Maribor, 4. 12. 2018
ZAPISNIK SESTANKA – PRENOS ZNANJA
med ŠGZ IN UM, dne 4. decembra 2018, na rektoratu Univerze v Mariboru

Prisotni: dr. Roman Glaser, mag. Aleksandra Podgornik, izr. prof. dr. Lučka Lorber, izr. prof. dr. Urban
Bren, prof. dr. Damijan Mumel, prof. dr. Borut Bratina, izr. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar

Prorektorica UM izr. prof. dr. Lučka Lorber je uvodoma pozdravila prisotne in jih pozvala h kratki
predstavitvi. Povedala je, da je Univerza v Mariboru pristopila k uresničevanju svojega tretjega
poslanstva, ki se nanaša tudi na prenos znanja za potrebe starostne skupine (55+). Zaradi vedno bolj
neugodne starostne strukture slovenskega prebivalstva je Univerza v Mariboru aktivno pristopila k
oblikovanju inovativnih rešitev za potrebe starostnikov in uresničevanje ciljev srebrne ekonomije.
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+.
Prof. dr. Damijan Mumel je redni profesor na EPF Maribor ter predsednik Komisije za Kakovost
življenja na Univerzi v Mariboru.
Prof. dr. Borut Bratina je redni profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru na
katedri za gospodarsko pravo.
Izr. prof. dr. Urban Bren je prorektor za prenos znanja na Univerzi v Mariboru. Prihaja iz Fakultete za
kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer vodi Laboratorij za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko.
Izr. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar je profesorica na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo
in arhitekturo, aktivna je kot vodja številnih študentskih delavnic, v okviru katerih povezuje akademsko
sfero z gospodarstvom.
Dr. Roman Glaser, predsednik ŠGZ je povedal, da je ŠGZ na UM našla primernega in pomembnega
partnerja. ŠGZ je nosilec projekta Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo, inovacijski grozd: SRIP –
Krožno gospodarstvo, znotraj katerega se tudi že izvajajo projekti.
Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ je poudarila, da je skrb za ohranjanje in krepitev
duševnega zdravja na delovnem mestu ključna za zdravo staranje in daljšo delovno aktivnost
zaposlenih. ŠGZ se je osredotočila tudi na projekte, ki zajemajo aktivno vključevanje projektov 55+.
Poudarila je, da se vzhodna kohezija mora aktivirati, ker bo drugo leto bistveno več sredstev na voljo
za vzhod.

V razpravi je bilo izpostavljeno, da je potrebna vzpostavitev dolgoročnega uspešnega javno –
zasebnega partnerstva z vodilno vlogo deležnikov (v sodelovanju z državo) pri vzpostavljanju verig
vrednosti in organiziranju celovite podpore raziskovalni in inovacijski dejavnosti, predvsem
gospodarstvu, s ciljem prehoda na mednarodni trg na razpoznanih prednostnih področjih S4, Strategije
Pametne Specializacije Slovenije.
Družba bi se morala aktivneje ukvarjati s tem kar sodi sem – ustvarjanje delovnih mest, kako podjetja
in družba znajo nagovarjati to kategorijo prebivalstva. Bodisi iz ponudbe storitev (zdravstvo, nega,
prehrana). Kaj so potenciali gospodarstva kar bi lahko dodatno ponujali. Gospodarstvo je pozabilo, da
je to kapitalno močna skupina. Kako gospodarstvo stimulirati, da bi se začeli s tem ukvarjati.
Prorektor Bren je izpostavil, da so srebrna populacija, aktivno staranje in dolgoživa družba družbeni
izzivi s katerimi se UM že dolgo ukvarja. Po Evropi že obstajajo univerze, ki so uresničevanju politik za
potrebe starajočega prebivalstva preoblikovale svoje dejavnosti in poslanstvo univerze (primer: Dublin
City University).
Vseživljenjsko učenje postaja temeljni kamen današnjega obstoja za vse generacije. Ljudje se bodo
morali digitalno, tehnološko opismenit.
Prorektorica Lorberjeva je izpostavila že obstoječe pilotne projekte za starejše, ki jih je izvedla FGPA,
in sicer v občini Hoče-Slivnica, Zreče in Podlehnik.
Izr. prof. dr. Vesna Ž. Leskovar pa je predstavila magistrsko nalogo Zasnova centra za bivanje in
aktivnosti starostnikov študentke Lee Korošec, ki je zajela medgeneracijsko sobivanje in prepletanje
mlajših in starejših v t. i. bivalne enote oz. dom za starejše občane v občini Hoče-Slivnica.
DOGOVORI:
UM ima znanje, je inovativna, lahko pripravi projektne predloge:
1. PKP projekti – Po kreativni poti do znanja (Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje
visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev praktičnih izkušenj.
V okviru sofinanciranih projektov študenti preučujejo kreativne in inovativne rešitve za izzive
gospodarskega in družbenega okolja.).
2. ŠIPK projekti, ki naslavljajo družbene izzive (Študentski inovativni projekti; Program se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014- 2020 v okviru 10.
prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Izvaja se v Kohezijski
regiji vzhodna Slovenija in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.).
Projekti trajajo 3 do 6 mesecev. To so uvodne zadeve.
3. Drugi projekti – raziskovalci na začetku kariere, konkretni projekti npr. – prehrana starostnikov je
drugačna.
4. Dr. Žagarju je potrebno predstaviti ključne projekte vzhodne kohezije, kjer sodelujeta UM in ŠGZ;
srebrno ekonomijo postaviti kot eno od prioritet za vzhodno kohezijsko regijo in jo plasirat v razpise
ministrstva.
5. Znotraj UM je potrebno zagotoviti interdisciplinarno sodelovanje
6. Organizirati srečanja, okrogle mize na katere se naj povabi predstavnike gospodarskih družb in
podjetij.

Prvo srečanje univerze z gospodarstvom z naslovom Izzivi na temo staranja - in rešitve, ki jih
gospodarstvo skupaj z univerzo vidi – spomladi 2019 (tema dr. Glaserja na razgovoru z rektorjem).
Iniciativo bo vodil prorektor prof. dr. Urban Bren.
7. Na srečanju gospodarstvenikov z vodstvom univerze se FGPA predstavi s plakati, maketami.
Na naslednjem upravnem odboru ŠGZ, v januarju 2019, bo predstavljena ideja sodelovanja med UM in
gospodarstvom na temo Srebrne ekonomije, novica pa bo objavljena na portalu ŠGZ.
Dr. Glaser in rektor UM naj govorita z dr. Žagarjem posebej na temo prenosa znanja.
Mag. Podgornik: Vse slabe izkušnje je treba strnit in poiskat nov model, ki ga je treba predlagati dr.
Žagarju.
Dr. Glaser: srečanje je silno pomembno in dobro, potrebno je formalizirati skupino, ki bo imela pravice
in obveznosti. K sodelovanju se povabi tudi predstavnike obrtne zbornice.
Prof. dr. Mumel je povzel srečanje kot odlično, saj so se odprle nove teme, ki jih je potrebno razširiti,
vsem pa je skupna misel, da je edino smiselno, da sodelujemo z gospodarstvom. Podjetja morajo znati
in želeti sodelovati v razvoju.
Univerza je trajnostno in družbeno odgovorna institucija, ki mora s svojimi partnerji uskladiti cilje in
pristopiti k realizaciji skupnih projektov.

Zapisala: Joanna Bertoncelj

