
 
 

Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje 
Univerze v Mariboru 

 

Zapisnik seje razširjenega IO Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje, ki je 
potekala  v  ponedeljek, 14. 3. ob 16. uri  preko spletne aplikacije ZOOM 

 

Prisotni: zasl. prof. dr. Peter Glavič, izr. prof.  dr.  Lučka Lorber, red. prof. dr. Jožica Knez Riedl  
dr. Darja Piciga, zasl. prof. dr. Adolf Šostar, zasl. prof. dr.  Jože Gričar, red. prof. dr. Zmago Turk, 
Nataša Marinič Petrovič (strokovna služba UM). 

Zaslužni red. prof. dr. Peter Glavič pozdravi navzoče člane in predlaga naslednji 

Dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda  
2. Potrditev zadnjega zapisnika in pregled realizacije sklepov, zasl. prof. dr. Peter Glavič 
3. Poročilo spletnega sestanka z vodstvom UKM in prorektorico študentko, izr. prof. dr. 

Lučka Lorber 
4. Poročilo vodij delovnih skupin o delu v letošnjem letu, vodje delovnih skupin 
5. Predlog dnevnega reda skupščine Centra, 4. aprila 2022, zasl. prof. dr. Peter Glavič 
6. Načrtovane aktivnosti v marcu in aprilu 2022 
7. Razno 

 
 
Tč 1) Zasl. prof. dr. Peter Glavič je predstavil predlog dnevnega reda. 
 
Sklep 1:  Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.  
 
 

Tč 2) Zasl. prof. dr. Peter Glavič je podal poročilo o realizaciji sklepov.  
 

Sklep 2: Člani potrdijo zadnji zapisnik in poročilo o realizaciji sklepov, pripomb ni bilo. 

 

 

 

 

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


Tč 3)  Poročilo spletnega sestanka z vodstvom UKM in Nino Kotnik prorektorico za študentska 
vprašanja, izr. prof. dr. Lučka Lorber 
 
Izr. prof. dr. Lučka Lorber je pristopila k organiziranju spletnega sestanka IO CZPUVU z 
vodstvom UKM v času odsotnosti in s pooblastilom zasl. prof. dr. Petra Glaviča. Spletni 
sestanek je potekal v torek, 15. februarja (glej zapisnik). 
 Sprejeta je bila pobuda o sodelovanju pri pobudi »Spominski zapisi. Kontaktna oseba s strani 
UKM bo dr. Jerneja Ferlež. Imenovana je bila delovna skupina v sestavi izr. prof. dr. Marjeta 
Ciglenečki, dr. Jerneja Ferlež in dr. Vlasta Stavbar, ki bodo metodološko opredelile pobudo za 
oblikovanje spominskih zapisov; shranjeni in dostopni bodo javnosti za branje.  Bojan Oštir nas 
je seznanil s problematiko dostopa do elektronskih virov za upokojene profesorje in 
raziskovalce in kako to poteka  na UL. Licenčni dogovori s ponudniki e-virov omejujejo dostop 
na zgolj zaposlene in študente.  
 
Izr. prof. dr. Lučka Lorber doda, da je Nina Kotnik, prorektorica za študentska  vprašanja na 
UM  predstavila svoj pogled na možnosti krepitve medgeneracijskega sodelovanja s študenti 
Univerze v Mariboru. Izrazila je svojo pripravljenost za sodelovanje s Centrom in predlagala 
konkretno obliko sodelovanja »Živa knjižnica«. Sestanek  s prorektorico Nino Kotnik je potekal 
v Glaserjevi knjižnici v četrtek, 10. marca (glej zapisnik). Študentje bi želeli, da ambicioznost in 
uspehe upokojenih profesorjev prenesejo na njih. Predlaga mladinski raziskovalni projekt, da 
bi lahko sodelovali študentje znotraj UM.  
 
Prof. dr. Jožica Knez Riedl  doda, da študentje prihajajo iz različno ambicioznih okolij. Iščejo 
povezavo oz. podporo zase tudi izven družine.   

 
 
Sklep 3: Člane Centra se povabi, da sodelujejo v medgeneracijskem projektu »Živa knjižnica«. 
Sklep 4: Člane Centra se seznani, da lahko uporabljajo Glazarjevo knjižnico za svoje obiske in 
razgovore oz. srečanja s študenti. 
Sklep 5: Izr. prof. dr. Lučka Lorber pripravi nabor nosilcev pobude «Živa knjižnica« in terminski 
plan izvedbe. 
Sklep 6: Spremljajo se razpisi, ki omogočajo medgeneracijsko sodelovanje oz. prijavo. 
 
 

Tč 4. Poročila vodij delovnih skupin o delu v letošnjem letu  
 
Skupina za e učenje in e izobraževanje 
 

Prof. dr. Gričar pove, da je skupina imela sestanek 2. 3. 2022 (glej zapisnik). Stvari se premikajo. Na 
seji skupine so bile obravnavane vsebine: Starosti prijazna univerza v Ljubljani, 
Medgeneracijsko sodelovanja s študenti Univerze v Mariboru in Dostopnost informacijske 
tehnologije visokošolskim učiteljem UM in mednarodne prakse. Izr. prof. dr. Lučka Lorber 
opozori na predlog kolegov FF UL, da bi se naj izbirni predmeti rednega študijskega programa 
odprli tudi za starejše študente.  
 
