Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko 2019-2023
ZAPISNIK 3. REDNE SEJE KOMISIJE ZA
IZOBRAŽEVANJE, PUBLICITETO IN INFORMATIKO ZDUS
(mandatno obdobje 2019 - 2023),
ki je potekala 27.1.2022 ob 10.00 uri prek Zoom
Prisotni člani (4/5): Janez Ferjan, Janez Kastelic, Boža Ojsteršek (prisotna do točke
5), Anton Donko in predsednik Milan Osterc.
Ni bil prisoten: podpredsednik Branko Medik.
Prisotno vodstvo ZDUS: podpredsednica Vera Pečnik, ki jo je predsednik Janez
Sušnik pooblastil za zastopanje, podpredsednica Jožica Puhar.
Opravičil se je predsednik Janez Sušnik.
Sejo je vodil predsednik Milan Osterc, na čigar predlog je bil soglasno sprejet
Sklep št. 1: Potrdi se dnevni red 3. seje:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov
(Milan Osterc)
2. Sprejem poročila o delu komisije v letu 2021 in Načrt dela v 2022
3. Digitalni bon
4. Članska izkaznica ZDUS
5. Seznanitev s projektom Digitalno vključeni
6. Razno
a. FDV študija GoLiveClip (Janez Kastelic)
b. Predstavitev portala link Andreja Čukajne
c. Odločitev o sodelovanju z MiTeam (Matic Stergar)
Ad. 1
Predsednik komisije Milan Osterc je povzel zapisnik druge seje s statusom izvršitve
sklepov.
Vero Pečnik je zanimalo ali se je odzvala še kakšna PZDU po Gorenjski na »Vabilo
na posvetovanja ZDUS z DU po PZDU«. Naknadno pridobljen podatek posredujem
Mateja Strašek: na vabila so se odzvali PZDU Posavje, Dolenjske, Zasavja,
Gorenjske, Zg. Podravje, Pomurje, Koroška in Sp. Podravje. Na dnevnem redu
posvetovanj je pod točko Razno vključena »IKT analiza za posamezno PZDU in
ugotovitve, informacija o projektih«.
Na predlog Milana Osterca je bil soglasno sprejet
Sklep št. 2: Zapisnik 2. redne seje in poročilo o izvršitvi sklepov se
potrdita.
Ad. 2
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Milan Osterc je predstavil Poročilo o delu komisije v letu 2021, ki je kot
priloga številka 1 sestavni del zapisnika.
Predlagal, je da se v delo NVO VID vključi Anton Donko, ker je
komunikacije veliko. Komisija IPI je bila zelo aktivna in redno obveščala
vodstvo ZDUSa. V letu 2021 je nastala dvotirnost pri pogovorih z
Ministrstvi, npr ko so se začeli pogovori o digitalnem bonu se ZDUS
vključuje preko KIPI in preko NVO VID. Zadnji sestanek je bil konec
decembra z Nino Gržinič Frelih
Jožica Puhar in Boža Ojsteršek sta pohvalili kvalitetno pripravljeno
poročilo. Vera Pečnik je pohvalila delo in udejstvovanje Milana Osterca.
Jožica Puhar je povedala, da se Svet za aktivno staranje in
medgeneracijsko povezovanje pri vladi RS v letu 2021 ni sestal. Glede
izobraževanja oziroma promocije vseživljenjskega učenja se je ZDUS
povezoval z drugimi npr Andragoškim centrom ter sodeloval tako z
vladnim kot nevladnim sektorjem in se vključili v pregled in komentiranje
dokumentov, ki sta jih pripravili Ministrstvo za izobraževanje in Evropska
skupnost.
Jožica Puhar in Vera Pečnik sta izpostavili, da so člani NVO VID profesionalci, na
ZDUS tako poglobljenih znanj nimamo.
Milan Osterc je predstavil načrt za leto 2022 po področjih dela, ki je kot priloga
številka 2 sestavni del zapisnika.
Vera Pečnik je predlagala, da se pripombe Janeza Kastelica o članski izkaznici, in
digitalnem bonu dodajo v načrt dela komisije.
Janez Kastelic je pripomnil, da bi ob novi članski izkaznici dodali tudi enotno bazo
članstva ter predlagal, ter predlagal da lahko nadomesti predsednika komisije v
stikih s Srebrno ekonomijo glede na sodelovanje z dr. Gričarjem v službenem času..
