
4. seja CZPUVU 

Spletna seja 30. marec 2021 ob 10.00 

 

Prisotni: 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič, zasl. prof. dr. Jože Gričar, prof. dr. Jožica Riedl Knez, prof. dr. Ivan 
Rozman, zasl. prof. dr. Elko Borko, zasl. prof. dr. Marjan Skalicky, prof. dr. Marjan Logar, prof. 
dr. Rudolf Pušenjak, prof. dr. Sonja Šoster Turk, zasl. prof. dr. Zmago Turk, prof. dr. Jurij 
Avsec, prof. dr. Janja Hojnik, zasl. prof. dr. Silvo Devetak, Vanja Borovac 

 

Dnevni red: 

1. Sprejem zapisnika zadnje seje in poročilo o izvršitvi sklepov 
2. Poročilo o delu v letu 2020 in 2021 
3. Program dela za leto 2021 
4. Dejavno staranje, predavanje P. Glavič 
5. Pobude za Zeleno knjigo Evropske komisije 
6. Pobude in predlogi članov Centra 
7. Razno 

 

Ad. 1. 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič predstavi zapisnik zadnje seje in izvršitev sklepov. Program dela 2021 je bil 
sprejet. Gradivo se pošilja elektronsko.  

SKLEP 1 

Zapisnik in poročilo o izvršitvi sklepov delu CZPUVU v letu 2020 sta bila sprejeta. 

Ad. 2. 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič predstavi poročilo o delu od ustanovitve. Zasl. prof. dr. Zmago Turk je 
predlagal združitev z Društvom profesorjev Maribor. Zasl. prof. dr. Peter Glavič je predlagal, da se 
sestaneta oba odbora in se skušata dogovoriti, kako bi sodelovali.  

 

SKLEP 2 

V naslednjih dveh mesecih se skliče sestanek odborov CZPUVU in Društva profesorjev Maribor. 

 

Prof. dr. Ivan Rozman je povedal, da ni nič narobe, če obstajata obe združenji, to prinaša malo 
konkurence in bomo kaj več naredili. Prav je, da se družimo in dopolnjujemo. 

 

Ad.3. 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič predstavi Program dela CZPUVU 2021, ki so ga prejeli vsi udeleženci. Ni 
nujno, da vse uresničimo v enem letu, moramo imeti skupen cilj, da sledimo omrežju Starosti 
prijaznih univerz in se s tem pridružujemo najbolj razvitemu delu sveta. Imamo 6 delovnih skupin, e-
izobraževanje in učenje, aktivno in zdravo staranje, kultura in umetnostna zgodovina, demografske 



spremembe, varstvo okolja, trajnostni razvoj. V programu imamo strokovna predavanja za naše 
člane. V programu je obiskati vse članice UM.  

Zasl. prof. dr. Jože Gričar je povedal, da polovica starejših od 65 let, po raziskavi na Irskem v letu 

2019, še ni nikoli uporabljala interneta. Želimo širiti dobre izkušnje. Gre za uporabo tehnologij, ki so 

na voljo. Nekaterih naših članov še ni prisotnih, ker še niso vajeni uporabiti teh tehnologij in jim 

moramo pomagat.  Spreminja se odnos univerz do svojih študentov. Po celem svetu je večina 

predavanj online in se študentje sprašujejo, če bodo kako drugače se usmeriti v študiju. Število 

študentov online narašča. 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič povedal, da so se po telefonu pogovarjali s člani in dobili sliko, koliko so 
člani zainteresirani in usposobljeni sodelovati. 

 

SKLEP 3 

Predlaga se usposabljanje za člane CZPUVU za sodelovanje na spletu. 

 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič pojasni  dogovorili, da bo vsak ob upokojitvi dobil prijavnico in bi pridobili v 
prihodnje več članov. 

Prof. dr. Jurij Avsec je povabil vse na Fakulteto za energetiko. 

Zasl. prof. Silvo Devetak  se je vprašal ali so upokojeni profesorji nosilci projektov. 

Prof. dr. Janja Hojnik pojasni, da za enkrat na rektoratu nimamo na voljo svojih služb za prijave 
projektov, je pa možno prijavljanje preko fakultet. 

 

SKLEP 4 

Predlaga se, da se prijava na projekt spelje preko CZPUVU. 

 

Prof. dr. Ivan Rozman je povedal, da je pomembna pravna oseba. Prof. dr. Janja Hojnik je povedala, 
da je pravna oseba le univerza. 

Zasl. prof. dr. Jože Gričar je poudaril pomen interdisciplinarnosti.  Preko zaslužnih profesorjev je to 
enostavno spraviti skozi, ker niso omejeni na področja.  

Zasl. prof. dr.  Marjan Skalicky je opozoril na sporazum o sodelovanju med UM in ARSO, kjer je 
nosilec univerza. 

 

SKLEP 5 

Potrjen je bil je Program dela CZPUVU za leto 2021 z predlaganimi dopolnitvami. 

 

Ad. 4 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič je predstavil demografske spremembe (priloga). 

 



Ad. 5 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič je predstavil Zeleno knjigo in posvet, ki smo ga imeli pred kratkim.  

Predstavitev je v prilogi. 

Jožica Knez Riedl je opozorila, da vsak se dan srečamo z dobrimi in slabimi praksami. Omenila je, kako 
težko dostopajo nekateri do računalnika in s tem urejajo zadeve. 

Na srečo domači pomagajo je povedal zasl. prof. dr. Peter Glavič.  

Zasl. prof. dr. Jože Gričar je povedal, da polovica starejših še ni nikoli uporabljala interneta. To je 
svetovni problem. Povezati bo treba šole. Če nimaš e-pošte, ne obstajaš več. 

 

SKLEP 6 

Vsi člani CZPUVU so vabljeni, da prispevajo k razpravi o Zeleni knjigi, ki jo bomo posredovali EU. 

 

Ad. 6. 

Zasl. prof. dr. Jože Gričar je seznanil vse z vzpostavitvijo Sosveta za tretje življenjsko obdobje pri 

Statističnem uradu. Prinaša dvoje sporočil: kako uporabiti podatke, ki jih ima Statistični urad, in kako 

olajšati uporabo podatkov za starejše, da jih starejši lahko uporabijo. Ugotavljajo, da se dela veliko 

raziskav z anketami. Predlagajo, da preko našega Centra posredujemo sporočilo profesorjem 

statistike UM, katere podatke bi lahko uporabili in da bi bili podatki bolj primerljivi.  

 

SKLEP 7  

Vodja CZPUVU naj seznani fakultete o možnostih sodelovanja s Statističnim uradom. 

 

 

Ad. 7. 

Zasl. prof. dr. Elko Borko je pohvalil vodenje sestanka. Tudi mi starejši se moramo vključiti v sodobno 
okolje. 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič se zahvaljuje vsem in napoveduje še eno srečanje v letošnjem letu.  

Dosegljivi smo po e-pošti. Vsem zaželi lepe praznike. 

 

Priloge: 

- Poročilo o delu CZPUVU v letu 2020 
- Program dela za leto 2021 
- Sklepi razprave o Zeleni knjigi 
- Demografske spremembe 

 

Zapisala: 

https://www.stat.si/statweb/NationalStatistics/AdvCommitteesDescription/99https:/www.stat.si/statweb/NationalStatistics/AdvCommitteesDescription/99


Vanja  Borovac Jurečko 

 

Vodja CZPUVU 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič 

V Mariboru, 31. 3. 2021 


