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Zapisnik 6. skupščine Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje, ki 

je potekala v spletnem okolju ZOOM, dne 20. 12. 2021 med 10:00 in 12:00 uro. 

 

Prisotni: zasl. prof. dr. Peter Glavič, izr. prof. dr. Lučka Lorber, zasl. prof. dr. Jože Gričar, zasl. 

prof. dr. Adolf Šostar, red. prof. dr. Jožica Knez Riedl, izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki,  red. 

prof. dr. Matjaž Klemenčič, red. prof. dr. Elko Borko,  zasl.  prof. dr. Rudolf Pušenjak, izr. prof. 

dr. Jože Nemec,  red. prof. dr. Marjan Logar, Vanja Borovac, Nataša Marinič Petrovič.  

Opravičeno odsotni: zasl. prof. dr. Silvo Devetak, zasl. prof. dr. Matjaž Mulej, zasl. prof. dr. 

Zmago Turk, zasl. prof. dr. Dušanka Micetić Turk. 

Sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled uresničevanja sklepov zadnje seje, zasl. prof. dr. Peter Glavič 

2. Poročilo o delu IO in DS od zadnje skupščine, predsedniki IO in DS 

3. Vizija, poslanstvo in temeljni cilji CZPUVU UM, zasl. prof. dr. Peter Glavič 

4. Predlog Programa dela za leto 2022, zasl. prof. dr. Peter Glavič 

5. Predstavitev portala E-Region, http://eregion.eu/, zasl. prof. dr. Jože Gričar 

6. Sodelovanje na Konferenci o prihodnosti Evrope, zasl. prof. dr. Peter Glavič  

7. Pobuda za sodelovanje s SIS EGIZ pri ustvarjanju Baze ekspertov seniorjev, prof. 

dr. Boris Cizelj 

8. Razno 

K tč. 1) 

Poročilo o izvršitvi sklepov 5. seje, 1. 7. 2021 

 Sklep 2: Dne 8. 7. smo se sestali z rektorjem UM in njegovimi sodelavci (zapisnik). 

Seznanili smo ga z delom Centra ter z odprtimi vprašanji in izzivi. Pri naslednji 

pogodbi z Microsoftom naj bi proučili možnost dostopa do MS Teamsa za vse člane 

Centra in do baz podatkov za dejavne raziskovalce. Omogočen je dostop do 

izobraževanja, ki ga vodi Danilo Majcen. Rektor podpira načela starosti prijaznih 

univerz in se strinja z zahvalo prof. Rismalu na Meranovem, 20. 9. 2021. Udeležil se 

bo praznovanja dneva seniorjev 1. 10. 2021. 

 Sklep 3: V okviru Konference o prihodnosti Evrope smo organizirali dve delavnici.  

 Sklep 4: UM še ne izpolnjuje vseh 10 načel starosti prijazne univerze, jih pa 

namerava. 

 Sklep 5: Program dela je bil dopolnjen in izvajan. Doslej niso bili izvršene naslednje 

načrtovane dejavnosti: 

 ni bil razvit noben program vseživljenjskega učenja, vključno z Varstvom okolja; 

 delovni skupini za trajnostni družbeno odgovoren razvoj naj bi dodali inovativnost.  

 poročilo o delu bodo podali vodje DS; 
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 Sklep 6: Enajst prispevkov članov k Zeleni knjigi je bilo smiselno vključenih v 

dokument o javnem posvetovanju Evropske komisije od 29. marca, 2021. 

 

SKLEP 1: Člani skupščine CZPVU sprejmejo zapisnik 5. seje, z dne 1. 7. 2021 in Poročilo o 

izvršitvi sklepov. 

K tč. 2) 

2.1 Poročilo o delu Izvršnega odbora od zadnje skupščine 

IO je imel od zadnje skupščine 4 redne mesečne sestanke ( 3. 9., 11. 10., 5. 11. in 6. 12.). 

Izvedene so bile naslednje  dejavnosti: 

 Vodja Centra je sodeloval v strateški skupini Sveta za razvoj SAZU pri obravnavi in 

pripravi pripomb na naslednje dokumente: Načrt za okrevanje in odpornost (NOO),  

Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2021–2030 (RISS) ter Nacionalni 

program visokega šolstva Republike Slovenije 2021–2030 (NPVŠ). 