Milan Osterc bo Jožetu Gričarju sporočil, da ga bo s strani Komisije IPI nadomestil
Janez Kastelic.
Milan Osterc je pripomnil, da prihaja do dvojnosti komunikacij s strani NVO VID in
Simona Delakorde.
Nato je Jožica Puhar povedala, da prejemajo le komunikacije, ki jih posreduje Milan
Osterc. Glede sodelovanja z mrežo NVO je predlagala, da se zaradi velikega števila
komisij in dejavnosti omejimo le na sodelovanje v tistih dejavnostih NVO VID v
katerih smo že sodelovali.
Milan Osterc je povedal, da je NVO VID že lani dal pobudo, da se v okviru vseh 33
društev, ki delujejo znotraj mreže, ustanovi Digitalno središče NVO v Sloveniji.
Poudaril je, da je glede na dogajanja zadnjih dveh letih v interesu ZDUS sodelovati
v Digitalnem središču in menil, da je naloga vodstva ZDUS, da pripravi pismo o
nameri. Rok za prijavo je med 31.1. do 9.2.2022.
Vera Pečnik je povedala, da se strinja, da se ZDUS vključi.
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Milan Osterc je povedal, da so organizacije v mreži predlagale, da ZDUS pridobi
status javnega pomena v informacijski družbi.
Jožica Puhar je povedala, da mora vodstvo ZDUS zadevo najprej preučiti - tam je
več možnih oblik sodelovanja - ter da vsebina ni del dnevnega reda vendar je
pobuda dobrodošla.
Pri izpolnjevanju vprašalnikov »Ugotovitev in posodobitev stanja računalniške
opreme v DU, virov informiranosti članov in predlogi izobraževalnih vsebin« so se
odzvale vse članice razen PZDU Posavje.
Seji se je pridružila Marija Krušič, ki je povedala, da je bilo z anketo o stanju
računalniške opreme v DU nekaj težav. V Posavju imajo 11 društev, vsa imajo enaslov, nekatera tudi po več. Zoom imajo od januarja 2021 in se večkrat srečujejo
po njem; kot upravni odbor, kot bralni krožek in omogočajo tudi drugim, omogočili
so tudi usposabljanja za program ORPO, kjer se je iz Slovenije prijavilo več kot 50
društev. Triurni seminarji so bili kvalitetni. Vsa DU imajo računalnike, najmanj
enega, do pet. Dve društvi nimata niti svojih poslovnih prostorov in delajo od doma,
od kjer imajo dostop. Glede spletnih strani in kaj se sme objavljati, je povedala, da
so v letu 2010 pristopili k Po srcu mlad, ki jim je omogočil znanja za objave vendar
nekatera društva ne objavljajo, ker ne vedo katere vsebine lahko javno objavijo, da
ne bo prišlo do nedovoljenih objav in inšpekcijskih pregledov. Glede članske
izkaznice, uporabe digitalnih bonov in uporabe IKT na splošno je izpostavila (iz
izkušenj regijske izobraževalke), da je problem v ljudeh (nekateri se z IKT še sploh
niso srečali) in meni da, uporabe v vseh 500 društvih ne bomo mogli doseči.
Izpolnjenega vprašalnika niso poslali, ker vanj ne morejo vpisati vseh želenih
podatkov. Z uporabo ORPO so zadovoljni in ne vidi potrebe po centralnem sistemu.
Od predsednika lokalnega turističnega društva bo pridobila informacije o dejanski
uporab(nost)i na seji predstavljene platforme Link (točka 6.b). Opozorila je, da
vprašalniki niso izpolnjeni pravilno, ker je naloga dodeljena nekomu, ki ima trenutno
čas.
Nato je Milan Osterc je pojasnil, da je namen vprašalnika dobiti uvid v obstoječe
stanje uporabe IKT za pogovore z državo, kar je bil razlog za pripravo enotnega
vprašalnik za vse PZDU.
Vera Pečnik se je Mariji Krušič zahvalila za podrobno poročilo in poudarke, da so
veliki sistemi delani za mlade ljudi, ne za populacijo DU.
