Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko 2019-2023
ZAPISNIK 2. REDNE SEJE KOMISIJE ZA
IZOBRAŽEVANJE, PUBLICITETO IN INFORMATIKO ZDUS
(mandatno obdobje 2019 - 2023),
ki je potekala 7. 9. 2021 ob 9.00 uri prek Zoom
Prisotni člani (4/5): Janez Ferjan, Janez Kastelic, Boža Ojsteršek in predsednik Milan
Osterc. Opravičil se je podpredsednik Branko Medik.
Prisotno vodstvo ZDUS: predsednik Janez Sušnik in podpredsednica Vera Pečnik.
Opravičila se je podpredsednica Jožica Puhar.
Opravičil se je član Strokovnega sveta ZDUS za področje informatike: Anton Donko.
Sejo je vodil predsednik Milan Osterc, na čigar predlog je bil soglasno sprejet
Sklep št. 1: Potrdi se dnevni red 2. seje:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov
2. Priprave na izvedbo Zoom posvetovanj s PZDU na podlagi analiz stanja IKT
3. Oblikovanje pristopa za zagotovitev IKT opreme v DU
4. Zasnova izdaje pametnih članskih izkaznic
5. Predlog okrogle mize z ministrom za javno upravo in ministrom za digitalno
preobrazbo
6. Informacija o Tednih vseživljenjskega učenja 2021
7. Razno:
 Vprašalnik SVOS – Spletni vprašalnik ocenjevanja spretnosti
 Matic Stergar, predstavitev podjetja MediaInteractive
Ad. 1
Milan Osterc je povzel vsebine prve seje ter informiral, da v sklopu Mreže NVO-VID
kmalu pričakuje nadaljevalni sestanek z direktorjem Direktorata za informacijsko
družbo pri MJU. V vmesnem času je bil tudi objavljen Javni razpis za digitalno
preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti
njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023, na katerega se je ZDUS
prijavil s projektom DIGITALNO VKLJUČENI – Medgeneracijska sinergija v
digitalnem učnem okolju za kakovostno staranje. Milan Osterc je še komentiral, da
razpis ni izpolnil pričakovanj ZDUS po možnostih za sistematično IKT opremljanje
društev.
Janez Sušnik je k realizaciji sklepa 6, po katerem se ožja delovna skupina sestane
za pripravo podrobnega akcijskega načrta izvedbe programa izobraževanj ZDUS s
področja IKT, dejal, da je potrebno opredeliti osebo, zadolženo za izvedbo. Dijana
Lukić je pojasnila, da je to podpredsednica Jožica Puhar, ki je predlagala priprave
natančnejšega akcijskega načrta izvedbe programa do uporabnosti. Janez Sušnik je
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še dodal, da posebno težavo predstavlja dostop do članov, ki nimajo IKT, zato bi
bilo smiselno zadolžiti osebo, ki bi se posvetila vprašanju njihove vključenosti.
Vero Pečnik je zanimalo stanje IKT opremljenosti članic Mreže NVO-VID in njihove
izkušnje s pridobivanjem sredstev v te namene. Milan Osterc je dogovoril, da so
članice večinoma organizacije, ki imajo sodobno računalniško opremo in se ne
soočajo s težavami, kot jih ima ZDUS in tudi več kot tretjina se jih aktivno ukvarja z
usposabljanji in izobraževanji s področja IKT. Milan Osterc se je obvezal, da bo v
mreži sprožil povpraševanje po pridobivanju računalniške opreme za DU.
Janezu Ferjanu je bila s prejšnje seje dodeljena vloga sodelovanja v Delovni skupini
za odprto programje in storitve pri NVO – VID, čemur se žal mora odpovedati, saj
sestanki te skupine potekajo večinoma v popoldanskem času, ko je sam angažiran
z drugimi nalogami, zato je prosil za zamenjavo. Milan Osterc je dejal, da je
sodelovanje ZDUS v treh delovnih skupinah pomembno, tudi v omenjeni, saj nam
bodo informacije prišle prav pri načrtovanih izobraževanjih in usposabljanjih. Kot
kaže pa je trenutna rešitev ta, da se v omenjeni delovni skupini angažiramo po
zmožnostih.
Na predlog Milana Osterca sta bila soglasno sprejeta
Sklep št. 2: Zapisnik 1. redne seje in poročilo o izvršitvi sklepov se
potrdita.
