
 
 

Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje 
Univerze v Mariboru 

 
 

Zapisnik 

seje razširjenega  Izvršnega odbora CZPUVU UM, ki je potekala 

v ponedeljek, 6. decembra v ZOOM spletnem okolju. 

 

Prisotni: zasl. prof. dr. Peter Glavič, zasl. prof. dr. Adolf Šostar, zasl. prof. dr. Jože 
Gričar, red. prof. dr. Jožica Knez Riedl, izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, zasl. prof. dr. 
Zmago Turk, izr. prof. dr. Lučka Lorber.   

Dnevni red: 

1. Sprejem zapisnika zadnje seje in poročila o izvršitvi sklepov 
2. Predlog 2. delavnice Konference o prihodnosti Evrope: gospodarstvo. 
3. Sprejem dveh zunanjih članov v Center 
4. Dnevni red in gradivo za skupščino članov Centra 20. 12. 2021 ob 10:00 uri:  

1. Pregled uresničevanja sklepov zadnje seje, zasl. prof. dr. Peter Glavič 
2. Poročilo o delu IO in DS od zadnje skupščine, predsedniki IO in DS 
3. Predlog Programa dela za leto 2022, zasl. prof. dr. Peter Glavič 
4. Predstavitev portala E-Region, http://eregion.eu/, zasl. prof. dr. Jože 

Gričar 
5. Sodelovanje na Konferenci o prihodnosti Evrope, zasl. prof. dr. Peter 

Glavič:  
6. Pobuda za sodelovanje s SIS EGIZ pri ustvarjanju Baze ekspertov 

seniorjev, prof. dr. Boris Cizelj 
7. Razno 

5. Razno 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič je pozdravil vse prisotne in predstavil predlog dnevnega 
reda seje IO Centra. Dnevni red je bil soglasno potrjen.  

Ad 1 

Vodja Centra je podal poročilo o izvajanju sprejetih sklepov zadnje seje: 

 Uspešno je bilo izvedeno mednarodno spletno srečanje zaslužnih profesorjev, 
17.11. ob 17.00 uri; 

 spletno srečanje z vodstvom FERI je bilo izvedeno v petek, 19.11. ob 14.00 uri; 

 organiziran je bil sestanek z IRDO, 17. november; 

 izvedena je bila delavnica Izzivi starajoče družbe v okviru konference o prihodnosti 
Evrope, 29.novembra 2021; 

 sodelovanje na spletni konferenci Sveučilišča na Reki, četrtek, 2.decembra; 

https://www.um.si/univerza/CZPUVU/Strani/default.aspx
https://www.um.si/univerza/CZPUVU/Strani/default.aspx
http://eregion.eu/


 pripravljen je predlog dopolnitve pravil, sprejem zunanjih strokovnjakov in 
profesorjev med člane CZPUVU UM; 

 seznanitev z utemeljitvijo prof. dr. Ludvika Traunerja z njegovim odstopom kot 
vodjem skupine za Varstvo okolja; 

 organizirano je predavanja z naslovom Avguštin Stegenšek (1875–1920), pionir 
slovenske umetnostne zgodovine, predavateljica je izr. prof. dr. Marjete 
Ciglenečki. Predavanje bo v četrtek, 16.12. ob 14.00 uri; 

 zbiranje spominskih zapisov naših članov se je začelo, prišle so že tri prijave. 

Sklep 1 

Poročilo o realizaciji sklepov in aktivnosti članov je bilo soglasno sprejeto. 

Ad 2 

Člani IO so se seznanili s pripravo in organizacijo druge delavnice, ki bo organizirana 
v okviru konference o prihodnosti Evrope. 

Sklep 2: 

 Druga delavnica v okviru Konference o prihodnosti Evrope bo na temo: 

gospodarstvo. Naslov se glasi: Preporod evropskega gospodarstva in 
srebrna ekonomija. 

 Delavnica bo izvedena v ponedeljek, 13. decembra med 10.00 in 12.00 uro. 

 Uvodni predstavitvi: 
1. Gospodarski položaj novih članic EU-13  (zasl. prof. dr. Peter Glavič) 
2. Ustvarjanje pogojev za preporod evropskega gospodarstva (prof. dr. 

Boris Cizelj) 
3. Razprava in dodatni predlogi sporočil Evropski uniji o ukrepih za 

starosti prijazno družbo (srebrna ekonomija) 

 Vabilo se posreduje: članom Centra, vodstvu UM, gospodarskim združenjem; 
Inženirski akademiji; GZS; ŠGZ; Predstavništvu EU v Ljubljani;…. 

Ad 3 

Prisotni so se seznanili s predlogom in strokovno utemeljitvijo  dopolnitev Pravil 
CZPUVU UM za sprejem zunanjih strokovnjakov in profesorjev med člane CZPUVU 
UM. Priložene so tudi reference dveh kandidatov za članstvo: zasl. prof. dr. Stanislav 
Pejovnik in prof. dr. Boris Cizelj. 

Sklep 3: Predlog dopolnitev Pravil je bil soglasno potrjen. Prav tako tudi primernost 
obeh kandidatov za sprejem v CZPUVU UM. 

Ad 4 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič je prisotne seznanil s pripravo programa decembrske 
skupščine CZPUVU UM. Posebej je vse prisotne povabil k sooblikovanju programa 
dela CZPUVU UM za leto 2022. Jožica Knez Riedl je glede delovnih skupin spomnila, 
da smo bili člani pozvani, kateri od predlaganih  skupin se želimo pridružiti. Člani smo 



se odločali predvsem na osnovi svojih pedagoških in raziskovalnih izkušenj. Od tedaj 
se je naknadno pojavila še dodatna skupina, ki sprva ni bila opcija. Področij 
posameznih skupin ni možno vselej striktno ločiti. To celo spodbuja sodelovanje 
delovnih skupin, oziroma pomeni tudi, da lahko člani delovnih skupin v posameznih 
primerih sodelujejo v več delovnih skupinah. 

Sklep 4:  

 Potrdi se predlog dnevnega reda skupščine CZPUVU UM. 

 Spletna seja bo potekala v ZOOM spletnem okolju v  
ponedeljek, 20. decembra med 10.00 in 12.00 uro. 

 Vodje skupin posredujejo dopolnitve predloga Programa dela za leto 2022 do 
petka, 10. decembra. Pri tem se naj upoštevajo dopolnitve: 
- Pri skupini za Inovativni trajnostni in družbeno odgovorni razvoj dogovori 
sprejeti na sestanku z IRDO, 
- pri skupini medicina: že posredovani predlogi okroglih miz in sodelovanje z 
Univerzo na Reki, 
- pri skupini Humanistika in umetnost, že oblikovani predlogi, ki so bili 
posredovani IO. 
 
Vodje skupin bodo predstavili program svoje skupine. 

Ad 5 
 
Pri točki razno so bili sprejeti dogovori: 

 da se poročila o delu za posamezno skupino posredujejo zasl. prof. dr. Petru 
Glaviču do petka, 10. decembra; 

 ponovno se posreduje dopis vsem fakultetam, da naj ob upokojitvi svoje člane 
seznanijo z možnostjo sodelovanja s CZPUVU UM; 

 novoletne voščilnice se naj oblikujejo in razpošljejo na enak način kot 
predhodno leto; 

 pristopiti je potrebno k izdelavi vabil k sodelovanju, vloge za donatorske 
prispevke in podobno, na osnovi predloga, ki ga je predlagala kolegica Marjeta 
Ciglenečki. 

 
 
Vodja CZPUVU 
Zasl. prof. dr. Peter Glavič 

 