 Od prorektorice za študijsko dejavnost, red. prof. dr. Mihaele Koletnik smo na našo 

zahtevo dobili pregled vpisa za članice UM v zadnjih 6 letih in ugotovili, da je vpis 

dolgoročno padajoč, vendar ne slab; po podatkih red. prof. dr. Traunerja naj bi bil 

prenizek na fakulteti za gradbeništvo, kar naj bi obravnavali na sestanku z vodstvom 

fakultete. 

 Izvedeno sta bili spletni srečanji z vodstvom Fakultete za elektrotehniko, računalništvo 

in informatiko (FERI, 19. 11.) in z vodstvom Inštituta za razvoj družbene odgovornosti 

(IRDO, 17. 11.); razgovori o sestankih z vodstvi drugih fakultet potekajo; sestanek  s 

prorektorjem/ico za študentske zadeve UM in Študentskim svetom UM je prestavljen na 

začetek leta 2022, ko bo izvoljeno novo vodstvo. 

 Zasl. prof. dr. Jože Gričar in izr. prof. dr. Lučka Lorber, člana IO sta se udeležila srečanja 

županov in predstavitve Kažipota 55+ v Slovenj Gradcu ob mednarodnem dnevu 

seniorjev, 1. oktober 2021. 

 V okviru Konference o prihodnosti Evrope smo organizirali dve delavnici: a) Izzivi 

starajoče se družbe, 29. 11. in b) Preporod evropskega gospodarstva in srebrna 

ekonomija 13. 12; tretja delavnica bo organizirana v januarju 2022. 

 Vsi naši člani so bili povabljeni k sodelovanju z ekspertno bazo seniorjev SIS EGIZ. 

Spletno srečanje je potekalo z vodstvom SIS EGIZ. Prof. dr. Boris Cizelj in zasl. prof. 

dr. Stane Pejovnik sta postala naša pridružena člana; 

 Mednarodno sodelovanje: 

a) Sodelovali smo na mednarodni konferenci Future of Ageing and the Silver 

Economy, 1.3. 11.; 

b) Sodelovali smo na mednarodni konferenci AROHE (Association of Retirement 

Organizations in Higher Education) v ZDA, s temo Starosti prijazne univerze, 

primer Univerze v Mariboru kot ene od 87 članic svetovnega omrežja  AFU 

Global Network 

c) sodelovali smo na spletnih srečanjih:  

 Professors Emeriti Network: Opportunities of the lifelong eLearning & 

eEducation, 29. 9. in  

 Potential and factual contribution of emeriti to the strategic development 

of their universities, 17. 11.; 

d) sodelovanje z Univerzo na Reki (URI) je potekalo s sodelovanjem njihovih 

članov na naših dogodkih in na konferenci URI 2. 12. 

2.2 Poročilo o delu delovnih skupin 
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Poročilo o delu skupine za e-učenje in e izobraževanje 

Poročilo o delu skupine je podala izr. prof. dr. Lučka Lorber, ki je v uvodu poudarila velike 

zasluge zasl. prof. dr. Jožeta Gričarja, da je skupina akcijsko usmerjala svoje dejavnosti v korist 

zadovoljevanja potreb in dobrobit kakovosti življenja seniorjev. V sodelovanju z zunanjimi 

partnerji je skupina vzpodbujala konkretne dejavnosti, ki so omogočale sodelovanje zunanjih 

strokovnjakov tako v domačem kot v mednarodnem prostoru. Mesečno so bili organizirani 

sestanki v spletnem okolju ZOOM, ki  so se jih udeleževali vabljeni zunanji strokovnjaki. Z 

dogodki in pobudami smo seznanjali tudi vodstvo Univerze v Mariboru in pristojne nacionalne 

in mednarodne institucije. V skupini smo opozarjali na odprta vprašanja, kot sta  

 kako omogočiti aktivno raziskovalno delo in dostop do znanstvenih virov upokojenim 

visokošolskim učiteljem Univerze v Mariboru in  

 kakšen je status zaslužnih profesorjev v Sloveniji in mednarodnem prostoru?  

Prav tako smo dali javno pobudo za imenovanje ministra seniorjev v Republiki Sloveniji. 