Sklep št. 3: Milan Osterc Mrežo NVO-VID obvesti o nezmožnosti aktivnega
sodelovanja člana v Delovni skupini za odprto programje in storitve, zato
se zaprosi za redno obveščanje in seznanjanje z zapisniki te delovne
skupine, ki se pošiljajo Milanu Ostercu.
Ad. 2
Dijana Lukić je uvodoma vprašala po odločitvi, ali se k posvetom pristopi že sedaj,
ko so za 7/13 pokrajin analize že pripravljene, ali se počaka na 6 preostalih PDZU,
da oddajo odgovore na vprašalnike.
Milan Osterc je predlagal, da se počaka še na preostale, saj potrebujemo celovito
analizo, saj z delnimi podatki samo ustvarjamo neenakosti. Janez Sušnik se je
strinjal in komentiral, da potrebujemo celovite informacije in da morajo PDZU
izpolniti vse podatke o vseh društvih, saj z nepopolnimi informacijami ne moremo
nastopati pred odgovornimi ministri. PZDU se morajo zavedati odgovornosti, na kar
jih bo vodstvo ZDUS posebej opozorilo.
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Vero Pečnik so zanimale zadnje informacije o poteku odpravljanja belih lis dostopa
do širokopasovnih omrežij. Milan Osterc je odgovoril, da razpisi za gradnjo teh
omrežij potekajo, a še ni vse znano.
Janez Ferjan je komentiral, da je s pridobivanjem podatkov vedno težava in da gre
v primeru PZDU Gorenjske, ki je poleg PZDU Koroške oddala najpopolnejše
podatke, zahvala predvsem tajnici, ki se je aktivno angažirala in poklicala vsa
društva ter na ta način pridobila podatke za 49 DU.
Janez Kastelic je dodal, da je na posvetovanjih potrebno tudi preveriti, s kakšnimi
težavami so se soočali pri poročanju, kot je npr. težava s poznavanjem dela v
Excellu itd.
Milan Osterc in Janez Sušnik sta se strinjala, da brez podatkov ni mogoče delati in
da slednje ovira nadaljnje aktivnosti ZDUS, zato sta se zavzela, da se na PZDU, ki
še niso oddale izpolnjenih vprašalnikov, naslovi dopis, v katerem se uvodoma
izpostavi namen in pomen pridobivanja popolnih podatkov ter pozove k čim prejšnji
realizaciji.
Dijana Lukić sem povzela, da je analiza za 7 PZDU že pripravljena in da bi se s temi
pokrajinami posvetovanja že lahko opravila, sicer se nam bo zadeva zavlekla v
pozno zimo, posvetovanja pa se morajo opraviti s posamezno PZDU in ne vsemi
skupaj. Koncept posvetovanja z dnevnim redom je že pripravljen, komisija pa je na
predlog Milana Osterca in Janeza Sušnika nadalje opredelila udeležence
posameznega posvetovanja, ki so:
 ZDUS: vodstvo in predsednik Komisije za izobraževanje, publiciteto in
informatiko,
 PZDU: predsednik, oseba, ki je izpolnila vprašalnik ZDUS, UO PZDU.
Na predlog Milana Osterca in Janeza Sušnika sta bila soglasno sprejeta
Sklep št. 4: PZDU, ki se niso odzvale na dopis ZDUS z dne 31. 5. OP št.
93/2021-5 po zadevi: Ugotovitev in posodobitev stanja računalniške
opreme v DU, virov informiranosti članov in predlogi izobraževalnih
vsebin, se z drugim dopisom ponovno pozove k realizaciji.
Dopis pripravi Dijana Lukić, ga uskladi med vodstvom ZDUS in predsednikom
Milanom Ostercem, nakar se odpošlje najkasneje do 10. 9.
Oddali še niso 6/13:
 PZDU Posavje
 PZDU Severna Primorska
 PZDU Zgornje Podravje
 PZDU Spodnje Podravje
 PZDU Ljubljana z okolico
 PZDU Zasavje
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Sklep št. 5: Za PZDU, ki so izpolnile vprašalnik za Ugotovitev in
posodobitev stanja računalniške opreme v DU, virov informiranosti članov
in predlogi izobraževalnih vsebin, se v skladu s konceptom in
opredelitvami na seji pristopi k izvedbi Zoom posvetovanj.
