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Zapisnik 3. seje Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske sodelavce 

Maribor, 14. 12. 2020 ob 11.00 preko Mc Teams 

 

 

Prisotni: 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič, zasl. prof. dr. Jože Gričar, zasl. prof. dr. Adolf Šostar, prof. dr. Jožica Riedl 

Knez, izred. prof. dr. Lučka Lorber, prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, zasl. prof. dr. Elko Borko, prof. dr. 

Igor Tičar, zasl. prof. dr. Jana Goriup, prof. dr. Karl Gotlih, prof. dr. Marjan Logar, zasl. prof. dr. Zmago 

Turk, prof. dr. Sonja Šostar Turk, Vanja Borovac 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Poročilo o izvršitvi sklepov 2. seje članov CZPUVU 
3. Sprejem Pravilnika od delovanju CZPUVU 
4. Strategija o razvoju UM 2021 - 2025 
5. Program dela za naslednja dva meseca 
6. Razno 

Ad. 1 

Udeleženci potrdijo dnevni red. 

Ad 2 

Poročilo o izvršitvi sklepov 2. seje Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske sodelavce 

je podal zasl. prof. dr. Peter Glavič. Nismo še realizirali obiskov na članicah FF in MF. Obisk FF bo jutri 

(15.12.20), MF pa v januarju.  

Sprejem predloga Pravil o delovanju CZPUVU je v postopku,  posredovali smo ga rektorju in na 

podlagi pripomb pripravili predlog Pravil o delovanju CZPUVU, ki smo vam jih posredovali.   

Pripravili smo vabilo upokojenim profesorjem ob upokojitvi za članstvo v CZUVU. Na vabilo ni bilo 

pripomb in ga  bomo poslali fakultetam, da ga dobi vsak, ko se upokoji. 

Fakultete so imenovale koordinatorje za sodelovanje z CZPUVU, razen FE, ki jih bomo ponovno 

opozorili na imenovanje.   

Projekt staranja družb. So sporočili, da bi sodelovali, ni bilo od takrat nobenega odziva. 

Nadalje je zasl. prof. dr. Peter Glavič predstavil poročilo o delu Izvršnega odbora CZPUVU. Pripravili so 

nov osnutek Pravil o delovanju centra in so v potrditvi.  

Zasl. prof. dr. Jože Gričar je predstavil projekt Kažipot 55+. Gre za izkušnjo, ki jo razvijamo 3 leta, za 

celo vrsto problemskih področij je koristno, da se med seboj povežejo. Eno je kažipot za ljudi 55 + , 

kažipot za odrasle otroke, ki skrbijo za svoje starše od 75 let dalje. Najbogatejše izkušnje imajo v 

Kanadi. Od oktobra pa teče povezovanje zaslužnih profesorjev, lahko se vključimo v Evropsko zvezo 

zaslužnih profesorjev. Koristno bi bilo, da se bolj povežemo tudi na UM. Nekaj nas je že članov 

Evropskega združenja. Zaradi epidemije je še večja potreba. da se povezujemo. 
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Izred. prof. dr. Lučka Lorber je povedala, da je bilo že veliko narejenega, omrežja so že vzpostavljena s 

Kanado, EU in ZDA. Z zasl. prof. dr. Jožetom Gričarjem sta sodelovala na ameriškem simpoziju in 

vzbudila zanimanje, naš primer je bil izjemno lepo sprejet. Zdaj je zaželeno, da se povezujemo s 

tistimi, s katerimi sodelujemo in poskusimo prenesti dobre prakse k nam. 

Prof. Gričar nas je spodbudil, da smo začeli s Kažipotom za naše območje, povezali storitvene 

dejavnosti, ki so namenjene prebivalcem v MOM. Vabi vse, da se vključijo. Kažipot usmerja iskanje 

dejavnosti, ki jih potrebujemo v našem obdobju življenja. 

Prof. Marjeta Ciglenečki je predlagala, da bi predstavili Umetnost na UM, da bi imeli spletno 

predstavitev likovne umetnosti, glasbe in literature in da bi bila ta spletna predstavitev dostopna za 

UM in vse zunanje obiskovalce.  

Zasl. prof. dr. Elko Borko je predstavil delo skupine za zdravstvo. 

