Maribor, 28. 11. 2018
ZAPIS SREČANJA
na temo prenos znanja za potrebe starajočega prebivalstva,
ki je potekal v sredo, 28. 11. 2018, na Rektoratu UM

Prisotni: izr. prof. dr. Lučka Lorber, zasl. prof. dr. Jože Gričar, zasl. prof. dr. Peter Glavič, prof. dr.
Damijan Mumel, Marijana Plaznik; SB Slovenj Gradec, Alenka Gričar, Marjeta Vaupot; ZD Slovenj
Gradec, Danica Repas; ZD Slovenj Gradec, izr. prof. dr. Simona Šarotar Žižek, Joanna Bertoncelj

V skladu s poslanstvom Univerze v Mariboru, da deluje kot trajnostna in družbeno odgovorna
institucija ter na pobudo zaslužnega profesorja dr. Jožeta Gričarja je bilo sklicano srečanje, z
namenom predstavitve aktivnosti univerze pri vzpostavljanju kulture kakovosti življenja za prebivalce
55+. Sestanek sta vodila prorektorica za razvoj kakovosti izr. prof. dr. Lučka Lorber in prof. dr.
Damijan Mumel, predsednik delovne skupine za kakovost življenja na UM.
Prorektorica je uvodoma predstavila uresničevanje tretjega poslanstva naše univerze, ki se nanaša
tudi na prenos znanja za potrebe starostne skupine (55+). Prorektorica je poudarila, da lahko
področja našega delovanja predstavljajo inovativne rešitve na področju zagotavljanja e-storitev za
starejše, trajnostne bivalne kulture, zdravstvene nege, socialne vključenosti in drugih področij, ki bi
prispevale k dvigu kakovosti življenja prebivalstva v starosti 55+.
Zasl. prof. dr. Jože Gričar, programski koordinator iniciative »Inter-Municipality Initiative: Crossborder eCollaboration in the eRegion« se je zahvalil za vabilo in priložnost predstaviti
iniciativo. Predstavil je osnovne informacije o področju srebrne ekonomije in izpostavil pomen
potenciala, ki ga nosijo starejši državljani. Posebej je izpostavil, da naj Univerza v Mariboru kot prva
uredi t. i. Katedro za zaslužne profesorje Univerze v Mariboru. Izpostavil je primer ZDA, kjer katedro
že imajo, in sicer na Univerzi v Arizoni, glavna naloga pa je pomagati matični univerzi na področjih, ki
se tičejo univerze. Želi si, da bi znotraj UM prevladal interes in možnost tudi za čezmejno sodelovanje
na področju izmenjave izkušenj med starejšimi zaposlenimi in prenosom njihovega znanja na mlajše
kolege. Izpostavil je izid vodnika za starejše, ki bo izšel v prihodnjem letu.
Srečanja so se udeležile tudi predstavnice zdravstvenih institucij iz Slovenj Gradca. Direktorica ZD
Slovenj Gradec Marjeta Vaupot je predstavila delovanje in prizadevanje njihovih zdravstvenih
ustanov, doma starejših občanov ter medgeneracijskega centra v navezavi s prizadevanji pri
dolgotrajni oskrbi in povezovanjem zdravstvene in socialne sfere z uporabo e-tehnologij.
Prorektorica se je zahvalila za predstavitev in primere odlične prakse, ki jo v občini izvajajo in
predlagala direktorici naj razmislijo, na kak način jim lahko univerza kot institucija pomaga pri
njihovih prizadevanjih.
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Zasl. prof. dr. Glavič je poudaril, da je potrebno sodelovanje z Univerzo razumeti kot delovanje v
smeri preventive, aktive, kurative in informacije.
Prof. dr. Damijan Mumel, je ponovno izpostavil, da bi UM sodelovala pri načrtovanju in izgradnji
medgeneracijskega centra, ki bi ga lahko uporabljala tudi kot živ laboratorij.
Prorektorica izr. prof. dr. Lučka Lorber je povzela razpravo in predstavila zaključke:
Pripraviti je potrebno izhodišča, ki bodo del nove strategije razvoja UM do 2030. Pri tem se
bo potrebno opreti na nacionalne in mednarodne dokumente oz. že opredeljene cilje razvoja
znotraj EU. Poudarila je, da je univerza dolžna slediti ciljem, ki so opredeljeni v Erevanskem
komunikeju (2016), Pariškem komunikeju (2018) in določenim ciljem Evropske komisije.
Sprejme se pobuda, da se ustanovi Katedra zaslužnih profesorjev v okviru Strategije razvoja
človeških virov UM, ki jo pripravlja prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze
v Mariboru prof. dr. Janja Hojnik. Zaslužni profesor Peter Glavič bo predstavil iniciativo
resorni prorektorici.
Univerza v Mariboru je pristopila k vzpostavitvi mednarodne mreže ta udejanjenje tretjega
poslanstva univerze – prenos znanja za potrebe starejšega prebivalstva. Partnersko
sodelovanje bo omogočalo tudi sodelovanje pri projektni prijavi v okviru akcije COST, ki jo je
inicirala koordinatorica omrežja CITY UNIVERSITY OF DUBLIN.
V torek, 4. 12. je organiziran sestanek s predstavniki ŠGZ na temo Prenos znanja – trajnostne
bivalne enote za starostnike, kjer bodo predstavljeni idejni projekti po zasnovi sodelavcev
Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. K sodelovanju bo povabljena
tudi projektna pisarna UM.
Gostujoče institucije s Koroške regije, ZD Slovenj Gradec, SB Slovenj Gradec in druge
zainteresirane institucije, se povabi k sodelovanju pri pripravi projektov, ki so namenjeni
dvigu kakovosti življenja starejšega prebivalstva in zaposlenih. Slediti je potrebno razpisom, ki
bodo vzpodbujali in bili namenjeni razvoju vzhodne kohezijske regije.

Zapisala: Joanna Bertoncelj

izr. prof. dr. Lučka Lorber
prof. dr. Damijan Mumel
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