Veliko pozornost smo namenili pomenu vseživljenjskega učenja za vse generacije, tudi na 

visokošolskih evropskih institucijah. To je bila prioritetna tema v času predsedovanja Slovenije 

Svetu EU. Aktivno smo vzpodbujali medgeneracijsko sodelovanje (IKT, pomemben kazalnik 

indeksa aktivnega staranja, Maja Hadner, doktorska kandidatka) in povezovanje s strokovnimi 

partnerji (Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec, Mestna knjižnica Kranj, Univerzitetna 

knjižnica Maribor). Povezali smo svoje delo s kolegi na Univerzi na Reki, ki imajo primerljive 

cilje z našimi in z aktivnimi kolegi na fakultetah UM.  

Aktivno smo sodelovali na nacionalnih in mednarodnih dogodkih (glej prilogo Poročilo delu 

skupine za e-učenje in e izobraževanje za leto 2021). 

Poročilo o delu skupine Medicina 

 priprava predloga projekta: Aktivno in zdravo staranje ob podpori metod 

digitalizacije“, vodja zasl. prof. dr. Zmago Turk, člani zasl. prof. dr. Elko Borko, zasl. 

prof. dr. Dušanka Turk Micetić, prof. dr. Vladimir Kenda, prof. dr. Marjan Skalicky, 

Silva Vuga 

 vzpostavljeno je strokovno sodelovanje s Sveučiliščem na Reki. Našo pobudo za 

sodelovanje je podprla Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišča in zasl. prof. 

dr. Danijel Rukavina, bivši rektor Sveučilišča na Reki; 

 aktivno sodelovanje zasl. prof. dr. Zmaga Turka v Svetu starejših v Mestni občini 

Maribor; 

 znanstveni prispevek zasl. prof. dr. Dušanke Micetič Turk z naslovom »Changes of 

intetinal microbioma during ageing«, simpozij, Sveučilišče v Zagrebu, december 

2021; 

 izvedena anketa s 50. profesorji Centra in nekaterim drugimi upokojenimi profesorji 

UM. Vprašalnik je vključeval: 

o osebne podatke in podatke o zdravju, 

o strokovno delo – akademsko aktivnost in povezanost z UM, 

o pomembno družbeno življenje: družina, prijatelji, delajo, kar si želijo. 

 V reviji Informatologia sta zasl. prof. dr. Dušanka Micetić Turk in zasl. prof. dr. 

Zmago Turk objavila članek o rezultatih izvedene ankete.  

 Prof. dr. Marjan Skalicky je prejel nagrado IRDO za družbeno odgovornost HORUS 

za leto 2021. 

 



4 
 

Poročilo o delu skupine Umetnost in humanistika:  

Vodja skupine izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, člana prof. dr. Anka Kline, zasl. prof. dr. 

Manica Špendal, red. prof. dr. Matjaž Klemenčič so v letu 2021: 

 nastavili shemo za spletno stran Umetnost na Univerzi v Mariboru; 

 sodelovali pri javni razpravi k evropski pobudi Zelena knjiga; 

 Zastavili smo zbiranje spominskih zapisov zaslužnih profesorjev in upokojenih 

visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru. 

 16. 12. 2021 je imela izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki spletno predavanje Avguštin 

Stegenšek (1875–1920), pionir slovenske umetnostne zgodovine; 

 red. prof. dr. Matjaž Klemenčič je objavil, skupaj s kolegi, znanstveni prispevek z 

naslovom Start-up Community and the Acceleration Services in the Danube Macro-

Region: Cases of Austria, Bosnia and Herzegovina, Hungary and Slovenia. 

 

Poročilo o delu skupine Varstvo okolja 

Skupino je vodil prof. dr. Ludvik Trauner, člani zasl. prof. dr. Adolf Šostar, prof. dr. Andrej 

Polajnar, prof. dr. Andrej Umek, prof. dr. Bruno Cvikl, prof. dr. Igor Tičar, zasl. prof. dr. Jana 

Goriup, prof. dr. Eugen Petrešin. Izvedene aktivnosti: 

 prof. dr. Ludvik Trauner, Arhitekturno varno bivanje starejših v ruralnih in urbanih 

okoljih v sožitju z mlajšimi generacijami, prispevek k Zeleni knjigi o staranju, javna 

razprava, Evropska komisija, marec 2021; 

 strokovni posvet na Meranovem ob Dnevu Univerze v Mariboru, 20. september 2021; 

 Gostujoče predavanje prof. dr. Eugen Petrešin: Vodovodni sistemi, Meranovo, 20. 

september 2021. 

 podelitev Zahvale red. prof. dr. Mitji Rismalu, univ. dipl. inž. gradb. za bogato in 

plodno teoretično in praktično delo v slovenskem in mednarodnem prostoru na 

področju voda in varstva okolja; 

 strokovna razprava prof. dr. Ludvika Traunerja, Kritični vpis študentov na študij 

gradbeništva in primanjkljaj univerzitetno izobraženih kadrov v praksi; 

 k članstvu v Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje sta 

pristopila dva člana, prof. dr. Mitja Rismal in prof. dr. Eugen Petrešin. 

 sodelovanje prof. dr. Ludvika Traunerja na Dnevu arhitektov Slovenije, ki se je 

močno uveljavilo;  

 obisk razstave v Sodnem stolpu na Lentu. 

