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Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje 

Univerze v Mariboru 

 
Zapisnik seje razširjenega Izvršnega odbora Centra za zaslužne profesorje in upokojene 

visokošolske učitelje, 
 

ki je potekala v ponedeljek, 7. februarja ob 10:00 uri preko spletne aplikacije ZOOM 
 
Prisotni: zasl. prof. dr. Peter Glavič, zasl. red. prof. dr. Zmago Turk, izr. prof. dr. Lučka Lorber, 
zasl. prof. dr. Adolf Šostar, red. prof. dr. Jožica Knez Riedl, izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki,  
Nataša Marinič Petrovič, Vanja Borovac. 
 
Zaslužni prof. dr. Peter Glavič pozdravi navzoče in predlaga dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov, zasl. prof. dr. Peter Glavič 
2. Program spletnega sestanka z vodstvom UKM, izr. prof. dr. Lučka Lorber 
3. Predlog dnevnega reda skupščine CZPUVU, marec 2022, zasl. prof. dr. Peter Glavič 
4. Načrtovane aktivnosti v februarju in marcu: 

• Spletno srečanje IO z vodstvom UKM, 15. februar ob 10:00 uri 

• Mednarodno srečanje zaslužnih profesorjev, 16. februar ob 17.00 uri 
                          http://eregion.eu/slovenia-professors-emeriti/ 

• Sestanek skupine za e-učenje in e-izobraževanje, 2. marec ob 10:00 uri 

Ad 1) Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 
 
Sklep 1: Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet. 

Izr. prof. dr. Lučka Lorber predstavi zapisnik in poda poročilo o realizaciji sklepov, ki so bili 

sprejeti na seji IO z dne  6. 12. 2021: 

1. Izvedene so bile tri delavnice o prihodnosti Evrope:  

- Izzivi starajoče družbe, 29. november 2021; 

- Preporod evropskega gospodarstva in srebrna ekonomija, 13. december 2021; 

- Evropa prihodnosti in zelena Slovenija, 10. januar 2022. 

2. Predlog dopolnitev Pravil CZPUVU UM v zvezi s sprejemom novih članov je bil potrjen 

na Skupščini CZPUVU UM, 20. 12. 2021.  

3. Predlagani dnevni red in gradiva za šesto Skupščin članov CZPUVU UM so bila sprejeti. 

Program je bil v celoti izveden na seji skupščine, ki je bila 20. 12. 2021. 

4. Vse skupine so oblikovale svoja poročila o delu in predlog programa dela za leto 2022. 

5. Odprta ostaja izdelava vabil k sodelovanju, vloge za donatorske prispevke in podobno, 

na osnovi predloga, ki ga je predlagala kolegica Marjeta Ciglenečki.  

Sklep 2: Zapisnik zadnje seje, 6. 12. in poročilo o realizaciji sklepov sta bila soglasno sprejeta. 

https://www.um.si/univerza/CZPUVU/Strani/default.aspx
https://www.um.si/univerza/CZPUVU/Strani/default.aspx
http://eregion.eu/slovenia-professors-emeriti/
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Ad 2) Spletno srečanje z vodstvom UKM 

Izr. prof. dr. Lučka Lorber je pristopila  k organiziranju spletnega sestanka IO CZPUVU z 
vodstvom UKM. Predstavila je dnevni red spletnega sestanka, ki bo 15. februarja 2022 ob 
10:00 uri preko spletne aplikacije ZOOM. 

- V UKM-u se je upokojila  dr. Zdenka Petermanec, vodenje UKM je prevzela mag. Dunja 

Legat; 

- Predstavili bomo namen in cilje sodelovanja med člani centra in UKM; 

- Mag. Dunja Legat nam bo predstavila nekaj projektov, v katerih bi člani centra 

sodelovali, predstavili bodo tudi odprto dostopne vire; 

- Predlog skupnega sodelovanja: »Spominski zapisi«, izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki 

(zbrati zapise in jih objaviti v rubriki Domoznanstvo, v knjižnici); 

- Ureditev problematike dostopa do elektronskih virov za upokojene profesorje in 
raziskovalce. 

Sklep 3: Prisotni so potrdili predlog programa spletnega srečanja z vodstvom UKM. 

Ad 3) Skupščina CZPUVU UM 

Člani IO Centra pripravijo predlog dnevnega reda 7. skupščine, ki bo sklicana predvidoma v 

marcu oz. aprilu 2022. predlagani dnevni red se pošlje članom v potrditev. Točen datum 

zasedanja skupščine se bo določil v naslednjih dneh. 

Sklep 4: Pripravi se dnevni red skupščine Centra, ki bo potekala v mesecu marcu oz. aprilu. 

Ad 4) Člani IO se seznanijo z načrtovanimi aktivnostmi: 

• Spletno srečanje IO z vodstvom UKM, 15. februar ob 10.00 uri 

• Mednarodno srečanje zaslužnih profesorjev, 16. februar ob 17.00 uri 

                          http://eregion.eu/slovenia-professors-emeriti/ 

• Sestanek skupine za e-učenje in e-izobraževanje, 2. marec ob 10.00 uri 

Sklep 5: Člani IO potrdijo predlagani terminski plan aktivnosti. 

Ad 5) RAZNO 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič je povabil k sodelovanju primarija prof. dr. Boruta Goriška in dr. 
Darjo Piciga, oba sta posredovala pristopni izjavi o članstvu v Center. 

Glede na to, da prof. dr. Ludvik Trauner ne želi podpisati soglasja za pridobitev naziva zaslužni 
profesor in se odreče vodji delovne skupine za Varstvo okolja, zasl.  prof. dr. Peter Glavič 
predlaga kot vodjo skupine dr. Darjo Piciga. Člani soglašajo. 

Zasl. red. prof. dr. Zmago Turk pove, da je umrl eminentni profesor Univerze v Rijeki,  akademik 

in rektor Daniel Rukavina, kateri je tesno sodeloval pri nastanku novega univerzitetnega 

kampusa. Bil je tudi prvi vodja zavoda za biomedicinske znanosti Rijeka. Izrek sožalja. 

Seja je bila zaključena ob 10:35. 

Zapisala:       Vodja centra: 

Nataša Marinič Petrovič, dipl. ekon.    zasl. prof. dr. Peter Glavič 

http://eregion.eu/slovenia-professors-emeriti/

