Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko 2019-2023
ZAPISNIK 1. REDNE SEJE KOMISIJE ZA
IZOBRAŽEVANJE, PUBLICITETO IN INFORMATIKO ZDUS
(mandatno obdobje 2019 - 2023),
ki je potekala 19. 4. 2021 ob 10.00 uri prek Zoom
Prisotni člani (4/5): Janez Ferjan, Janez Kastelic, Boža Ojsteršek in predsednik Milan
Osterc.
Odsoten: podpredsednik Branko Medik.
Prisotno vodstvo ZDUS: predsednik Janez Sušnik (do Ad. 2) in podpredsednici Vera
Pečnik in Jožica Puhar.
Sejo je vodil predsednik Milan Osterc, ki je uvodoma pojasnil dogajanja od marca
2020 do sklica prve redne seje.
Na predlog Milana Osterca je bil soglasno sprejet
Sklep št. 1: Potrdi se dnevni red 1. seje:
1. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje in sprejem poročila o izvršitvi
sklepov
2. Sprejem poročila o delu komisije v letu 2020
3. Sprejem programa komisije za leto 2021
4. Predlog programa izobraževanja s področja IKT
5. Tedni vseživljenjskega učenja 2021
6. Nov evropski program za učenje odraslih
7. Razno
Ad. 1
Milan Osterc je na kratko povzel, da je epidemija Covid-19 preprečila številne fizične
sestanke ter aktivnosti, posledično je komisija v letu 2020 uspela opraviti samo eno
korespondenčno, ustanovitveno sejo.
Na predlog Milana Osterca je bil soglasno sprejet
Sklep št. 2: Zapisnik 1. korespondenčne seje se potrdi.
Ad. 2
Milan Osterc je povzel poročilo o delu komisije v letu 2020, pri čemer gre večinoma
za zahtevne naloge, ki jih je opravili bodisi sam bodisi v posvetovanju z vodstvom
ZDUS, za vsebinska področja izobraževanja, informatike in publicitete. O
opravljenem delu je sproti poročal Strokovnem svetu ter vodstvu ZDUS.
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Janez Ferjan je za prenovljeno spletno stran ZDUS komentiral, da je dobra ter
opozoril, da je na arhivski spletni strani potrebno odstraniti opozorilno pasico
»Spletna stran je v urejanju. Hvala za razumevanje.« Obenem domena ni
certificirana, ni varna, kar je potrebno popraviti. Ogledal si je tudi povezave do
spletnih strani PZDU in ugotovil, da ima samo Gorenjska PZDU svojo spletno stran
in da je ta podatek za preostale PZDU potrebno preveriti in ustrezno posodobiti. Za
Gorenjsko PZDU je tudi navedena napačna e-pošta (gorenjske@gmail.com, popravi
naj se na: pzdu.gorenjske@gmail.com).
Boža Ojsteršek je k poročilu o delu komentirala, da je bilo navkljub izrednim
razmeram opravljeno izjemno delo, ki je vredno pohvale. Janez Kastelic se je
pridružil ter ocenil, da ima komisija širok vsebinski spekter področij, ki jih pokriva in
se zavzel za aktivnejši angažma preostalih članov v prihodnje.
Jožica Puhar je prav tako pohvalila izjemno aktivnost predsednika komisije in
dodala, da je delal v izjemno zahtevnih časih, ko dinamika dela na daljavo ni
dopuščala aktivnejše udeležbe preostalih članov. Dodala je, da komisija res pokriva
široko področje in da bo ZDUS moral v prihodnje razmisliti o razdelitvi del na IKT in
na izobraževanje ter učenje, še posebej, ker so pred nami bolj operativne naloge.
Ob prihodnjem fizičnem sestajanju komisije bo tudi lažje stekla koordinacija za
prerazporeditev delovnih nalog med preostale člane komisije. Nadalje je podala
zadnjo znano informacijo v zvezi z Akcijskim načrtom za uresničevanje strategije
dolgožive družbe.
