
 
 

Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje 
Univerze v Mariboru 

Skupina e-učenje in e-izobraževanje 

 
 

ZAPISNIK 

spletnega sestanka skupine, ki je bil v sredo, 12. januarja 2022 ob 10:00 uri 

 

Prisotni: zasl. prof. dr. Jože Pušenjak, zasl. prof. dr. Jože Gričar, zasl. prof. dr. Peter 
Glavič, zasl. prof. dr. Adolf Šostar, zasl. prof. dr. Zmago Turk, red. prof. dr. Elko 
Borko, zasl. prof. dr. Silvo Devetak, Nataša Marinič Petrovič, Vanja Borovac, izr. prof. 
dr. Lučka Lorber 

Opravičeni: red. prof. dr. Igor Tičar, prof. dr. Maksimilijan Feguš, izr. prof. dr. Matjaž 
Debevc 

 

Dnevni red: 

 

1. Zaključki prve Delavnice o prihodnosti Evrope na temo Izzivi starajoče družbe 
Poroča: izr. prof. dr. Lučka Lorber 

2. Pismo ga. Dubravke Šuica, članica Evropske komisije in podpredsednica 
Poroča: zasl. prof. dr. Jože Gričar 

3. Predlogi razvojnih usmeritev dela članov skupine v letu 2022:  

 Zasl. prof. dr. Jože Gričar, Zagotavljanje e-storitev za seniorje 55+ skladno 
z njihovimi potrebami in možnostmi uporabe (seniors centricity): oblikovanje 
spletnih strani ponudnikov e-storitev, e-učenje in e-izobraževanje, 
povezovanje spletnih strani, e-sodelovanje omrežij, čezmejno sodelovanje 
skupin. 

 Zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak, Standardiziranje učnih procesov z uporabo 
e-platform. Primer uporabe programa Moodle. 

 Izr. prof. dr. Lučka Lorber, Vzpostavitev spletnega portala za 
medgeneracijsko sodelovanja s študenti Univerze v Mariboru. 

 Zasl. prof. dr. Peter Glavič, razvrstitev 150 najboljših podjetij za 
izobraževanje v digitalnem poučevanju: https://medium.com/gsv-
ventures/gsv-edtech-150-the-most-transformational-growth-companies-in-
digital-learning-39b6252048e7 

4. Razno 
 

Predlagani dnevni red  je bil soglasno potrjen. 
 
 
 

https://www.um.si/univerza/CZPUVU/Strani/default.aspx
https://www.um.si/univerza/CZPUVU/Strani/default.aspx
https://medium.com/gsv-ventures/gsv-edtech-150-the-most-transformational-growth-companies-in-digital-learning-39b6252048e7
https://medium.com/gsv-ventures/gsv-edtech-150-the-most-transformational-growth-companies-in-digital-learning-39b6252048e7
https://medium.com/gsv-ventures/gsv-edtech-150-the-most-transformational-growth-companies-in-digital-learning-39b6252048e7


 
 
Ad 1 
Izr. prof. dr. Lučka Lorber je seznanila prisotne s sklepi Skupščine CZPUVU, ki je bila 
20. decembra in programom dela Centra za leto 2022.  
  
Sklep 1: Sprejme se poročilo o realizaciji izvedenih aktivnosti. 
 
Ad 2  
Ena ključnih dejavnosti je aktivno sodelovanje in organizacija delavnic o prihodnosti 
Evrope. Izr. prof. dr. Lučka Lorber je predstavila zaključke prve delavnice, ki je bila 
organizirana 29. novembra. Glavna tema je bila Izzivi starajoče družbe. Svoj prispevek 
z naslovom Digitaliziranje življenjskega okolja seniorjev sta predstavila zasl. prof. dr. 
Jože Gričar in izr. prof. dr. Lučka Lorber. Prispevek z naslovom Demografske 
spremembe in vzdržnost javnih financ je predstavil zasl. prof. dr. Peter Glavič. 
 
Sklep 2: Člani skupine podpirajo predlagane ukrepe pri načrtovanem 
digitaliziranju življenjskega okolja seniorjev v skupni evropski prihodnosti. 
 
Ad 3 
Pismo ga. Dubravke Šuica, članica Evropske komisije in podpredsednica je predstavil 
zasl. prof. dr. Jože Gričar.  
 
Sklep 3: Predlog, posredovan podpredsednici Evropske komisije ga. Dubravki 
Šuici, za organiziranje mednarodne delavnice na temo Digitaliziranje 
življenjskega okolja se dogovori s predstavništvom Evropske komisije in v 
sodelovanju z omrežjem zaslužnih profesorjev. 
 