 

Poročilo o delu delovne skupine za Inovativen, trajnostni in družbeno odgovoren razvoj  

 

Skupina je sledila družbenim, gospodarskim in okoljskim ciljem. Vodji sta zasl. prof. dr. Peter 

Glavič in zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, člani: red.  prof. dr. Jožica Knez Riedl zasl. prof. dr. 

Božidar Hribernik, prof. dr. Andrej Polajnar, prof. dr. Ludvik Trauner. Skupina je razgrnila 

problematiko in izzive, povezane z inovativnim, trajnostnim in družbeno odgovornim 

razvojem, na skupnem sestanku IRDO in Centra: 

 sodelovanje pri Načrtu za okrevanje in odpornost, Raziskovalni in inovacijski 

strategiji Slovenije 20212030 in Nacionalnem programu visokega šolstva 

20212030 v strateški skupini Sveta za razvoj SAZU; 

 priprava študije o demografskih spremembah in vzdržnosti javnih financ; 

 oživitev projekta Trajnostna in družbeno odgovorna Univerza v Mariboru, TDOUM; 



5 
 

 priprava načrta o neto ničelnih izpustih UM do leta 2050 po vzoru Tehniške univerze 

v Gradcu; 

 analiza gospodarskega, družbenega, okoljskega in trajnostnega razvoja Slovenije; 

 analiza visokošolskega izobraževanja, raziskovalno-razvojne dejavnosti, inovacij in 

podjetništva v Sloveniji; 

 sodelovanje na delavnicah Konference o prihodnosti Evrope; 

 sodelovanje na letni mednarodni konferenci IRDO. 

 

SKLEP 2: Člani skupščine CZPUVU sprejmejo poročilo o delu Izvršnega odbora, od 1. 7. 

2021 do 20. 12. 2021. Prav tako se potrdijo poročila o delu posameznih delovnih skupin. 

K tč. 3) 

Vodja je predstavil predlog posodobljenja vizije, poslanstva in temeljnih ciljev Centra. Prisotni 

na predlog niso imeli pripomb, zato je bil sprejet: 

Sklep 3: Skupščina sprejme posodobljene vizijo, poslanstvo in temeljne cilje Centra. 

K tč. 4) 

Program dela za leto 2022 je oblikovan na osnovi Akta o ustanovitvi in delovanju centra za 

zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru (Senat UM, 24. 9. 

2019) in v skladu z načeli omrežja »Starosti prijaznih univerz« (Age-Friendly University, 

Global Network, maj, 2020), ki nas obvezujejo v okviru našega članstva.  

Skladno s 7. členom Akta nameravamo letos izvajati naslednje dejavnosti: 

 promovirati in spodbujati interese članov ter spodbujati družbene in intelektualne 

povezave med njimi; 

 organizirati strokovna posvetovanja in se udeleževati domačih in tujih posvetovanj; 

 sodelovati z organizacijami in enotami istih ali sorodnih področij v okviru univerze 

in zunaj nje;  

 razviti program vseživljenjskega učenja.  

Skladno z načeli omrežja starosti prijaznih univerz nameravamo izvajati naslednje dejavnosti: 

1. spodbujati sodelovanje starejših odraslih v vseh temeljnih dejavnostih univerze, 

vključno z izobraževalnimi in raziskovalnimi programi; 

2. spodbujati osebni in karierni razvoj v drugi polovici življenja in podpirati tiste, ki 

želijo narediti "drugo kariero"; 

3. prepoznati vrsto izobraževalnih potreb starejših odraslih: od tistih, ki so predčasno 

opustili šolanje, do tistih, ki želijo pridobiti magisterij ali doktorat; 

4. spodbujati medgeneracijsko učenje, da se olajša vzajemna izmenjava strokovnega 

znanja in izkušenj med študenti vseh starosti; 

