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Zapisnik  

Delavnice o prihodnosti Evrope, ki bo potekala v ponedeljek, 13. decembra 2021, med 10. in 
12. uro v spletnem okolju ZOOM. 

Prisotni: zasl. prof. dr. Peter Glavič, prof. dr. Lučka Lorber, prof. dr. Adolf Šostar, prof. dr. Metka Sitar, 
prof. dr. Vladimir Kenda, prof. dr. Juša Knez Riedl, prof. dr. Boris Cizelj, prof. dr. Igor Tičar, Nataša 
Marinič Petrovič, Vanja Borovac 

Naslov: Preporod evropskega gospodarstva in srebrna ekonomija 

Dnevni red: 

1. Gospodarski položaj novih članic EU-13  (zasl. prof. dr. Peter Glavič) 
2. Glavni problemi Evrope in možne rešitve (prof. dr. Boris Cizelj) 
3. Razprava in dodatni predlogi sporočil Evropski uniji o ukrepih za starosti prijazno družbo 

(srebrna ekonomija) 
 
Ad. 1. 
 
Zasl. prof. dr. Peter Glavič je predstavil gospodarskih položaj članic Evropske unije. 
Celoten prispevek je v prilogi. 
 
Sklep 1 
 
Zasl. prof. dr. Peter Glavič je predlagal in prisotni so potrdili naslednje sklepe: 

 Slovenija bi morala od EU in tujih podjetij zahtevati, da ustanavljajo raziskovalno-razvojne 
centre v Sloveniji, kjer je visoko izobražena delovna sila cenejša, in tako ustaviti »beg 
možganov«. 

 EU naj z večjo finančno pomočjo vrne šolnine za kadre, ki smo jih šolali v Sloveniji, zdaj pa 
delajo v članicah EU. 

 EU bi slovenskim sodiščem morala dovoliti dostop do vse dokumentacije pri »sanaciji bank« in 
plačati dokazano oškodovanje države in prebivalstva. 

 
Ad. 2.  
 
Prof. dr. Boris Cizelj je predstavil glavne probleme Evrope in možne rešitve. 
Celoten prispevek je v prilogi. 
 
Sklep 2 
 
Zasl. prof. dr. Boris Cizelj je predlagal in prisotni so potrdili naslednje sklepe: 

 Dvigniti je treba zasebna in javna vlaganja v raziskave in inovacije na 3 % BDP ter stimulirati 
univerze in raziskovalne inštitute, da se bolj vključujejo v tržno zanimivo inovacijsko dejavnost. 

 Visokošolsko izobraževanje mora prejemati 0,5 % BDP javnih sredstev, da bi lahko hitreje 
posodabljali študijske programe ter posvečali več pozornosti kompetencam in veščinam 21. 
stoletja. 

 EU in države članice morajo bolj proaktivno vzpodbujati in podpirati partnerstvo med 
akademsko sfero in gospodarstvom. 

 Z različnimi ukrepi morajo institucije EU pomagati k zmanjševanju razlik v gospodarski 
razvitosti med »starimi« in »novimi« državami članicami. 
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Ad 3.  
 
Prof. dr. Lučka Lorber je opozorila, da se morajo osredotočiti na srebrno ekonomijo in  demografski 
položaj v prostoru EU. Razvijati je potrebno starosti prijazne univerze. 
 
Zasl. prof. dr. Peter Glavič je povedal, da podjetja nimajo denarja za pokojnine. Zato je treba vključiti 
probleme starejših. Pri nas starejši ne morejo več delati zaradi neustreznih zakonskih predpisov. 
 
Prof. dr. Boris Cizelj se je vprašal zakaj Vlada in parlament ne odločijo za podaljšanje delovne dobe. 
 
Izr. prof. dr. Metka Sitar je opozorila na delovanje sveta za starejše v mestni občini Maribor in na 
potrebo po izgradnji ustreznih domov za starejše. 
 
Sklep 3 
 
Zasl. prof. dr. Peter Glavič je predlagal in prisotni so sprejeli naslednji sklep: 

 Sklepi delavnic Centra se posredujejo slovenskim članom Evropskega parlamenta, vladi in 
državnemu zboru ter se pošljejo v objavo medijem. 

 
Delavnica se je zaključila ob 12:00. 
 
Zapisala: 
Vanja Borovac Jurečko 

Vodja CZPUVU 
Zasl. prof. dr. Peter Glavič 
 

 
V Mariboru, 14. 12. 2021 