Ad 4 
Predstavljene so bili akcijsko usmerjeni predlogi razvojnih usmeritev dela članov 
skupine v letu 2022:  

 Zasl. prof. dr. Jože Gričar, Zagotavljanje e-storitev za seniorje 55+ skladno 
z njihovimi potrebami in možnostmi uporabe (seniors centricity): oblikovanje 
spletnih strani ponudnikov e-storitev, e-učenje in e-izobraževanje, 
povezovanje spletnih strani, e-sodelovanje omrežij, čezmejno sodelovanje 
skupin. 

 Zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak, Standardiziranje učnih procesov z uporabo 
e-platform. Primer uporabe programa Moodle. 

 Izr. prof. dr. Lučka Lorber, Vzpostavitev spletnega portala za 
medgeneracijsko sodelovanja s študenti Univerze v Mariboru. 

 Zasl. prof. dr. Peter Glavič, razvrstitev 150 najboljših podjetij za 
izobraževanje v digitalnem poučevanju. 

Po predstavitvi posameznih predlogov (glej priloge) je sledila razprava. Na osnovi 
razprave so bili sprejeti sklepi: 

Sklep 4: Zasl. prof. dr. Silvo Devetak bo v sodelovanju z zasl. prof. dr. 
Rudolfom Pušenjakom izvedel mednarodni študijski program s pomočjo 
uporabe programa MOODL. 



Sklep 5: Zasl. prof. dr. Silvo Devetak in zasl. prof. dr. Jože Gričar dogovorita 
morebitno sodelovanje v mednarodnem prostoru glede na vsebino delovanja 
že sodelujočih mrež. 

Sklep 6: Člane CZPUVU se povabi, da sodelujejo pri realizaciji sprejetih 
predlogov. 

5. Razno 
 
Sklep 7: Ponovno se apelira na vodstvo UM, da omogoči digitalno vključenost 
in dostopnost do digitalne univerzitetne tehnologije tako zaslužnim profesorjem 
kot upokojenim visokošolskim učiteljem Univerze v Mariboru. Ta odločitev je v 
pristojnosti avtonomije univerz.  
 
Sklep 8: Potrdi se sodelovanje na dogodkih v letu 2022: 
 

 International Intergenerational Week 2022, DCU AFU, Irska,  
25. april  - 1. maj 2022  

 

 CZPUVU bo sodeloval na letnem dogodku AFU, 22. in 23. septembra 2022 
 

 aktivno sodelovanje ob mednarodnem Dnevu starejših, 1.oktober 2022. 
 
Sklep 9: Pristopi se k organiziranju spletnega sestanka z vodstvom UKM 
(pooblaščena za organizacijo izr. prof. dr. Lučka Lorber) in Nino Kotnik, 
prorektorico za študentske zadeve oz. vodjo Študentskega sveta (dogovori zasl. 
prof. dr. Peter Glavič). 
 
Sklep 10: Zasl. prof. dr. Peter Glavič povabi k sodelovanju primarija prof. dr. 
Boruta Goriška in dr. Darjo Piciga. 
 
Sklep 11: 
 
Zapis o sestanku Skupine e-učenje in e-izobraževanje se s pismom sovodij skupine 
in navedbo članov skupine pošlje naslednjim prejemnikom: 

 Člani Centra 

 Predstavnice in predstavniki fakultete / visoke šole v slovenski pobudi 
Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji 

 Društvo univerzitetnih profesorjev Maribor 

 Društvo univerzitetnih profesorjev Ljubljana 
 
Zahvaljujemo se zasl. prof. dr. Zmagu Turku za jasna opozorila, ki se nanašajo na 
naše odgovorno in etično ravnanje v času pandemije. 
 
Spletni sestanek je bil zaključen ob 12.15. 
 
Povzela: 
Izr. prof. dr. Lučka Lorber 
Zasl. prof. dr. Jože Gričar 
 

http://eregion.eu/initiative/members/universities
http://eregion.eu/
https://www.um.si/univerza/DUPM/Strani/default.aspx
http://lrt2.fe.uni-lj.si/DUP/DUP.htm


Priloge k zapisniku: 

 Standardiziranje učnih procesov z uporabo e-platform: Primer uporabe e-
platforme Moodle, predlog zasl. prof. dr. Rudolfa Pušenjaka 

 Zagotavljanje e-storitev seniorjem, predlogi zasl. prof. dr. Jožeta Gričarja 

 Vzpostavitev spletnega portala za medgeneracijsko sodelovanja s študenti 
Univerze v Mariboru, ppt predstavitev, izr. prof. dr. Lučka Lorber 

 Razvrstitev 150 najboljših podjetij za izobraževanje v digitalnem poučevanju, 
ppt predstavitev, zasl. prof. dr. Peter Glavič 

 Ensuring access to the university information technology (IT) for retired 
professors. Review of current university policy 
 
 

 
 