Janez Sušnik je seznanil, da letos ZDUS prednostno obravnava izobraževanje
članov in računalniško-informacijsko opremljenost društev, saj je elektronska
pismenost na nizki ravni. Težavo vidi na ravni PZDU, saj nekatere nimajo Komisije
za izobraževanje ali informatiko in vprašanje je, če se navedenim temam posebej
posvečajo. Pretok informacij od ZDUS do slehernega člana je preslab, ZDUS-ove
komunikacijske kanale ne uporabljajo vsi. Tudi predsednik ZDUS se je zahvalil
Milanu Ostercu za opravljeno delo, s čimer je poskrbel, da je ZDUS aktiven in viden
na teh področjih.
Vera Pečnik je predlagala, da se v prihodnje večji poudarek nameni izobraževanju
članov na splošno in ne samo izobraževanju zaradi informatike.
Na predlog Milana Osterca je bil soglasno sprejet
Sklep št. 3: Poročilo o delu komisije v letu 2020 se sprejme.
Ad. 3
Milan Osterc je predstavil predlog programa dela komisije za leto 2021. K področju
informatike je dopolnil, da je v DU potrebno prenesti, ne samo pridobljena znanja
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za komunikacijo na daljavo (Zoom, Jitsi Meet, Microsoft Teams, Miteam ...) prek
računalnika, temveč so tu še mobilni telefoni, ki omogoča komunikacijo prek
aplikacij Viber, WhatsApp in drugih.
Boža Ojsteršek se je strinjala s predlogom programa. Dodala je, da sistem
računalniškega in drugega izobraževanja v Posavju dobro deluje in je pripravljena
na tem in drugih izobraževalnih področjih narediti kaj več.
Vera Pečnik je predlagala, da se doda tudi potrebno izobraževanje predsednikov
pokrajinskih organizacij in predsednikov DU. Jožica Puhar je dejala, da je nujno
potrebno področje publicistike povezati z odnosi z javnostmi, saj imamo strategijo
odnosov z javnostmi v ZDUS. Predlagala je, da se program dela komisije v letu
2021 operacionalizira in da je potreben razmislek, kako priti do članov, ki niso IKT
opremljeni in nimajo dostopa do računalnikov, interneta? V program je potrebno
vključiti še spremljanje nastajanje strategij izobraževanja odraslih v pripravi na
MIZŠ, v sklopu pripravljanja tovrstnih strategij v EU v letošnjem letu.
Na predlog Milana Osterca je bil soglasno sprejet
Sklep št. 4: Program komisije za leto 2021 se z dopolnitvami, ki sta jih seji
podali podpredsednici Vera Pečnik in Jožica Puhar, sprejme.
Ad. 4
Milan Osterc je seznanil s sklepom vodstva ZDUS, da se konkretizira predlagani
program izobraževanja IKT. Veliko podatkov s tega področja je prispevala Marija
Krušić, ki je v preteklosti pripravljala sistemski razvid delujočih spletnih strani DU,
računalniške opremljenosti in e-dostopnosti v DU. Med drugim je bilo ugotovljeno,
da DU v statističnih poročilih ne poročajo vseh podatkov, zato v statističnem
poročilu ZDUS ni relevantnih podatkov.
Boža Ojsteršek je za ugotovitev dejanskega stanja predlagala sklic Zoom sestankov
s pokrajinami, saj bi na ta način dobili hitre povratne informacije. Milan Osterc se je
strinjal, pri čemer je predlagal, da se predsednike PZDU predhodno pozove, da
pripravijo podatke o računalniški opremljenosti DU in njihovi e-dostopnosti.
Jožica Puhar je predlagala najprej oblikovanje delovne skupine, ki bo pripravila
natančnejši akcijski načrt izvedbe programa do uporabnosti, nato pa bi sledilo
srečanje s pokrajinami, kot je predlagala Boža Ojsteršek.
Na predlog Milana Osterca, Jožice Puhar in Bože Ojsteršek so bili soglasno sprejeti
Sklep št. 5: Program izobraževanj ZDUS s področja IKT se sprejme.
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Sklep št. 6: Ožja delovna skupina se sestane za pripravo podrobnega
akcijskega načrta izvedbe programa izobraževanj ZDUS s področja IKT.