Dopis pripravi Dijana Lukić, ga uskladi med vodstvom ZDUS in predsednikom
Milanom Ostercem, nakar se odpošlje na PZDU za uskladitev posameznih terminov.
Oddali so (7/13):
 PZDU Gorenjska
 PZDU Koroška
 PZDU Dolenjska in Bela krajina
 PZDU Južna Primorska
 PZDU Pomurje
 PZDU Celje
 PZDU Šaleška
Ad. 3
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da ni posebnih razpisov za nakup računalniške
opreme, zato se med drugimi pristopi tudi k poizvedbi pri Mreži NVO-VID.
Janez Sušnik je dejal, da mora ZDUS poleg iskanja virov in priložnosti za
zagotovitev računalniške opreme za DU sočasno razmišljati tudi o usposabljanjih za
uporabo le-te. Dejal je, da ZDUS cilja na novo opremo, pri čemer moramo
kakovostno utemeljiti, zakaj jo naša DU potrebujejo. Milan Osterc je dodal, da
društva potrebujejo računalnike, ki bodo za končnega uporabnika ustrezno
programsko opremljeni.
Janez Sušnik je zagotovil, da bo ZDUS ob podpori UO močno pritisnil na različne
vzvode za zagotovitev računalniške opreme za DU, saj je ob napovedani vsesplošni
digitalizaciji potrebno sprejeti ustrezne sklepe komisije, na vodstvu ZDUS pa je da
jih realizira in omogoči opremljenost DU za sodelovanje v digitalnem času.
Janez Ferjan je seznanil, da je opravil analizo računalniške opreme programa
Starejši za starejše za vseh 21 DU PDZU Gorenjske in ugotovil, da je povprečna
starost računalnikov prek 9 let, da je ogromno zastarele programske opreme,
operacijskih sistemov, da o protivirusnih zaščitah ne govorimo, saj jih večina nima,
kar je zaskrbljujoče.
Na predlog Milana Osterca je bil soglasno sprejet
Sklep št. 6: Milan Osterc na Mrežo NVO-VID naslovi povpraševanje po
možnostih za pridobivanje računalniške opreme za DU.
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Ad. 4
Janez Sušnik je predstavil idejo o uvedbi pametne članske izkaznice, ki bi jo
uporabljali za izkazovanje članstva, ugotavljanje izpolnjevanja članskih obveznosti,
uveljavljanje posameznih popustov in ugodnosti, predvsem pa za večjo
informacijsko povezljivost članov na relaciji ZDUS-PZDU-DU-Hotel Delfin. Današnje
knjižice, ki jih uporabljamo so preteklost, postopna uvedba pametne kartice pa bi
pomenila tretji korak v digitalni preobrazbi delovanja DU. Prvi dveh korakov, ki sta
izobraževanje za pridobivanje digitalnih spretnosti članov in zagotovitev
računalniške opreme za DU se lotevamo danes, k tretjemu pa je potrebno pristopiti
za prihodnost. Povsem jasno je, da nas digitalni razvoj prehiteva, kar se vidi tudi pri
določenih aktivnostih ZDUS in imamo odličen primer odzivnosti na primeru
rokodelske dejavnosti v ZDUS, ki je tako močna, da je potreba narekovala izdelavo
računalniškega programa oz. aplikacije za boljšo povezljivost. V zaključku je Janez
Sušnik še informiral, da ZDUS z A-Softom že preučuje možnosti za pametno
člansko izkaznico, posvetovali pa se bomo še z drugimi podjetji.
Janez Kastelic je svetoval, da se pri nameri o uvedbi pametne članske izkaznice
jasno opredeli namen, cilji, finančna konstrukcija in vključi uporabniški pogled, sicer
bo člane težko prepričati in motivirati za njeno uporabo. Namreč kot sam ugotavlja
je motivacija ključnega pomena in dokler ljudje nimajo zaupanja v novosti, se bodo
le-teh otepali. Ob pregledu 40 ukrepov za digitalizacijo, po katerem se med drugim
ukinja prometno dovoljenje in uvaja e-osebna izkaznica vidi priložnost, da se vključi
še druge podatke, kot je na primer članstvo v določeni organizaciji. Če bomo uvajali
lastno pametno izkaznico, to pomeni, da bomo zaradi čitljivosti potrebovali čitalce v
vseh društvih in na drugih lokacijah, kjer naj bi se ta uporabljala, namesto, da bi
zadeve združevali in imeli eno e-kartico za vse. Pri pristojnih je potrebno preveriti
kakšno povezljivost baz podatkov bodo omogočali novi e-dokumenti, ali bo mogoče
združiti naše podatke z državnimi?
