesu v gradbeništvu in arhitekturi (prof. Mirko Premrov, prof. Vesna 
Žegarac Leskovar) 

v) Še druga predavanja, npr. nagrajenci R Slovenije 

vi) o pomembni aktualni temi UM (habilitacije, kvaliteta in razvoj UM..),  

vii) Nadaljevanje Kronike društva 

2. Družabna srečanja: i) na Sidru, ii) botanični vrt v Pivoli, iii) enodnevni izlet.  

3. Srečanje s sorodnimi društvi: i) z ljubljanskim in ii) zagrebškim. 

4. Sprejem novih članov, članarina: i) vpisati čim več mladih, ii) predsednik piše dekanom.    

5. Dodatni finančni viri: i) pripraviti vlogo za upravičenost društva do 5 % od dohodnine, ii) 
poizkusiti pridobiti subvencijo za promocijo s strani UM.  

6. Drugi predlogi in pobude članov z Občnega zbora in kasnejših: npr. mlajši člani podajo 
pobude za dodatne aktivnosti.   

 

Maribor, 25. 3. 2021       Predsednik UO DUPM: 
                           red. prof. dr. Zdravko Kravanja 
 
 

 


