
 
 
 
Spoštovane udeleženke in udeleženci 12. IRDO konference! 
  
V veliko zadovoljstvo mi je, da lahko Univerza v Mariboru v svojih prostorih že petič gosti in 
soorganizira Mednarodno konferenco »Družbena odgovornost in izzivi časa«, ki omogoča 
znanstvenikom, pedagoškim delavcem, študentom in strokovnjakom iz prakse, da skupaj razmišljajo 
o letošnji temi »Dodana vrednost kot poslovna informacija z vidika družbene odgovornosti in 
trajnostnega razvoja«.  
 
Ko se je leta 2005 pričelo desetletje izobraževanja za trajnostni razvoj pod okriljem UNESCO, je 
skupina sodelavcev Univerze v Mariboru pod vodstvom zasl. prof. dr. Petra Glaviča pripravila projekt 
z naslovom Trajnostna univerza in začela ozaveščati zaposlene in študente o pomenu trajnostnega 
razvoja. V letu 2011 je Univerza v Mariboru na pobudo zasl. prof. ddr. Matjaža Muleja nadgradila 
idejo trajnostne univerze z načeli družbene odgovornosti.  
 
Ustanovljena sta bila Svet in Komisija za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo, ki sta aktivno 
sodelovala pri pripravi in sprejetju več strateških dokumentov, s katerimi je Univerza v Mariboru 
potrdila, da se razvija kot trajnostna in družbeno odgovorna institucija. 
 
V letošnjem letu je Univerza v Mariboru svojo zavezanost načelom trajnostnega in družbeno  
odgovornega razvoja zapisala tudi v Statut Univerze v Mariboru: »Organi Univerze v Mariboru, 
zaposleni in študenti razvijajo univerzo v skladu z načeli trajnostne in družbeno odgovorne institucije. 
Ta načela spoštujejo pri poučevanju in učenju, znanstvenoraziskovalnem, strokovnem in umetniškem 
delu, pri upravljanju in vodenju procesov in sistemov na univerzi ter sodelovanju univerze na lokalni, 
nacionalni in mednarodni ravni.«  
 
Ker bo Univerza v Mariboru lažje uresničevala svojo strategijo razvoja v sodelovanju z univerzami s 
podobnimi strateškimi usmeritvami, se je leta 2016 včlanila v COPERNICUS Alliance. To je mreža 
evropskih visokošolskih inštitucij, ki vključujejo načela trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja 
v svoje raziskovalne in izobraževalne programe. Članice upoštevajo ta načela pri vodenju in 
upravljanju univerze ter razvijajo partnerstva z lokalnim okoljem, podjetji, vladnimi agencijami in 
civilno družbo, da bi skupaj spodbujali trajnostno in družbeno odgovorno ravnanje.  
 
Odločitev za uvajanje načel trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti ima pozitivne učinke tudi 
na kakovost naše univerze. Na letošnji mednarodni lestvici »Times Higher Education World University 
Ranking« se je Univerza v Mariboru ponovno uvrstila med najboljše univerze na svetu (med prvi tri 
odstotke) in je že tretjič zapored najbolje ocenjena slovenska univerza. Veseli in predvsem ponosni 
smo, da smo se razvili v uspešno znanstveno ustanovo, katere primarna naloga in vodilo je širjenje in 
plemenitenje znanja. Ob tem si pa nabrali tudi dovolj poguma, energije in ambicije, da prevzamemo 
osrednjo vlogo pri premikanju stvari na bolje. 
 
Vsem udeležencem konference želim uspešno delo in prijetno počutje na naši univerzi. 
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