5. razširiti dostop do spletnih izobraževalnih možnosti za starejše odrasle, da se zagotovi 

raznolikost načinov sodelovanja; 

6. zagotoviti, da bodo raziskovalni programi univerze upoštevali potrebe starajoče se 

družbe in spodbujali javno spoznanje o tem, kako lahko visokošolsko izobraževanje 

bolje odgovori na različne interese in potrebe starejših odraslih; 

7. povečati razumevanje študentov o koristnosti dolgega življenja ter vse večje 

kompleksnosti in bogastva, ki ga staranje prinaša v našo družbo; 

8. izboljšati dostop starejših do univerzitetnih programov o zdravju in dobrem počutju 

ter umetnostnih in kulturnih dejavnosti na univerzi; 
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9. zagotoviti aktivno sodelovanje z upokojenci univerze; 

10. zagotoviti reden dialog z organizacijami, ki zastopajo interese starajočega se 

prebivalstva. 

Naš ključni cilj je podpirati akademsko delo zaslužnih profesorjev, ki nadaljujejo z 

raziskovalnim in izobraževalnim delom ter bodo sodelovali v pedagoškem in raziskovalnem 

delu članic na izrecno povabilo dekanov in predstojnikov za potrebe fakultet. V okviru 

programa dela bomo spremljali odprte razpise in oblikovali prijave skupaj z domačimi in tujini 

partnerji. 

Programi dela posameznih skupin: 

Program dela skupine za e-učenje in e-izobraževanje je usklajen s programom dela Centra 

za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru za leto 2022 in 

v skladu s poslanstvom in delovanjem mednarodnih združenj, ki delujejo na področju aktivnega 

življenja seniorjev. Ključne prioritete naše delovanja bodo usmerjene na področja: 

 Koordinacije dela na projektih portala E-Region, http://eregion.eu/ 

 zavedanja pomena e-znanosti v razmerah pospešenega interdisciplinarnega 

sodelovanja, eScience for the eDisciplines Development and eCollaboration; 

 pospešitev uporabe informacijske tehnologije (digitaliziranje) na vseh področjih 

delovanja posameznika in družbe; 

 razvoj interesa za vseživljenjsko učenje pri članih Centra in na Univerzi v Mariboru 

ter v širšem okolju; 

 krepitve medgeneracijskega sodelovanja v različnih oblikah (mentorstvo in 

akademsko sodelovanje s študenti; prostovoljstvo na osnovnih in srednjih šolah; 

medsebojna digitalna pomoč: kolega kolegu, sin očetu; vnukinja dedku…); 

 zagotavljanja dostopa upokojenim visokošolskih učiteljev do knjižničnih virov oz. 

zagotoviti dostop do znanosti (sodelovanje z UKM) in univerzitetne informacijske 

tehnologije; 

 zagotavljanje in preverjanje dostopnosti digitalnih produktov za starejše;   

 sooblikovanje Portala Obrazi slovenskih pokrajin; 

 sodelovanje na Konferenci o prihodnosti Evrope; 

 omreževanje z drugimi znanstvenimi projekti na temo e-Learning za starejše; 

 predavanje dr. Izidorja Goloba; Informacijska varnost; 

 predavanje zasl. prof. dr. Adolfa Šostarja v sodelovanju z Orodjarskim grozdom in 

industrijo, Digitalizaciji vplivnih veličin na obravnavo in obvladovanje aktivnega, 

zdravega, zadovoljnega staranja; 

 predavanje zasl. prof. dr. Rudolfa Pušenjaka s področja Teorije kognitivne 

obremenitve in njen pomen za izobraževalni proces; 

 krepitev mednarodnega povezovanja, izmenjav dobrih praks digitalizacije družbe za 

dvig kakovosti življenja in potreb seniorjev; 

 krepiti mrežo zunanjih sodelavcev. 

Program sta oblikovala, zasl. prof. dr. Jože Gričar in izr. prof. dr. Lučka Lorber . 

Program delovne skupine Medicina 

Skupino vodi zasl. prof. dr. Zmago Turk. Ključne prioritete dela v letu 2022 so: 

 organiziranje strokovnih razgovorov (okroglih miz), vabljeni gostujoči predavatelji, 

zdravniki, strokovnjaki na področju medicine;  

 bilateralno interesno sodelovanje z Univerzo na Reki na področju medicine;  

http://eregion.eu/
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 ogled laboratorijev Medicinske fakultete Univerze v Mariboru; 

 prizadevanja in osveščanje za zdrav način življenja članov Centra; 

 znanstveno in strokovno delo članov skupine na področju medicine; 

 aktivno sodelovanje v Svetu za starejše v Mestni občini Maribor.   