Janez Kastelic je povedal, da je na celjskem 60 društev, da je bil z vprašalnikom
problem, ker ljudje niso zaznali, da ima več strani in predlagal, da se vprašalnik
skrajša na A4 format in se doda tudi navodilo kako ga izpolnjevati. Povedal je, da če
ima Posavje dobro delujočo rešitev je smiselno, da uporabimo tisto kar deluje in je
enostavno.
Milan Osterc je Mariji Krušič predlagal, glede na to, da ima zbrano večino podatkov,
da izpolni in pošlje poročilo, da bo Komisija lahko obdelala podatke in v prvih šestih
mesecih organizirala sestanke s PZDU o stanju IKT.
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Jožica Puhar je povedala, da je cilj, da z vprašalniki pridemo do podatkov, ki jih
lahko tudi regionalno uporabimo za pogovore s posameznimi društvi in prepoznamo
kako aktivni so in kaj potrebujejo. Zahvalila se Mariji Krušič za obljubljeno analizo.
Marija Krušič je izpostavila, da bi moral biti v statistiko vključen tudi podatek o
starostni strukturi članov, ker to vpliva na obseg uporabe IKT.
Na predlog Milana Osterca so bili soglasno sprejeti
Sklep št. 3: Poročilo o delu komisije v letu 2021 se dopolni z zabeležkama:
-Svet vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje se v
letu 2021 ni sestal,
-Jožica Puhar je sodelovala pri podajanju predlogov na dokumente, ki sta
jih pripravila Ministrstvo za izobraževanje in Evropska skupnost na
področju vseživljenjskega učenja ter nastopila na Forumu Andragoškega
centra Slovenije
Sklep št. 4: V načrt dela Komisije se dodajo točke: članska izkaznica
vključno z bazo celotnega članstva ter digitalni bon.
Sklep št. 5: Janez Kastelic prevzame zastopanje Komisije IPI v delovni
skupini Srebrna ekonomija (mreža NVO VID) in se vključi v komunikacijo.
Sklep št. 6: Vodstvo ZDUS pripravi pismo o nameri sodelovanja v Digitalno
središče NVO Slovenije. Rok do 12.2.2022
Ad. 3
Milan Osterc je povedal, da je digitalni bon v pripravi. Na sestanku lani pri ministru
Andrijaniču niso prejeli konkretnega odgovora kje in v katerih delih bodo izvedena
izobraževanja, kot podlaga za prejem bona. Namenjeni naj bi bili ljudem nad 55 let.
Vrednost naj bi bila od 150€ do 200€. Opozoril je, da je še precej nejasnosti glede
digitalnega bona.
Jožica Puhar je pripomnila, da je zakon v javni obravnavi. Dodala je, da je pravilno,
da smo dali pripombe na zakon. Izpostavila je, da se je NVO VID profesionalno lotil
predlogov pripomb in smo vsi naredili največ kar lahko, da bo zakon zaživel in se
boni realizirali.
Milan Osterc je pripomnil, da veliko stvari izpelje sam, zato se je zavezal, da bo v
bodoče v komunikacijo vključil člane komisije za boljšo vključenost in informiranost.
Na predlog Milana Osterca je bil soglasno sprejet
Sklep št. 7: Komisija se je seznanila s pripombami ZDUS in NVO VID na
predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki je bil v javni
razpravi do 23.1.2022.
Ad. 4
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Milan Osterc je povedal, da novih informacij o uvedbi članskih izkaznic nima.
Jožica Puhar je povedala, da je vodstvo imelo prezentacijo o možnosti za članske
izkaznice, ki so vsebinsko sprejemljive vendar pomenijo, da je potrebna vrsta presoj
o ceni, podrobnostih, o postopkih. Obstajajo izvajalci, ki so drugim že pripravili
članske izkaznice. Dlje od seznanitve vodstvo ni prišlo.
Vera Pečnik je povedala, da je ponudnikov več, kakovosti so različne in tudi cene.
Delo naj bi bilo izvedeno v roku enega leta. Pomembno je pridobiti informacije s
terena o opremljenosti in pričakovanjih. Naloga Komisije je dvigniti interes pri ljudeh
in jih izobraziti.
