
ZAPISNIK 2.  seje 

Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje 

Miklošičeva dvorana, Rektorat Univerze v Mariboru 

30. september 2020 

 

PRISOTNI: zasl. prof. dr. Peter Glavič, zasl. prof. dr. Jože Gričar, zasl. prof. dr. Adolf Šoštar, 

zasl. prof. dr. Dušanka Mičetić Turk, izr. prof. dr. Lučka Lorber, izr. prof. dr. Marjeta 

Ciglenečki, prof. dr. Matjaž Klemenčič; prof. dr. Jožica Knez Riedl, Marjan Logar, prof. dr. Jože 

Nemec, prof. dr. Sonja Šostar Turk, izr. prof. dr. Karel Gotlih, Iztok Lugarič 

OPRAVIČILI: zasl. prof. dr. Silvo Devetak, zasl. prof. dr. Božidar Hribernik 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič pozdravi prisotne in jih povabi, da se predstavijo. Sledi 

predstavitev vseh prisotnih. Nato predstavi predlog razširjenega dnevnega reda z novo 6. 

točko  

Dnevi red: 

1.       Pregled zapisnika zadnje seje 

2.       Program dela Centra 2020/21 

3.       Predstavitev delovnih skupin  

4.       Pravila delovanja Centra 

5.       Sodelovanje s fakultetami, fakultetni koordinatorji  

6.       Imenovanje članov Izvršnega odbora Centra 

7.       Pobude 

Sklep 1: Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

Ad 1: Pregled zapisnika zadnje seje 

Peter Glavič poda poročilo o realizaciji sklepov prve seje članov Centra za zaslužne profesorje 

in upokojene visokošolske učitelje UM. 

Sklep 2: Poročilo je bilo sprejeto.  

 

Ad 2: Program dela centra 2020−2021 

Obravnavan je bil predlog programa dela za obdobje 2020−2021, ki je bil oblikovan na osnovi 

sprejetih 10. načel starosti prijazne univerze. Vodja Centra opozori na težave pri 



uresničevanju že načrtovanih dejavnosti, zaradi pandemije. Nekateri že dogovorjeni obiski 

fakultet so bili prestavljeni iz spomladanskega časa na jesen (EPF, FZV).   

Sklep 3: Program delovanja CZPUVU se dopolni (obisk Filozofske fakultete v oktobru in 

Medicinske fakultete v novembru) in sprejme. Realizacija programa se bo izvajala ob danih 

razmerah, glede na epidemiološko stanje. 

Ad.3. Predstavitev delovnih skupin 

Lučka Lorber pove, da je s strani članov veliko interesov in pričakovanj. Zato je bila sprejeta 

pobuda, da se oblikujejo delovne skupine in imenujejo koordinatorji za področje: 

•  eLearning & eEducation (Jože Gričar, Lučka Lorber), 

• Medicina ( Zmago Turk), 

• Kultura in umetnostna zgodovina( Marjeta Ciglenečki), 

• Zgodovina (Matjaž Klemenčič), 

• Okolje (Peter Glavič, Lučka Lorber). 
 

Predlagani koordinatorji se strinjajo, da prevzamejo koordinacijo imenovanih skupin.   

Lučka Lorber in Jože Gričar sta predstavila dobro prakso izvedene mednarodne ankete o 

priložnostih pri e-učenju in e-izobraževanju v času korona virusa. Jože Gričar je posredoval 

pobudo vodstvu UM za pripravo strategije na omenjenem področju. Prav tako je poudaril 

pomen znanja, učenja in akreditacije. Vedno pomembnejše bo spletno povezovanja. Adolf 

Šoštar je opozoril na aktivno zdravo staranje, ovrednoteno v digitalnem okolju. Dušanka 

Mičetić Turk je opozorila, da se določen del zdravstvenih storitev lahko digitalizira, ampak v 

zdravstvu mora biti osnovni namen stik zdravnik – pacient! Študente je potrebno učiti 

empatijo. Individualni pogled na pacienta je ključen (personalizacija). 

Sklep 4: Ponovno se razmisli in odloči o uporabi ustreznega programa, ki bo povezal člane 

Centra pri skupnih aktivnostih in omogočil aktivne kontakte (ZOOM, MS Teams). 

 

Ad 4: Pravila delovanja centra 

Peter Glavič seznani prisotne s prejetimi predlogi dopolnitev Pravil delovanja Centra, ki jih je 

posredovala prorektorica Janja Hojnik, dne 29. 9. 2020. Člani IO so obravnavali prispele 

pripombe in Pravila ustrezno dopolnili. Prav tako odbor predlaga, da se posreduje rektorju 

pobuda, da Pravilnik predstavi vodja centra.  

 

Sklep 5: Člani zbora Centra so potrdili dopolnjen predlog besedila Pravil delovanja in 

predlagajo rektorju, da jih sprejme. 

Sklep 6: Peter Glavič bo predstavil predlog potrjenih Pravil rektorju in mu predlagal, da jih  

sprejme. 



Ad 5: Sodelovanje s fakultetami, fakultetni koordinatorji 

Fakultetni koordinatorji so ob svojih predstavitvah izrekli vso podporo sodelovanju s člani 

Centra. Potrebno je omogočiti stik z zaslužnimi profesorji in upokojenimi visokošolskimi 

učitelji, da se jih povabi k sodelovanju v Centru.  

Sklep 7: Oblikovati je potrebno obliko vabila ob upokojitvi za vključitev v Center.  

Sklep 8: Peter Glavič neposredno komunicira s predstavniki fakultet oz. imenuje svojega 

pooblaščenca za posamezni obisk oz. aktivnosti. 

 

Ad 6: Volitve članov odbora 

Zasl. prof. dr. Joco Vukman in red. prof. dr. Brumen sta iz zdravstvenih razlogov podala svojo 

odstopno izjavo iz Izvršilnega odbora.  

Peter Glavič predlaga, da se za nova člana Izvršnega odbora Centra imenujeta zasl. prof. dr. 

Adolf Šoster in prof. dr. Jožica Knez Riedl. 

Sklep 5: Adolf Šoštar in Jožica Knez-Riedl sta soglasno imenovana za člana Izvršnega 

odbora. 

 

Ad 7: Pobude 

Peter Glavič predstavi aktivnosti: Kažipot 55 plus; Predstavitev objav; vključevanje v 

mednarodno mrežo aktivnega staranja; zbrani podatki o mednarodnih aktivnosti, …. 

Prav tako seznani člane s prejetim povabilom (Age-Friendly University Network (AFU)) za 

sodelovanje pri oblikovanju  ISO standarda za starajoče družbe  (ISO standards for ageing 

socities). Predstavi možnost sodelovanja pri ISO standardih (vključevanje starosti v delovno 

silo; področje demence; vključevanje in prilaganje karier v organizacijah). Odbor je o tem 

razpravljal in sprejel sklep, da se center vključi v to sodelovanje. 

Sklep 6: Peter Glavič in Jože Gričar prevzameta koordinacijo projekta z naše strani. Svoj 

interes za sodelovanje je potrdila tudi Jožica Knez Ridel.  

Tretja redna seja bo predvidoma v mesecu novembru.  

Zaključek: ob 11:45 

 

Zapisali: 

Alenka Ribič                                                                                        Vodja CZPUVU                                        

Izr. prof. dr. Lučka Lorber                                                                   zasl. prof. dr. Peter Glavič 

                                                                                                              


