Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko 2019-2023
ZAPISNIK 1. korespondenčne seje KOMISIJE ZA IZOBRAŽEVANJE,
PUBLICITETO IN INFORMATIKO ZDUS
(mandatno obdobje 2019 - 2023),
ki je potekala od dne 25. 3. do 27. 3. 2020 ob 10.00 uri na sedežu ZDUS
Člani, ki so glasovali (4/5): predsednik Milan Osterc, Janez Ferjan, Janez Kastelic in
Branko Medik.
Članica, ki ni oddala glasovnice: Boža Ojsteršek (pisni odstop).
Ad. 1
Sklep št. 1: Seja KIPI ZDUS se glede na dane razmere izvede na korespondenčen
način in poteka od 25.3.2020 od 9. ure do 27.3.2020 do 12. ure.
Ad. 2
Sklep št. 2: Potrdi se dnevni red 1. korespondenčne seje KIPI ZDUS v mandatnem
obdobju 2019-2023:
1. Potrditev seje na korespondenčen način
2. Potrditev predloga dnevnega reda 1. korespondenčne seje KIPI ZDUS
3. Potrditev poročil o realizaciji sklepov in potrditev zapisnika konstitutivne in 1.
redne seje KIPI, ki je potekala 04.12.2020
4. Sprejem poročila o delu KIPI za leto 2019 (sestavljeno iz dveh delov)
5. Osnutek programa dela KIPI za leto 2020
6. Izvolitev podpredsednika KIPI za mandatno obdobje 2019 – 2023
7. BILBOS - Beletrina izposoja in E branje
Ad. 3
Sklep št. 3: Potrdi se poročilo o realizaciji sklepov in potrditev zapisnikov
konstitutivne in 1 redne seje KIPI, ki je potekala 04.12.2019.
Ad. 4
Sklep št. 4: KIPI ZDUS se seznani s poročilom o delu KIPI za leto 2019.
Ad. 5
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Sklep št. 5: Potrdi se osnutek programa dela KIPI za leto 2020, z dopolnitvijo
podpredsednice Jožice Puhar, ki se glasi:
Na področju Izobraževanja se doda še točko 7, ki se glasi:
Vključevanje v obravnavo novih ali sprememb dokumentov s področja izobraževanja,
ki jih bo pripravljalo in posredovalo MIZŠ. (Obrazložitev: ne vemo, če se bodo
dejansko lotili Bele knjige, kot je napovedoval prejšnji minister, aktualne ministrica pa
ni najavljala bistveno drugačnih usmeritev svojega ministrstva od tega, kar sedaj
velja. Vendar moramo biti pripravljeni, da zagotovimo v vseh tovrstnih dokumentih
možnosti za starejše osebe. Budnost je še posebej pomembna, ker ne vemo, če bo
vlada posvojila sprejeto Strategijo dolgožive družbe in na tej osnovi pripravljen
Akcijski načrt, ki vsebuje ustrezne ukrepe.)
Pri področju publicitete predlagam se doda točko 3, ki se glasi:
Letna informacija o obsegu seznanjenosti članstva ZDUS z našo revijo ZDUS Plus in
oceno ustreznosti vsebine glede na obstoječe interese uporabnikov - bralcev.
Ad. 6
Sklep št. 6: Potrdi se predlog Upravnega odbora ZDUS z dne, 23.9.2019, ki je
predlagal za podpredsednika Branka Medika.
Ad. 7
Sklep št. 7: Članice in člani KIPI so se seznanili z dopisom Beletrine. O možnosti
izposoje knjig se obvesti PZDU, ki dalje obvestijo DU in te članstvo.
Glasovanje je potekalo do 27. 3. do 12.00 ure.
Zapisala v Ljubljani, 9. 11. 2020*
Opomba* Zaradi prenehanja dela sodelavke Lare Valič je bil zapisnik napisan
kasneje.
Dijana Lukić
Izvršna vodja projektov
in prireditev

Milan Osterc l.r.
predsednik Komisije IPI
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