Janez Kastelic je pripomnil, da je bila Komisiji dodeljena naloga, da pripravi razpis za
novo pametno člansko kartico, medtem pa je bilo pripravljenega veliko gradiva v
katerega komisija ni bila vključena. Predlagal je, da Komisija samostojno, vsak član
iz svojega zornega kota, pripravi poglede na člansko kartico, kljub temu da ne vedo
kakšni bi bili pogoji.
Jožica Puhar je pripomnila, da tudi vodstvo ne pozna podrobnosti. Znan je cilj; imeti
pametno člansko kartico ter da obstajajo ponudniki. Podpredsednici podpirata
predlog Janeza Kastelica da Komisija pripravi predlog.
Janez Kastelic je nadalje predlagal, da člani v svoj predlog vključijo tudi pogled na
enotno bazo članstva in svoja pričakovanja. Imamo 200 tisoč članov, ki bi kartico
lahko uporabljali.
Vera Pečnik je izpostavila naj predlogi vsebujejo tudi potrebe za registracijo ob
prihodu v Hotel Delfin.
Milan Osterc bo zbral obstoječe podatke o članski kartici, jih posredoval Mateji
Strašek, ki jih bo posredovala članom komisije.
Na predlog Milana Osterca je bil soglasno sprejet
Sklep št. 8: Člani komisije pripravijo svoje poglede na namen in kriterije za
novo pametno člansko izkaznico ter svoje predloge pošljejo Mateji Strašek
do vključno 28.02.2022.
Ad. 5
Mateja Strašek je predstavila status projekta Digitalno vključeni. Izvedena sta bila
dva sestanka projektne skupine ter spoznavni sestanek z Ministrstvom za javno
upravo o zahtevah glede poročanja in zahtevkov za izplačilo nosilcu projekta. Prejeli
smo predplačilo za projekt in ga v roku posredovali partnerju IZRIIS. Projektna
skupina ima predvidene tedenske sestanke za spremljanje izvedbe nalog. V teku je
priprava vsebin in funkcionalnosti za novo platformo. ZDUS je predloge predstavil
projektnem partnerjem. Simbioza, ki ima na področju platform in izobraževanj
starejših največ izkušenj bo vsebine dopolnila. Vodilo je »manj je več«.
Milan Osterc je poudaril, da so starejši ljudje počasnejši, zato morajo biti storitve in
izobraževanja primerni upokojenkam in upokojencem.
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Mateja Strašek je povedala, da se v projektu zavedamo tega in da je del projekta
tudi pilotni oziroma testni model, kjer bomo rešitve dali v testiranje 20 starejšim, 20
mlajšim in 10 NVO udeležencem, da bodo končni rezultati vsebovali najustreznejše
rešitve na platformi in izobraževanjih. O poteku projektu bo Komisija redno
obveščana in so člani Komisije vabljeni, da podajo svoja mnenja in predloge.
Jožica Puhar je povedala, da spremlja projekt od prve ideje in meni, da projekt
dobro poteka in verjame v uspeh.
Milan Osterc je predlagal, da se v projektne sestanke vključi Anton Donko s
pomislekom, da ne bi širil projektne skupine, ki je že postavljena.
Mateja Strašek bo po vsakem sestanku projektne skupine napisala povzetek in
seznanila z njim člane Komisije. V kolikor bodo člani Komisije, in član Strokovnega
sveta Anton Donko, želeli več informacij se lahko pridružijo na določenem sestanku.
Anton Donko se strinja, da delovnih skupin ne širimo, da se na posamezne sestanke
po potrebi povabi strokovnjake, da podajo svoje mnenje ter da je pripravljen
sodelovati v projektu.
Na predlog Milana Osterca je bil soglasno sprejet
Sklep št. 9: Komisija se je seznanila s statusom projekta Digitalno
vključeni.