Sklep št. 7: Organizirajo se Zoom posvetovanja s predsedniki PZDU za
ugotovitev stanja o:
 računalniški pismenost v PZDU in DU,
 usposobljenosti in pripravljenosti obstoječega kadra v PZDU, DU za
delo na daljavo,
 obstoječih načinih komunikacije PZDU – DU,
 potrebni tehnični opremi za zagotavljanje dela na daljavo,
 o obstoječih E- izobraževalcih v PZDU.
Ad. 5
Dijana Lukić je seznanila, da bodo Tedni vseživljenjskega učenja 2021 v organizaciji
Andragoškega centra Slovenije potekali od 6. 9. do 10. 10. in navedla izbrane
temeljne skupne akcije/teme, kjer bi ZDUS lahko sodeloval z izvedbo dogodkov, in
sicer:
 Beremo skupaj – za znanje in zabavo! (Komisija za kulturo),
 Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje,
 Digitalna preobrazba družbe,
 Kulturna dediščina – spoznajmo, varujmo in ohranimo! (Komisija za tehnično
kulturo) itd.
Jožica Puhar je še dodala, da se bo tudi ZDUS odzval na morebitna povabila k
sodelovanju v TVU.
Na predlog Milana Osterca je bil soglasno sprejet
Sklep št. 8: Obvesti se Komisijo za kulturo in Komisijo za tehnično kulturo
ZDUS o temah letošnjih Tedov vseživljenjskega učenja. Predlaga se jim
organizacijo dogodkov na dane teme.
Ad. 6
Jožica Puhar je poročala o poteku posveta s slovenskimi deležniki, ki ga je
organiziralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na temo oblikovanja nove
vizije izobraževanja odraslih v Evropi za naslednje desetletje. Ocenjuje, da je bil
posvet koristen in veseli jo, da je prišlo do premika v razmišljanju o izobraževanju
odraslih in se je usmerilo na učenje odraslih, kamor sodijo tudi starejši. Za delo
komisije je izredno pomembno, da se ta tema vključi v program dela za leto 2021.
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Na predlog Jožice Puhar je bil soglasno sprejet
Sklep št. 9: Komisija se je seznanila z udeležbo ZDUS na posvetu MIZŠ za
pripravo novega evropskega programa za učenje odraslih.
Ad. 7
Milan Osterc je obvestil, da se v petek, 23. 4. po Zoom kot predstavnik ZDUS
udeleži sestanka Direktorata za informacijsko družbo (MJU), kjer bo na dnevnem
redu izvajanje programov digitalnega usposabljanja za uporabnike starejše od 55
let (Strategija digitalna Slovenija).
Jožica Puhar je Janeza Ferjana povprašala po informacijah o NVO Grozd Gorenjske.
Janez Ferjan je naknadno posredoval pridobljene podatke: nosilec je Zavod 3 zavod za trajnostne skupnostne prakse. Sedež imajo na Partizanska 46 4220 Škofja
Loka, kontakti so: info@zavod-tri.org, direktorica je Ana Pintar (2 zaposleni),
dejavnost: izobraževalni tečaji in inštrukcije.
V zaključku je potekala razpravo o razbremenitvi dela predsednika v sklopu
sodelovanja z NVO-VID. Posameznega člana se delegira v delovne skupine, pred
prevzemom nalog pa je potrebno za člane pripraviti več informacij o obsegu in
vsebini zadolžitve. Podani so bili predlogi:
- Delovna skupina za odprto programje in storitve pri NVO - VID: Janez Ferjan
- Delovna skupina za pametna mesta, vasi in storitve pri Slovenski digitalni
koaliciji: Janez Kastelic
- Delovna skupina za izobraževanje v digitalni družbi pri NVO - VID: Milan
Osterc
Seja se je zaključila ob 12.00.
Zapisala v Ljubljani, 21. 4. 2021

Dijana Lukić
Izvršna vodja projektov
in prireditev

Milan Osterc l.r.
predsednik Komisije za IPI
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