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Pri 24 letih, natančneje 16. januarja 1966 sem diplo-
miral veterino – dr. vet. med. Še v času študija in 
prej tudi srednje izobrazbe (osnovna šola, gimnazija 
– 5 let klasične in tri leta realne gimnazije) sem želel 
kar se da več znanja in izkušenj. Nisem bil »piflar« 
ampak sem sodeloval in bil radoveden. Od staršev 
in starejših bratov sem dobil relativno dobro obna-
šanje in odnos do življenja. 
Že leta 1964 sem dobil raziskovalno nalogo od po-
kojnega prof. dr. Milana Dolenca, predstojnika kate-
dre za kopitarje in sicer: »Določanje starosti konj«. 
Leta 1965 sem katedri za kopitarje predstavil 
»Tabelo za določanje starosti konj«, ki je še dane v 
rabi. Tako letos praznujem 50. obletnico raziskoval-
nega dela. 
Nikoli nisem nehal z izobraževanjem. Še danes sem 
vesel vsakega dne, ko se naučim kaj novega. Mislim, 
da je največji zaklad mladega človeka, če ga mati 
nauči, da se uči celo življenje. 
 
Predlagal sem prenovo izobraževanja.... 
Sedanjost je edina dimenzija, v kateri živimo. Glo-
balno mislim, da ljudje ne znajo veliko in v pogojih 
mestnega življenja še veliko manj. Sedanja znanost, 
vzgoja, izobraževanje in nabiranje izkušenj in mla-
dih in starih ne odgovarja stanju, v katerem se na-
hajamo. Naš šolski sistem, mislim globalno, je 
sistem naravnan denarju in posamezniku. Ne upoš-
teva, da znanje brez razumevanja in izkušenj ne po-
meni veliko. 
Ob nešteto priložnostih sem predlagal prenovo 
sistema vzgoje in izobraževanja v smislu boljšega 
razumevanja in pridobivanja izkušenj in to skozi ce-
lo življenje. Na žalost tega ni in vsi mislijo, da šole in 
učitelji delajo dobro. Ja sigurno, da delajo dobro v 
okviru njihovega znanja in izkušenj, vsaj večina, 
vendar rezultati sedanjega sistema vzgoje in šolstva  
niso dobri za sedanje stanje narave in človeštva. V 
številnih knjigah in prezentacijah sem z velikim šte-

vilom znanstvenikov in raziskovalcev ugotavljal to, 
kar sem omenil prej. Tudi v zadnji knjigi »Antologija 
2 – 2001 – 2014« navajam to problematiko kot naj-
bolj pomembni premik v okostenelem sistemu 
vzgoje in izobraževanja. Po svetu sem znan kot za-
govornik vzgoje in izobraževanja za sedanjost. 
 
Nagrade kot iniciativa drugih 
Kot športnik sem dobil nešteta priznanja. Glede pri-
znanj za znanstveno delo sem bil nagrajen, da o tem 
nisem niti sanjal. Seveda, to je moje mnenje. Veliko 
znanstvenikov ima veliko več priznanj kot jaz. Edina 
razlika je, da si jaz nikoli nisem posebej prizadeval 
za priznanja. Prihajala so kot iniciativa drugih. 
 
Osvojil je veliko nagrad tako na domačem, kot na 
mednarodnem področju in vsaka izmed njih mu 
ogromno pomeni, vendar pa v isti sapi doda, da je 
od vsega najbolj vesel: »da še danes sodelujem s 
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številni ljudje veliko delajo na ozaveščanju sebe in 
drugih. Upam, da bomo presegli prag in nekega dne 
ugotavljali zadostno oceno. Tako kot doma, je po-
dobno, tudi po svetu. 
 
Moje delo v knjigah 
Zgodba o knjigah pa ni tako enostavna. Glede na 
Antologijo 2 sem naredil pregled oziroma življenje-
pis. Mala statistika življenjepisa kaže, da sem sode-
loval pri izdaji 141 knjig vključno z dvema iz leta 
2014 – »Narava in trajnostna celovita zadostnost« 
Ećimović in Mulej marec 2014 ter »Antologija 2 – 
2001 – 2014«, Ećimović in Mulej 2014. Pri večini teh 
knjig sem sodeloval kot avtor, soavtor in založnik. 
Večina knjig ni bila založena za namen prodaje, am-
pak so bile in so na razpolago vsem ljudem sveta. 
Sodeloval sem pri klasičnih knjigah, digitalnih, 
večjezičnih in drugih, ki so se nanašale na moje zna-
nje in izkušnje. Prvo knjižico sem objavil v Tanzaniji 
leta 1972 pri ministrstvu za kmetijstvo in za  univer-
zo Morogoro »Zoonoze in bolezni domačih živali« 
 