Program dela Umetnost in humanistika 

 

Program in izhodišča je oblikovala izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki. 

V skladu z namerami in cilji Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje 

Univerze v Mariboru predlaga, da se spletna stran Univerze v Mariboru dopolni z vsebinami o 

umetnosti v posebnem zavihku z imenom »Umetnost na Univerzi v Mariboru«. Zavihek bi v 

primerno strukturirani zasnovi obiskovalca spletne strani seznanjal z umetnostnimi dosežki 

nekdanjih in sedanjih profesorjev, zaposlenih na UM, z različnimi dogodki umetniškega 

značaja, vezanih na univerzo, s študentskimi umetniškimi projekti, ne nazadnje pa tudi z 

arhitekturo posameznih objektov v upravljanju UM. Osnovna shema je nastavljena. 

Pristopiti nameravajo k uresničevanju priporočil na vsebino Zelene knjige o staranju: 

 Izboljšanju položaja umetnikov – starostnikov. 

 Vseživljenjski učenje – marsikdo v mladosti ni imel priložnosti za razvijanje 

umetniške kreativnosti, po upokojitvi pa bi lahko nadoknadil zamujeno. Takšne 

aktivnosti bi sodile v splošno poglavje vseživljenjskega učenja, pri čemer je potrebno 

prestopiti predsodke, ki pravijo, da se ustvarjalni talenti razvijajo edino v otroštvu in 

mladosti.  

 Uporabniki kulturnih in umetnostnih dobrin. Večina kulturnih ustanov starejšim 

obiskovalcem ponuja določene ugodnosti (nižja vstopnina, razni popusti), kazalo pa bi 

(še bolj) podpreti aktivnosti, ki promovirajo umetnost kot eno od oblik kakovostnega 

preživljanja starosti. Prav tako kaže izboljšati fizično dostopnost kulturnih dobrin 

(dvigala, javni prevoz ipd.), kakor tudi digitalno opismenjevanje, saj je preko 

svetovnega spleta dostopno obilje informacij in vsebin umetnostnega značaja. 

Pomembno je doseči dostopnost plačljivih spletnih programov. Velikega pomena je trg 

umetnin, ki si v Sloveniji zelo počasi ustvarja svoj prostor, dobrodošla bi bila večja 

aktivnost. 

 Medgeneracijsko sodelovanje je ena temeljnih predpostavk za kakovostno staranje, 

ki ga še posebej uspešno lahko izkoristimo na polju umetnosti.  

 

Program dela delovne skupine Varstvo okolja, ki jo predstavlja zasl. prof. dr. Adolf Šostar. 

Program sestavljajo študije, analize in raziskave s področij Varstva okolja z ozirom na 

usmeritve, ki temeljijo na naslednjih postavkah: 

 Politika varovanja okolja v EU, RS in regijah, ki si prizadevajo za zmanjševanje 

tveganja za podnebje, zdravje ljudi in biotsko raznovrstnost: na osnovi evropskega 

zelenega dogovora, upoštevanja navodil iz Zelene knjige o staranju ter vrste standardov 

in priporočil delujejo v smeri razvoja čistejših virov energije, zelenih tehnologij, da bi 

Evropa postala ogljično nevtralna država. 

 Spremljanje dogajanja na najpomembnejših področjih razvoja EU in Slovenije: 

Evropski zeleni dogovor, Pripravljeni na 2030, nacionalni energetski in podnebni načrt 

(NEPN), prehranska samozadostnost, okoljska zakonodaja.  

 Izobraževanje vseh slojev učečih se, posebej mlajše generacije je prednostna naloga 

glede na pomembnost varovanja okolja.                                         
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 Raziskave, razvoj in inovacije s ciljem širjenja znanja, možnosti pridobivanja informacij 

o raziskovalnih in razvojnih projektih ter izdelava skupnih raziskovalnih pobud z 

inštituti, fakultetami in gospodarstvom. 

 Podjetništvo in gospodarstvo obravnavajo s stališča gospodarskega okrevanja in 

uspešnosti po pandemiji, raziskave niš za osvajanje novih tehnologij in proizvodov, vse 

v odvisnosti od varovanja okolja. 