Ad 3 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič je predstavil postopek sprejemanja Pravil o delovanju CZPUVU, ki 

vsebujejo delovanje Izvršnega odbora, postopek volitev, delovanje CZUVU, pridobivanje 

mednarodnih projektov. Predlagamo vodstvu UM, da pravila sprejmejo, da se premaknemo naprej.  

Zasl. prof. dr. Jana Goriup je vprašala zakaj niso sprejeli vseh naših predlogov. Zasl. prof. dr. Peter 

Glavič je povedal, da so prejeli odgovor, da določbe niso v skladu z Aktom o ustanovitvi UM in zaradi 

problemov s sindikatom. Zasl. prof. dr. Jana Goriup je menila, da bi na to bi morali odreagirat, da ne 

morejo tako ravnati. 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič je odgovoril, da moramo Center razvijati naprej, kljub težavam. Namen je 

pokazati, da se naše delo ne splača ne samo nam, ampak družbi v širšem smislu. Sodelovali  bodo tudi 

z drugimi skupinami starejših. Pri MOM bo ustanovljen svet za starejše. Pri razgovorih na fakultetah 

bomo nekatere stvari še sprožili.  

 

Sklep 1 

Člani so potrdili predlog Pravilnika o delovanju CZPUVU z 11 glasovi prisotnih, proti ni bil nihče in 

tudi nihče se ni vzdržal.  

 

Ad 4. 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič je povedal, da so prosili za posredovanje in za  obrazložitev, vendar nihče 

ni imel časa, da bi nam predstavil strategijo UM. Sprejeta je bila novembra na senatu. Sodelujemo pa 

lahko v akcijskem načrtu. Besedila strategije še vedno nismo videli – na voljo bo, ko bo objavljena. 

Takrat bomo šele videli ali so bili naši predlogi upoštevani. 

Izred. prof. dr. Lučka Lorber je povedala, da so pobude glede digitalizacije dela in posebne skrbi za 

zaposlene 55+ in  za sodelovanje z CZPUVU. 

 

Ad 5 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič je predstavil Program dela CZPUVU. Finančni del, ki je bil predviden za 

letos v višini 1930  evrov so prenesli v novo leto in 3000 evrov za leto 2021. Nad tem  je strog nadzor 
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univerze. To kar univerza nudi do zdaj, je splet in strokovna pomoč. Verjamem, da bomo v letu 2021 

uspeli pridobiti več sredstev. 

Program obsega obiske članic, mednarodne seminarje, medgeneracijsko učenje in podobno. 

Odbor se  redno sestaja, skupščina naj bi bila spomladi. 

Delo v  interesnih skupinah se nadaljuje in tudi obiski članic. 

Zasl. prof. dr. Zmago Turk je povedal, da bo sodeloval v svetu za starejše MOM in na področju 

zdravstva. 

 

Sklep 2 

Progam dela je  potrdilo 13 udeležencev, nihče ni bil vzdržan in nihče proti. 

 

Ad 6  

Zasl. prof. dr. Jože Gričar je povedal, da so se največ naučili v občini Slovenj Gradec. V prvi vrsti je bilo 

sodelovanje z zdravstvenim domom. Ustanovili so center sredi mesta, v katerem se zbirajo.  Dve 

osebi sta pomembni in sicer direktor ZD in nekdo na občini za socialno področje. Te skupine bodo 

naredile vzorec za celo Slovenijo. Problem je enak po celem svetu.  

Zasl. prof. dr. Jana Goriup je predlagala sodelovanje na področju gerontologije. Program bomo poslali 

vodstvu UM. 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič je predstavil program za delo na področju statusa upokojencev ter 

demografskih trendov. Pripravil je posebno predstavitev. 

Zasl. prof. dr. Jana Goriup je predlagala, da pogledajo predstavitev in dajo na tej podlagi predloge. 

Zasl. prof. dr. Jože Gričar predlaga, da upoštevajo izkušnje. kaj so drugi naredili in ustanovili 

ministrstvo za starejše. 

Izred. prof. dr. Lučka Lorber je poudarila, da so potrebni sklepi.  

 

Sklep 3 

Gradivo – predstavitev zasl. prof. dr. Petra Glaviča  se razpošlje, da se lahko člani odzovejo na 

gradivo. Povabimo člane, da lahko pri tem programu sodelujejo. 

 

Zapisala 

Vanja Borovac 

 

Vodja CZPUVU 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič 

 

V Mariboru, 16.12.2020 