Poleg knjig je še zgodba s prezentacijami raziskoval-
nih del in inovacijskih raziskovanj. V novejšem času 
sem popolnoma izgubil vodenje objavljenih del – 
prezentacij. Tako, da lahko rečem, da sem več kot 
300 prezentacij poslal na različne dele sveta. Pri 
večini knjig, deklaracij in prezentacij sem eden od 
soavtorjev. V  večjem številu je bilo v avtorskih sku-
pinah tudi več kot deset raziskovalcev. 
 
Sodelovanje z inštitutom IRDO 
Seveda pa je beseda tekla tudi o inštitutu IRDO, o 
katerem govori z izbranimi besedami. 
Izjemno sem ponosen na delo kolegov v Mariboru, 
ki so ustanovili Inštitut za družbeno odgovornost. 
Čestitam na dobrem delu in ponosen sem, da sem 
imel možnost sodelovanja na številnih srečanjih. 
Upam, da mi bo omogočeno to tudi v prihodnje. 
Kot predsednik mednarodne nagrade za družbeno 
odgovornost ASRIA sem nominiral in izročil nagrade 
za družbeno odgovornost inštitutu, zaslužnemu 
profesorju ddr. Matjažu Muleju in direktorici inšti-
tuta Aniti Hrast. Mislim, da si zaslužita mednarodno 
priznanje.      
Bralcem tega prispevka želim mir, spoštovanje, mo-
ralnost, modrost in sonaravno trajnostno priho-
dnost. 
 
Ne zamudite junijske številke Mozaika, kjer bomo 
zgodbo dr. Timija Ećimovića nadaljevali! 

številnimi raziskovalci, znanstveniki in ljudmi dobre 
volje v smislu pospeševanja sonaravne trajnostne 
prihodnosti človeštva ter Slovenk in Slovencev«. 
 
Nagrade 
 že več kot deset let sem aktivni član Evropske 

akademije znanosti in umetnosti, 
 letos so me izvolili za pridružnega člana zname-

nite Svetovne akademije umetnosti in znanosti 
(ustanovljena leta 1956 na iniciativo Einsteina 
in Openheimerja. Einstein nas je na žalost zapu-
stil 1955 pred ustanovitvijo akademije. Open-
heimer je bil prvi predsednik akademije), 

 uvrstili so me v ameriško-rusko enciklopedijo o 
pomembnih znanstvenikih globalizacije, 

 uvrstili so me v slovensko enciklopedijo oseb-
nosti, 

 od leta 2002, ko me je Ansted univerza prvič 
nominirala za Nobelovo nagrado sem bil še tri-
krat nominiran, nazadnje leta 2011 za leto 
2012. Vsakič je bila osnova nominacije nova 
raziskovalna knjiga, 

 leta 1986 sem ustanovil lastno firmo znanstve-
no raziskovalno aplikativnega dela za varovanje 
narave, okolja in prostora. Do leta 1992 je bila 
naša firma ena od vodilnih ne samo doma, tem-
več tudi v tujini,  

 leta 1995 sem ustanovil SEG Inštitut za klimat-
ske spremembe, ki sem ga do leta 2004 vodil in 
kasneje kot prostovoljec nadaljeval vse do 30. 
junija 2013, ko sem zaradi preobremenjenosti 
odstopil in zapustil inštitut, 

 leta 2004 sem bil izvoljen za volonterskega pro-
fesorja okoljskih ved in predstojnika katedre za 
okoljske vede Ansted univerze in to sem še da-
nes, 

 leta 2010 sem bil izvoljen kot volonterski rektor 
univerze Svetovnega foruma filozofov. 

 leta 2012 sem bil izvoljen za podpredsednika 
Svetovnega foruma filozofov, 

 leta 2012 sem dobil svetovno mirovniško na-
grado, Gusijevo nagrado iz Filipinov, ki je tako 
imenovana azijska Nobelova nagrada, 

 leta 2012 sem dobil potrdilo Svetovnega foruma 
filozofov, da sem prebivalec zemlje. 

 
Ozaveščenost prebivalstva 
Mislim, da ima sedanja ozaveščenost prebivalstva 
tak nivo, ki ga omogoča samo in edino »DENAR«, 
svetovni vladar globalne človeške skupnosti. Težko 
bi ocenil ozaveščenost kot zadostno, vendar vem da 