Milan Osterc je komentiral, da je na težavo povezljivosti različnih evidenc in baz
podatkov že opozoril tedaj predsednik Sveta za digitalno preobrazbo, danes
minister Mark Boris Andrijanič, na srečanju na ZDUS 30. 6. Milan Osterc ima sam
pomisleke glede pametne članske izkaznice, ni pa proti njeni uvedbi in meni, da je
to tudi tema za Zoom posvetovanja s PZDU.
Janez Sušnik je podprl razmišljanja članov in dejal, da ZDUS razmišlja za
prihodnost, ki bo digitalna in da se kartica ne bo uvedla čez noč. Strinja se, da bo
največ dela z motivacijo in učenjem in poudaril, da imamo velik generacijski
razkorak v članstvu med mladimi upokojenci, ki jim pametni telefoni ne delajo težav
in starejšimi, ki se še niso srečali z računalnikom, zato je potrebno preudarno delati
naprej in oblikovati različne pristope.
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Boža Ojsteršek je s člani delila izkušnjo pri menjavi osebne izkaznice in se strinjala,
da ZDUS poda pobudo, da država ob prehajanju na digitalne oblike dokumentov,
hkrati odpre možnosti za združevanje z drugimi bazami podatkov. Janez Sušnik se
je zahvalil članom za dobre pobude.
Na predlog Milana Osterca je bil soglasno sprejet
Sklep št. 7: Komisija podpira nadaljevanje dela na zasnovah za uvedbo
pametne članske izkaznice ZDUS, obenem pa tudi podpira iskanje
možnosti za združevanje le-te z morebitnimi drugimi e-dokumenti, katerih
uvedbo načrtuje država.
Ad. 5
Janez Sušnik je podal pobudo za sklic okrogle mize z ministrom za javno upravo in
ministrom za digitalno preobrazbo, katere cilj je, da se pristojna ministra seznanita s
stanjem glede računalniške opremljenosti DU in potrebami po usposabljanjih za
pridobivanje digitalne pismenosti starejših za večjo vključenost v družbo. Na okrogli
mizi bi lahko predstavili tudi pobude, ki so bile predlagane v predhodni točki, saj je
okrogla miza dobra platforma za diskusijo.
Zaradi trenutne epidemiološke situacije v državi ni mogoče opredeliti, ali bi se
izvedbe lotili v fizični obliki ali virtualno, vsekakor pa moramo najprej pripraviti
dobre podlage za diskusijo, to je zaključiti analize za pokrajine in posvetovanja z
njimi.
Na predlog Milana Osterca je bil soglasno sprejet
Sklep št. 8: Komisija se je seznanila s pobudo za organizacijo okrogle mize
na temo digitalne vključenosti društev upokojencev in starejših.

Ad. 6
Milan Osterc je poročal o poteku Nacionalnega odprtja Tednov vseživljenjskega
učenja, ki je potekalo 3. 9. v Lendavi. Dejal je, da se je na dogodek prijavil kot
predstavnik ZDUS, a bil razočaran, ker ni bilo zanj mesta med gosti. Na odprtju je
imela nagovor Mateja Ribič, državna sekretarka MDDSZ, iz katerega ni bilo razbrati,
da so starejši od 64 let udeleženi v vseživljenjskem učenju, kar ga je zmotilo. Še
vedno je ta starostna skupina prezrta v izobraževanju, kar na svojevrsten način
dopušča Zakon o izobraževanju odraslih, ki upokojence ne omenja in nas na ta
način nihče tudi ne more obravnavati kot udeležence vseživljenjskega učenja.
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Pred odprtjem je tudi potekal koordinacijski sestanek TVU, ki ga je sklical
Andragoški center Slovenije, kjer so poročali, da ima ZDUS prijavljeni 2 prireditvi, v
celotni bazi pa je vpisanih več kot 2.000 dogodkov. Milan Osterc je dejal, da je to
premalo za večjo prepoznavnost in udeležbo ZDUS. Dijana Lukić sem dodala, da
ima ZDUS v prireditve TVU prijavljenih 6 dogodkov in da so še društva, ki imajo
lastne dogodke pa ZDUS nima informacije o tem, katera so to in da bi bilo dobro,
da po zaključku TVU te informacije pridobimo.
