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Povzetek
Univerza v Mariboru se priključuje pobudi Vlade Republike Slovenije k soustvarjanju
zelenega gospodarstva. Prehod v zeleno gospodarstvo je poslanica našega dela in
razumevanje trajnostne in družbene odgovornosti. Na področju trajnostne in družbeno
odgovorne univerze smo začeli z aktivno participacijo pri revitalizaciji starih industrijskih con
Maribora. Univerza tako spodbuja sodelovanje z industrijo in skupaj z lokalnimi skupnostmi
ustvarja novo okolje. Razvojni projekti, ki jih pripravijo lokalne skupnosti, Univerza pa jih
skupaj s partnerji uresničuje, so specificirani po posameznih tematskih področjih sodelovanja,
ki se vzpostavijo glede na razvojne interese lokalne skupnosti oz. institucije.
Ključne besede: zeleno gospodarstvo, trajnostni in družbeni razvoj, trajnostna in družbeno
odgovorna univerza, sodelovanje z drugimi deležniki

Sustainable and socially responsible University of Maribor returns to
industry and environment
Abstract
University of Maribor joins the initiative of the Government of the Republic of Slovenia to
co-create a green economy. The transition to a green economy is a message of our work and
understanding of sustainability and social responsibility. In the area of sustainable and
socially responsible university, we started to actively participate in the revitalization of old
industrial zones in Maribor. The University of Maribor also promotes cooperation with
industry and with local communities, creating a new healthy environment. Development
projects are given to the University by the local community and university/faculty implements
them, together with partners. Projects are specified under different thematic areas; cooperation
is established in relation to the development interests of the local community or other
institution.
Key words: green economy, sustainable and social development, sustainable and socially
responsible university of Maribor, cooperation with other stakeholders
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Univerza v Mariboru se priključuje pobudi Vlade Republike Slovenije k soustvarjanju
zelenega gospodarstva. Prehod v zeleno gospodarstvo je poslanica našega dela in
razumevanje trajnostne in družbene odgovornosti. Ko se bomo vsi skupaj in vsak zase začeli
zavedati, da se zeleno in odgovorno začne pri nas ljudeh in v nas samih, potem bomo skupaj
lahko ustvarili pogoje za krožno gospodarstvo.
Na področju trajnostne in družbeno odgovorne univerze smo začeli z aktivno participacijo pri
revitalizaciji starih industrijskih con Maribora. V sodelovanju z arhitekti in z Mestno občino
Maribor je Univerza v Mariboru pripravila predlog reindustrializacije nekoč največjega
slovenskega industrijskega mesta. Tudi zato je Univerza v Mariboru v letu 2015 pristopila k
podpisovanju sporazumov z lokalnimi skupnostmi ter drugimi gospodarskimi in
visokošolskimi institucijami. Tako so bile formalno sprejete obveze za aktivna partnerstva, ki
se povezujejo, sodelujejo in mrežijo preko spletne strani ‘vzhodna.si’. Namreč, Univerza v
Mariboru kot največja institucija znanja v vzhodni Sloveniji z omenjenim spletnim središčem
prevzema pobudo za oblikovanje razvojnih partnerstev. Razvojna partnerstva zagotavljajo
pretok znanj, ki jih podjetja potrebujejo pri razvojnih projektih in podporo pri zagotavljanju
evropskih sredstev iz Vzhodne kohezijske regije. Vsi podpisani sporazumi so dosegljivi na
spletnem razvojnem središču ‘vzhodna.si’, ki postaja portal nabora projektov Vzhodne
kohezijske regije in spodbuja partnerstvo posameznikov, podjetij in ustanov z razvojnimi in
inovativnimi potenciali za pridobivanje evropskih sredstev v okviru Vzhodne kohezijske
regije oz. omogoča prenos aplikativnega znanja.
Znanje je postalo ključno za regionalne, inovativne in razvojne procese. Univerza v Mariboru
s svojo znanstveno-raziskovalno in izobraževalno dejavnostjo kot aktivna partnerica stopa v
ospredje regionalne razvojne politike.
Skupaj z lokalnimi skupnostmi želimo s pozitivnim zgledom ustvariti inovativno okolje, ki bo
z razvojem, ustvarjanjem in s prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu,
uravnoteženemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju lokalnih skupnosti,
Univerze v Mariboru in Republike Slovenije. Univerza v Mariboru in lokalne skupnosti oz.
drugi podpisniki sporazumov si bodo v skladu s svojimi pristojnostmi in v okviru poslanstva
prizadevali za delovanje v smislu trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja v času nove
razvojne perspektive 2014-2020.
Razvojni projekti, ki jih pripravijo lokalne skupnosti, Univerza pa jih skupaj s partnerji
uresničuje, so specificirani po posameznih tematskih področjih sodelovanja, ki se vzpostavijo
glede na razvojne interese lokalne skupnosti oz. institucije, usklajujejo in pripravljajo pa se
preko projektnih pisarn Univerze v Mariboru ter občine ali druge institucije lokalne skupnosti.
K realizaciji predlaganih tematskih projektov se pristopi z imenovanjem nosilcev. Na strani
Univerze je to od rektorja pooblaščena prorektorica za razvoj kakovosti izr. prof. dr. Lučka
Lorber in na strani lokalnih skupnosti oseba, ki jo določi župan.
Vsak sporazum vsebuje nabor projektov za skupno sodelovanje, imenovanje nosilcev oz.
koordinatorjev ter namen in cilje sodelovanja.
Do sedaj so podpisale sporazum na področju sodelovanja s trajnostno in družbeno odgovorno
univerze Mestna občina Maribor, Mestna občina Velenje, Mestna občina murska Sobota,
Mestna občina Celje, Mestna občina Ptuj, Občina Slovenska Bistrica, Občina Radlje ob
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Dravi, občina Šentilj, občina Hoče-Slivnica, občina Ruše, občina Duplek, Občina Brežice,
občina Krško.
Vsaka članica Univerze v Mariboru, torej vseh 17 fakultet, UKM in ŠD imajo svojega
predstavnika, ki skrbi za koordinacijo in uresničevanje projektov, navedenih in izbranih na
podlagi podpisanih sporazumov. Kot rezultat podpisanih sporazumov smo od lokalnih
skupnosti že prejeli nabor projektnih predlogov oz. pobud. Koordinatorje smo razdelili v tri
skupine: za projekte lokalnih skupnosti, oblikovanje povezane mreže projektnih pisarn in za
inovativne odprte tehnologije (IOT).
Projekte smo razdelili na nekaj sklopov, in sicer prostorsko in urbanistično načrtovanje,
varstvo okolja, prometna ureditev, trajnostna mobilnost, turizem, informatika in sodobne IT
rešitve, energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije ter socialni razvoj. Omenjeni
projekt trajnostne in družbeno odgovorne univerze je prvi tak projekt v Sloveniji in
mariborska univerza se kot prva loteva projektov TDO, neposredno z lokalnimi skupnostmi.
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