 Zelena knjiga o staranju: proučujejo in upoštevajo ustrezna priporočila in navodila iz 

knjige ter poznana pravila in standarde za dejavnosti v okviru varovanja okolja za AAL 

(Active and Assisted Living). 

 Konferenca o prihodnosti Evrope: proučujejo pomembna vprašanja v zvezi z Varstvom 

okolja oz. vseh poglavij, ki jih obravnava delovna skupina, posebej še tista, ki se 

nanašajo na AAL. 

 Financiranje dejavnosti Centra oz. DSVO: povezovanje s podjetji-donatorji za 

pridobitev virov financiranja aktivnosti Centra. 

 Objave dejavnosti DSVO: vse načrtovane aktivnosti izvajajo po sprejetem programu, 

prav tako predavanja in pridobivanje novih članov v skupino. 

 Skladnost programov DSVO in Centra: Delovne naloge bomo sproti usklajevali, o 

spremembah pa obveščali izvršni odbor Centra. 

 Načrtuje se predavanje red. prof.  dr. Andreja Polajnarja z naslovom Ergonomije s 

prilagajanjem delovnih mest. Datum predavanja bomo določili spomladi 2022. 

 Nadaljuje se sodelovanje pri pomembnih vprašanjih varstva okolja: pitna voda, 

klimatske spremembe, razogljičenje družbe,  poplave, plazovi, potresi, zaščita 

obstoječih in gradnja novih objektov za starejše, itd. 

 problematika institucionalne oskrbe starejših v Sloveniji; k sodelovanju se povabi: 

o prof. dr. Vanjo Skalicky Klemenčič, ki se ukvarjava s temo arhitekturne 

kakovosti domov za starejše, s poudarkom na varnosti in socialni integraciji v 

času razmer, podobnim pandemiji COVID.  

 

Program dela skupine za Inovativen, trajnostni in družbeno odgovoren razvoj UM 

 trajnostni razvoj države in družbe  raziskave, razvoj, inovacije; 

 prihodnost Evrope – zelena, digitalna, uspešna, pravična in povezana; konferenca o 

prihodnosti Evrope 

 sodelovanje pri Načrtu za okrevanje in odpornost, Raziskovalni in inovacijski 

strategiji Slovenije 2030 in Nacionalnem programu visokega šolstva 20212030; 

 Inovativna, trajnostna in družbeno odgovorna Univerza v Mariboru,  

 načrt neto ničelnih izpustov do leta 2050 in akcijski načrt za 55-odstotno znižanje 

izpustov do leta 2030; 

 sodelovanje na razpisanih projektih s to tematiko priprava študije o demografskih 

spremembah in vzdržnosti javnih financ; 

 pobuda predsednika republike Trideset let Slovenije in kako naprej;  

 triurne delavnice oziroma usposabljanja, kar bi afirmiralo idejo o trajnostnem razvoju 

in družbeni odgovornosti med zainteresiranimi, ki pripadajo različnim skupinam 

(mlajšim, aktivnim, upokojenim); v ta namen bi veljalo pripraviti letni načrt 

usposabljanj. 

 predlogi skupnih dejavnosti IRDO in Centra (zamisel o knjigi Dragulji znanosti, ki bi 

jo pripravila skupaj IRDO in Center ter objavili v spletni izdaji); 

 sodelovanje na letni mednarodni konferenci IRDO. 
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Člani Centra bomo v letu 2022 nadaljevali z organiziranjem strokovnih predavanj za naše člane 

in drugo zainteresirano javnost: 

 skupna predavanja z Društvom univerzitetnih profesorjev Univerze v Mariboru, 

 standardi družbene odgovornosti (ISO 26000) in niz drugih standardov ISO (družine 

ISO 9000, ISO 14000, ISO 51000) in standardi poročanja (Global Reporting Initiative, 

GRI).  

Spletna srečanja s fakultetami bodo potekala na osnovi povabil dekanov in vnaprej 

dogovorjenih vsebin s fakultetnimi koordinatorji preko programov ZOOM in MS Teams. 

Namen obiskov je, da čim večji krog kolegov seznanimo z našim poslanstvom in jih pritegnemo 

k našim načrtovanim dejavnostim ter jih seznanimo z našim delom in načeli Starosti prijaznih 

univerz ter uresničevanjem danih pobud. V letu 2022 bi radi obiskali še preostalih 8 članic UM 

in UKM: Fakulteta za energetiko, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in 

arhitekturo, Fakulteta za logistiko, Fakulteta za organizacijske vede, Fakulteta za strojništvo, 

Fakulteta za turizem, Pedagoška fakulteta in Pravna fakulteta. 