Na predlog Milana Osterca je bil soglasno sprejet
Sklep št. 9: Po zaključenih 26. Tednih vseživljenjskega učenja (6. 9. – 10.
10.) se opravi podrobnejša analiza sodelovanja DU in ZDUS v letošnjih
TVU, s katero se seznani Andragoški center Slovenije.
Ad. 7
Milan Osterc je komentiral, da je izpolnil spletni vprašalnik ocenjevanja spretnosti
SVOS in meni, da zaradi zahtevnosti ni pisan vsem na kožo.
Podrobnejšo oceno je podal Janez Kastelic, ki je komentiral, da je potrebna
motivacija za izpolnitev vprašalnika. Sam postopek sodelovanja je nekoliko
odbijajoč za starejše, saj je potrebno pridobiti vstopne žetone, kode itd. Vprašalnik
je primeren za ljudi, ki iščejo svoj profil v službi in mu razkrije njegove
matematične, bralne in IKT sposobnosti. Statistika, ki pride kot rezultat pa je
koristna v smeri ugotavljanja stanja v primerjavi z drugim državami. Za generacijo
upokojencev je zanimiv v tistem statističnem delu, ko ugotavljamo raven
sposobnosti, ki z leti seveda upadajo in rezultat nam daje vpogled, kje smo in kaj bi
lahko z izobraževanjem izboljšali. Bi bilo pa za upokojence primerno, da se del
vprašanj, ki so namenjena ugotavljanju poklica, izpusti. Ocenjuje, da je vprašalnik
izdelan zelo fleksibilno (večkratni dostop), ker ni časovno omejen in omogoča, da se
mu posvetiš, ko imaš čas. Zanimivo je tudi dejstvo, da s spletnim načinom
izpolnjevanja v bistvu tudi spodbuja ljudi h krepitvi digitalnih kompetenc.
Nadaljevala je Boža Ojsteršek, ki se je izpolnjevanja lotila z zanimanjem. Za
snovalce je predlagala, da uvodoma zapišejo navodilo, priporočilo, koliko časa si je
potrebno vzeti za izpolnjevanje, na primer od 30 do 45 minut, ker je vprašalnik
obsežen in bi informacija o predvidenem oziroma potrebnem času olajšala delo.
Vprašalnik bi priporočila tudi drugim članom, ker je dobra možganska vadba.
V zaključku je Matic Stergar iz podjetja MediaInteractiv predstavil napredno
digitalno orodje MiTeam, sodelovalno in izobraževalno okolje, ki celovito in na enem
mestu združuje najmodernejše rešitve s področja sodelovanja, informiranja,
upravljanja z dokumenti, dogodki, video komunikacije itd. Gre za produkt, ki je
mešanica aplikacij za komuniciranje, kot so Zoom in Microsoft Teams, s pametno
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knjižnico odprtih modernih digitalnih vsebin za pametno učenje. Pod eno streho so
združene funkcionalnosti za sodelovanje, komuniciranje in učenje. Združena
uporabniška izkušnja je posebej primerna za starejše in enostavna za uporabo.
Namen orodja je, da podpre NVO pri bolj učinkoviti digitalni transformaciji. Uporabe
se uporabniki naučijo prek izpopolnjenega interaktivnega tečaja, ki ima za cilj
izobrazit za čim samostojnejšo uporabo. To orodje je samo osnovni gradnik, ki se v
nadaljevanju lahko nadgradi glede na potrebe NVO. V eni potezi pokrijejo
sodelovalno-komunikacijsko potrebo, zatem pa pride lahko kompleksnejše
sodelovanje.
Milan Osterc je zastavil nekaj vprašanj o samem orodju, njegovi aktivaciji in
prednostih pred Zoom.
Na predlog Janeza Sušnika je bil soglasno sprejet
Sklep št. 10: Na kolegij vodstva ZDUS se povabi predsednika komisije
Milana Osterca in Matica Stergarja iz podjetja MediaInteractiv, ki
podrobneje predstavi digitalno rešitev MiTeam.
Seja se je zaključila ob 11.15.
Zapisala v Ljubljani, 8. 9. 2021

Dijana Lukić
Izvršna vodja projektov
in prireditev

Milan Osterc l.r.
predsednik Komisije za IPI
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