Ad. 6
a) Janez Kastelic je predstavil FDV študijo GoLiveClip ter izpostavil, da je smiselno
preizkusiti čim več možnosti, da bo Komisija lahko naredila kvalitetno oceno, kaj
ljudje potrebujejo. Pomembno, je da ponudnik nudi celovito rešitev, ki pokriva vse
potrebe uporabnikov. Motiv za testiranje je bila osebna situacija. Glede financiranja
aparata je pomembno, da ne bremeni osebe, ki potrebuje pomoč. Prav tako je
potrebno, da preverjamo le aparature proizvajalcev, ki imajo ustrezen vir
financiranja.
b) Andreja Čukajne je predstavila funkcionalnosti, ki jih ponuja platforma njihovega
podjetje Zaslon Telecom d.o.o.. Za primer je uporabila platformo, ki so jo pripravili
za Turistično zvezo Slovenije, ob predpostavki, da je njihova organizacija podobna
ZDUS. Platforma oziroma spletni portal omogoča spremljanje članstva in članarin,
objavo dogodkov, obveščanja skupin, objave različnih obrazcev za izpolnjevanje ter
dokumentni sistem.
Vero Pečnik je zanimala cena. Približna ocena ge. Čukajne je 4.000€ odvisno od
nabora funkcionalnosti, letno vzdrževanje, ki vključuje tudi nekaj ur podpore pa
znaša 200€.
Jožica Puhar je postavila vprašanje o možnosti povezave na spletno stran ZDUS ter
kakšna bi bila pokritost društev z opremo, uporabniki ter znanjem.
Andreja Čukajne je povedala da je portal v slovenščini, lahko nam ob ponudbi
pošlje tudi tesni dostop, da pregledamo platformo.
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Milan Osterc je povedal, da imamo delujočo spletno stran, ki jo polnimo s podatki.
Zato je smiselno, da prejmemo ponudbo in testno verzijo ter se čez 2 meseca
slišimo in sporočimo.
Mateja Strašek je vprašala kam se shranjujejo podatki in kdo skrbi za njih.
Andreja Čukajne je odgovorila, da po želji; oblak, ki ga najemajo pri tretji osebi je
shranjen v Sloveniji, za varnost podatkov je poskrbljeno, lahko pa se shranjujejo na
ZDUS strežnik.
Ga. Čukajne bo pripravila ponudbo, ki bo vključevala možnost shranjevanj v oblak
ali ZDUS server ter minimalne zahteve računalniške opreme na ZDUS.
c) MiTeam, Matic Stergar je poslal e-pošto, s predlogom, da se srečamo in
vzpostavimo sodelovanje, zanima ga ali je odprt primeren razpis za sodelovanje na
projektu ter delitev seznama naših izvajalcev izobraževanj.
Milan Osterc je izpostavil, da je Komisija ob zadnji predstavitvi MiTeam prišla do
zaključka, da nismo pripravljeni na sodelovanje.
Jožica Puhar je povedala, da je njihov pristop za naše zmožnosti in znanja veliko
prezahteven.
Mateja Strašek je predlagala, da Maticu Stergarju odgovorimo, da ga bomo
kontaktirali, ko se bo pokazala priložnost in potreba po sodelovanju.
Vera Pečnik in Milan Osterc sta potrdila, da ZDUS prejme veliko podobnih zadev in
je smiselno, da jim odgovorimo, da jih bomo kontaktirali, ko se pojavi potreba.
Dodatno: Boža Ojsteršek je predlagala, da so v bodoče seje krajše, z manj gradiva
ali pogostejše.
Anton Donko se strinja, da so bodoče seje krajše, z manj obsežnim dnevnim
redom, ki naj se ga dosledno drži. Predlaga, da besedo, dobi vsak udeleženec
enkrat pri vsaki točki dnevnega reda, le izjemoma ponovno
Na predlog Milana Osterca so bili soglasno sprejeti
Sklep št. 10: Komisija se je seznanila s FDV študijo GoLiveClip.
Sklep št. 11: Komisija bo pregledala ponudbo Zaslon Telecom d.o.o.,
testirala testno verzijo in do 27.3.2022 Andreji Čukajne sporočila stališče
ZDUS o portalu.
Sklep št.12 : Maticu Stergarju, MiTeam, Mateja Strašek v imenu Komisije
sporoči, da ga bomo kontaktirali, ko se pojavi primerna priložnost za
sodelovanje.
Milan Osterc je ob zaključku seje predlagal naslednji sestanek čez dva ali tri mesece
oziroma se dogovorimo ob pripravi zoom sestankov s PZDUji.

Seja se je zaključila ob 12:15.
Zapisala v Ljubljani, 28. 1. 2022
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Mateja Strašek
Koordinatorica projekta

Milan Osterc l.r.
predsednik Komisije za IPI
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