 
 
 



Skupina za umetnost in humanistiko 
 
Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki je opravičila svojo odsotnost in IO obvestila, da je delo na projektu 
steklo. Na predlog dr. Ferleževe bo žive spomine možno shraniti tudi z zvočnimi zapisi. Za »živi 
razgovor« se dogovarjajo s kolegom Ludvikom Pandurjem. 
Skupina za varstvo okolja  
 

Prof. dr. Ludvik Trauner je izstopil iz skupine kot vodja. Dr. Darja  Piciga se zahvali za sprejem 
v delovno skupino in pove, da je pripravila obširne dokumente in bi lahko te dokumente 
uporabili za izzive starajoče družbe ter bi se povezali z IRDO konferenco in revijo IOR. Priložen 
je bil razširjen program dela te skupine (glej program). Pove, da je na sistematičen način  
upoštevala hierarhijo relevantnih dokumentov in ustrezne politike, uveljavljeno terminologijo 
in klasifikacije. V kolikor je tak program sprejemljiv, ga lahko v prihodnjih mesecih 
uresničujemo tudi v navezavi na 17. IRDO konferenco ter s spremljanjem prispevkov v reviji 
EOL (zlasti Podnebni dosjeji, v katerih večkrat predstavljajo nove dokumente EU) in 
sodelovanjem v njej.  
 
Nataša Marinič Petrovič je posredovala dr. Darji Piciga seznam članov te skupine z 
elektronskimi naslovi tako, da bo lahko z njimi vzpostavila stik. 
Zaslužni prof. dr. Adolf Šostar je poročilo dopolnil s pregledom dosedanjih aktivnosti te 
skupine. 
 
Skupina za medicino 
 

Prof. dr. Zmago Turk seznani člane, da se bodo povezali s Svetom za starejše  MO Maribor in 
Odborom za upokojene zdravnike  pri Zdravniški zbornici Slovenije. Cilji vse treh asociacij so 
zelo podobni, s tem da smo na Medicinski fakulteti UM dobili e-mail naslov:  ime. priimek@ 
guest.UM.si,  ki nam omogoča dostop do digitalizacije fakultete. Zaslužni profesorji so dobili 
tudi prostor in računalnik. 
 
Skupina za inovativen, trajnostni in družbeno odgovorni razvoj  
 
Sodelovali smo pri programu in organizaciji 17. mednarodne konference IRDO o Družbeno 
odgovorni družbi 2022: Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga izpeljati? 2.–3.  6. 2022. 
Nadaljevali smo s prizadevanji za razogljičenje Univerze v Mariboru (UM) in za ponovno 
uvedbo projekta Trajnostna in družbeno odgovorna UM. Sodelujemo pri delu Sveta za razvoj 
pri SAZU in njegove stalne delovne skupine, delu Sinteze – KCD (Koalicija civilne družbe za 
prenovo, npr. volilnega sistema, načina vladanja, za učinkovito, demokratično, vizionarsko in 
pošteno politiko) ter vodimo delovno skupino za pripravo analize razvoja Slovenija 1991–2021 
in kako naprej. 
 
Sklep 7: Sprejmejo se poročila vodij skupin. 
 
Tč 5) Predlog dnevnega reda skupščine Centra, 4. aprila 2022, zasl. prof. dr. Peter Glavič 

Zasl. red. prof. dr. Peter Glavič je predstavil predlog dnevnega reda: 
1. Pregled uresničevanja sklepov zadnje seje, zasl. prof. dr. Peter Glavič 
2. Poročilo o delu IO in delovnih skupin od zadnje skupščine, člani IO in vodje delovnih 

skupin 



3. Dostopnost informacijske tehnologije visokošolskim učiteljem UM in mednarodne 
prakse, zasl. prof. dr. Jože Gričar 

4. Zaključki in predlogi 2. in 3. delavnice o prihodnosti Evrope,  
zasl. prof. dr. Peter Glavič 

5. Predstavitev novih članov CZPUVU UM, zasl. prof. dr. Peter Glavič 
6. Razno: 

 Virtualna mednarodna konferenca IRDO – Družbeno odgovorna družba 2022, ki bo 
potekala 2. 6. 2022 in 3. 6. 2022  

 Izraz podpore Ukrajini, predlog pripravita zasl. prof. dr. Peter Glavič in dr. Darja 
Piciga  

Skupščina CZPUVU bi bila organizirana v ponedeljek, 4. 4. 2022. 

Sklep 8: Potrdi se okvirni predlog dnevnega reda skupščine. 

Tč 6)  Načrtovane aktivnosti v marcu in aprilu 2022 
- Posvet Medicina, pravo in družba, Univerza v Mariboru, Rektorat, 25. marec 2022 
- Skupščina CZPUVU UM, ponedeljek, 4. april 
- Okrogla miza, Pacientova pravica do zdravljenja (del. naslov), skupina za medicino, 

april, 2022 
- Skupina za e-učenje in e-izobraževanje, CZPUVU, 11. maj 2022 
- 2. kongres Evropske zveze zaslužnih profesorjev, The Capital of knowledge, ki bo 

potekal v Neaplju 28–30. 4. 2022 (zaradi pomanjkanja sredstev se ga ne bomo udeležili) 
- Medgeneracijsko sodelovanje, Živa knjižnica, Glazarjeva knjižnica, maj 2022 
- IRDO konferenca, 2. in 3. junij 2022 

 

Tč 7) Razno 
 
Prof. dr. Zmago Turk seznani prisotne, da se bo v Center vključila tudi strokovnjakinja, prof. 
dr. Breda Pečovnik Balon. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 17:00. 
 
Zapisala:  strokovna sodelavka                                                              Vodja: 
Nataša Marinič Petrovič, dipl. ekon.                                           zasl. prof. dr. Peter Glavič 
 
 
 