 

Načrtujemo objave razgovorov in tematskih člankov v Delu, Večeru, UMniverzumu in v reviji 

Mozaik, ki jo izdaja IRDO. 

 

SKLEP 4: Skupščina sprejeme predlog Programa dela za leto 2022. 

 

K tč. 5 )   

Zasl. prof. dr. Jože Gričar je predstavil portal E-Region, http://eregion.eu/, ki je bil vzpostavljen 

2011. Koncept eRegija označuje pobude, ki jih podpira informacijsko in komunikacijska 

tehnologija (IKT) in presegajo tradicionalne meje. Na portalu eRegion.eu so objavljene 

povezave do preko štirideset omrežij in zvez po svetu, ki se ukvarjajo z aktivnim staranjem.  

Aktivno povezovanje poteka znotraj Slovenije in širše regije. Velika prednost in priložnost 

Slovenije je njena umeščenost v tri evropske regije: Podonavsko, Jadransko-Jonsko in Alpsko 

regijo. Danes omrežje povezuje preko 900 oseb, ki predstavljajo svoje in interese organizacij, 

iz katerih prihajajo.  

Spletna podstran »Za seniorje« je bila vzpostavljeno leta 2019 in povezuje posameznike, 

seniorje, ki želijo krepiti svojo socialno mrežo in interesne aktivnosti preko spleta. Vse 

pomembnejše postaja Professors Emeriti Network, povezovanje zaslužnih profesorjev, ki je 

bilo vzpostavljeno leta 2020 in  danes povezuje zaslužne profesorje iz 12 držav. Spletno 

omrežje E-učenje in e-izobraževanje seniorjev je bilo vzpostavljeno 1. oktobra 2021 in 

omogoča sodelovanje patronažnih služb, izobraževalnih zavodov ter knjižnic iz različnih delov 

Slovenije. Zasl. prof. dr. Jože Gričar je poudaril, da je ključno pravilo delovanja omrežij – 

pripravljenost za sodelovanje. 

 

SKLEP 5: Člane Centra se ponovno povabi k aktivnemu sodelovanju in vključitvi v 

vzpostavljena  spletna omrežja, ki delujejo v okviru portala E-Region, http://eregion.eu/   

 

K tč. 6) 

Zasl. red. prof. dr. Peter Glavič je prestavil sodelovanje na konferenci o prihodnosti Evrope in 

organizacijo dveh spletnih delavnic: 

http://eregion.eu/
http://eregion.eu/slovenia-professors-emeriti/
http://eregion.eu/seniors-elearning-eeducation/
http://eregion.eu/
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1. Izzivi starajoče družbe, ponedeljek, 29. november 2021, izvedeni dve predavanji: 

 Digitaliziranje življenjskega okolja seniorjev (izr. prof. dr. Lučka Lorber in zasl. 

prof. dr. Jože Gričar) 

 Demografske spremembe in vzdržnost javnih financ (zasl. prof. dr. Peter Glavič) 

Dogodek sta pozdravili prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica Univerze v Mariboru in ga. 

Dubravka Šuica, podpredsednica Evropske komisije.  

2. Preporod evropskega gospodarstva in srebrna ekonomija, ponedeljek, 13. december 

2021, izvedeni sta bili uvodni predavanji: 

 Gospodarski položaj novih članic EU 13 (zasl. prof. dr. Peter Glavič) 

 Glavni problemi Evrope in možne rešitve (prof. dr. Boris Cizelj) 

 

Sklep 6: Skupščina sprejema poročilo in zaključke prvih dveh delavnic in program tretje 

delavnice h Konferenci za prihodnost Evrope. 

 

K tč. 7)  

Točka 7 se zaradi odsotnosti prof. dr. Borisa Cizlja prestavi na naslednje srečanje. 

 

K tč. 8) 

Vodja centra se zahvali vsem članom in koordinatoricama, Vanji Borovac in Nataši Marinič 

Petrovič za pomoč in  uspešno sodelovanje v letu 2021 ter vsem zaželi lepe praznike. 

Seja skupščine je bila zaključena ob 12:00 uri. 

Vodja 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič 


