
 
 
 

 
 

 

Z a p is n i k 

Spletnega sestanke UKM s CZPUVU UM 

Torek, 15. februarja 2022 ob 10.00 

 

 

Prisotni predstavniki UKM: mag. Dunja Legat, ravnateljica, Borut Gaber, dr. Jerneja Ferlež, 

dr. Vlasta Stavbar, Bojan Oštir  

 

Prisotni predstavniki:CZPUVU UM: zasl. prof. dr. Adolf Šostar, red. prof. dr. Jožica Knez 

Riedl, izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, zasl. prof. dr.  Jože Gričar, izr. prof. dr. Lučka Lorber, 

Vanja Borovac 

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in predstavitev UKM, mag. Dunje Legat, ravnateljica UKM 

 

2. Predstavitev poslanstva in aktivnosti CZPUVU UM, izr. prof. dr. Lučka Lorber 

 

3. Odprto dostopni viri, mag. Dunja Legat 

 

4. Predlogi za skupno sodelovanje: 

  »Spominski zapisi» 

 problematika dostopa do elektronskih virov za upokojene profesorje in 

raziskovalce 

 

 

Ad. 1.  

Mag. Dunja Legat, ravnateljica UKM, vodi sestanek.  Na kratko mag. Dunja Legat predstavi 

UKM in njeno delo kot kreator vloge knjižničarstva na UM. Poudarek je na ponudbi za študente 

in profesorje. Predstavila je tudi prireditve od študentskega oktobra do šahovskega turnirja.  

UKM je dostopna tudi na telefonih in na socialnih omrežjih.  Več v prilogi. 



Ad. 2. 

Izr. prof. dr. Lučka Lorber je pripravila kratko predstavitev delovanja Centra za zaslužne 

profesorje in upokojene visokošolskih učiteljev UM. Idejo za ustanovitev je dal zasl. prof. dr. 

Jože Gričar. Leta 2019 je bil s sklepom Senata UM ustanovljen CZPUVU. Lahko se vključijo 

tudi  zunanji strokovnjaki. Imamo tudi svojo spletno stran. Predstavila je tudi temeljne 

aktivnosti, ki se izvajajo v petih interesnih skupinah. Člani so sodelovali so pri oblikovanju 

Zelene knjige EU in organizirali delavnice v okviru javne razprave o prihodnosti Evrope. 

Zasl. prof. dr. Jože Gričar je  poudaril, da je  za sodelovanje znotraj centra pomembno 

sodelovanje s knjižnicami. Pomemben je dostop do virov in do ljudi. Pomemben je dostop tudi 

za upokojene profesorje in visokošolske učitelje, ki želijo še vedno raziskovati.  Na marsikateri 

univerzi ni interesa, da bi upokojeni profesorji še delali. 

 

Ad. 3. 

Mag. Dunja Legat je predstavila odprti pristop do virov različne oblike pristopov in oblike 

objav.  Predstavila je še dostop do virov, ki so odprti, digitalne knjižnice in digitalne založbe. 

Več v prilogi. 

Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki je predstavila idejo o spominkih zapisih članov Centra.  Pričeli 

smo šele z zbiranjem predlogov, potem bi želeli to gradivo uporabiti oz. narediti dostopno in 

vprašanje je na kakšen način. 

Mag. Dunja Legat je povedala, da bi to lahko uvrstili med univerzitetne zgodbe in v sodelovanju 

z dr.  Jernejo Ferlež. Dr. Jerneje Ferlež je povedala, da je to zanimiva pobuda. V tem vidi velik 

potencial.  Želijo sodelovati tudi pri nastajanju teh zapisov. Potem bi bilo dobro, da bi  dosegli 

tudi širšo javnost. Dr. Vlasta Stavbar je povedala, da se srečujejo s takšnimi zapisi.  Meni, da 

je to dodana vrednost. V repozitoriju je na razpolago že zbirka poimenovana Univerzitetne 

zgodbe. 

Sprejeta je bila pobuda o sodelovanju. Kontaktna oseba s strani UKM je dr. Jerneja Ferlež. 

Oblikuje se 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, ki 

bodo shranjeni in dostopni javnosti za branje. 

 

Ad. 4. 

Bojan Oštir se je pozanimal, kako to poteka na UL. Licenčno dogovori s ponudniki e-virov 

omejujejo dostop na zgolj zaposlene in študente. Zato se upokojenim profesorjem in 

raziskovalcem ne more dovoliti dostop na način kot prej. Pri oddaljenem dostopu ne gre za 



odganjanje ljudi. Meni, da je problem tudi status centra. Zaenkrat se to rešuje neformalno, kjer 

se nekomu podeli status zaposlenega na univerzi. 

Prof. dr. Lučka Lorber je povedala, da so se o tem pogovarjali z  rektorjem in glavno tajnico in 

so izvedeli, da se bo pri pogajanjih za novo pogodbo odprlo to vprašanje. 

Zasl. prof. dr. Jože  Gričar je povedal, da je temeljni problem, da se ljudem spremeni elektronski 

naslov. Ali je to v letu 2022 pametna politika univerze? 

Mag. Dunja Legat je poudarila, da vse vabi v prostore knjižnice, da se tukaj srečujete v 

Turnerjevi čitalnici.  V covid času tega ni. Možnosti je veliko in predlaga, da se vsaj kvartalno 

slišimo. 

 

Izr. prof. dr. Lučka Lorber je dejala, da upa, da se kmalu vidimo.  

 

V Mariboru, 15.2.2022 

 

 

Zapisala                             za CZPUVU 

Vanja Borovac       izr. prof. dr. Lučka Lorber 

 

                                                                                                                     za UKM 

                                                                                                                  mag. Dunja Legat 

 

 

Prilogi: 

 Predstavitev UKM 

 Odprto dostopni viri 


