
 
 

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, 2. marec 2022 ob 10:00 uri 

 

Prisotni: zasl. prof. dr. Jože Gričar, zasl. prof. dr. Adolf Šostar, red. prof. dr. Jožica 
Knez Riedl, zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak, izr. prof. dr. Jože Nemec,  izr. prof. dr. 
Nives Ličen, Zala Simčič, Nina Kotnik, prorektorica, izr. prof. dr. sc. Sanja Smojver-
Ažić, red. prof. dr. Matjaž Klemenčič, Vanja Borovac, Nataša Marinič Petrovič, izr. prof. 
dr. Lučka Lorber 

Svojo odsotnost so opravičili: red. prof. dr. Mihaela Koletnik, prorektorica, zasl. prof. 
dr. Peter Glavič, izr. prof. dr. Matjaž Debevc 

 

Udeleženci sestanka so potrdili predlagani dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika in pregled sklepov, izr. prof. dr. Lučka Lorber 
 Predlogi 3. delavnice: Evropa prihodnosti in zelena Slovenija v njej 

 Odprto dostopni viri, mag. Dunja Legat 

 
2. Starosti prijazna univerza v Ljubljani, izr. prof. dr. Nives Ličen, FF UL 

https://www.uni-lj.si/alumni/modra_fakulteta/2021091413422409 
 

3. Medgeneracijsko sodelovanja s študenti Univerze v Mariboru, Nina Kotnik, 
prorektorica za študentska  vprašanja na UM 
 

4. Dostopnost informacijske tehnologije visokošolskim učiteljem UM in 
mednarodne prakse, zasl. prof. dr. Jože Gričar 

 
5. Razno - informacije članov skupine o svojem delu: 

 »Spominski zapisi« 

 »Dragulji znanosti« 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.um.si/univerza/CZPUVU/Strani/default.aspx
https://www.um.si/univerza/CZPUVU/Strani/default.aspx
https://www.uni-lj.si/alumni/modra_fakulteta/2021091413422409


Ad. 1.  
Izr. prof. dr. Lučka Lorber je podala poročilo o realizaciji sklepov sprejetih na zadnjem 
sestanku skupine (12. januar 2022) in o izvajanjih aktivnosti v okviru Centra. 
Predstavila je teme tretje delavnice o prihodnosti Evrope, ki je potekala pod naslovom 
Evropa prihodnosti in Zelena Slovenija v njej. Realiziran je bil sklep, ki se je nanašal 
na povabilo prorektorice Nine Kotnik k sodelovanju na marčevskem sestanku skupine. 
Prav tako je bil realiziran 10. sklep, ki se nanaša na povabilo in vključitev primarija prof. 
dr. Boruta Goriška in dr. Darje Piciga v naše članstvo. Posebej je opozorila na sprejete 
zaključke s sestanka IO Centra z vodstvom UKM, ki je bil organiziran 15. februarja. 
Mag. Dunja Legat je predstavila odprti pristop do virov različne oblike pristopov in 
oblike objav.  Predstavila je še dostop do virov, ki so odprti, digitalne knjižnice in 
digitalne založbe. Več v prilogi. 
 
Sklep 1: Sprejme se poročilo o realizaciji izvedenih aktivnosti. Zasl. prof. dr. Silva  
               Devetaka se povabi k sodelovanju oz. k realizaciji že dogovorjenih aktivnosti. 
 

Ad. 2. 
Izr. prof. dr. Nives Ličen in Zala Simčič sta predstavili model in dejavnosti Starosti 
prijazna univerza v Ljubljani s pomočjo ppt predstavitve (glej prilogo).Razprava je 
opozorila na pomen univerzitetnega delovanja za potrebe starejšega prebivalstva na 
področju raziskovalnega in izobraževalne dela ter prenosa znanja v okolje. Čeprav se 
pristop Univerze v Ljubljani razlikuje od pristopa Univerze v Mariboru ugotavljamo, da 
je delo obeh institucij izrednega pomena za dvig kakovosti življenja starejše generacije, 
vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje. Izmenjava dobrih praks in 
strokovnih izkušenj je zelo zaželena. Predstavljena je bila pobuda, da se zunanje 
izbirne predmete ponudi tudi starejšim študentom. 
 
Sklep 2: Udeleženci sestanka predlagajo, da se pristopi k vzpostavitvi med 
univerzitetnega e-omrežja starosti prijaznih univerz v slovenskem prostoru.  Namen e-
omrežja bi bila izmenjava dobrih praks in sodelovanje pri določenih projektih. 
 
Ad. 3. 
Nina Kotnik, prorektorica za študentska  vprašanja na UM je predstavila svoj pogled 
na možnosti krepitve medgeneracijskega sodelovanja s študenti Univerze v Mariboru.  
Prisotne je seznanila z oblikami prostovoljnega dela študentov na posameznih 
fakultetah UM in njihove uspešne prakse. Izrazila je svojo pripravljenost za 
sodelovanje s Centrom in predlagala konkretno obliko sodelovanja »Živa knjižnica«. 
 
Sklep 3: Nina Kotnik, prorektorica za študentska vprašanja in izr. prof. dr. Lučka Lorber 
pristopita h konkretizaciji pobude »Živa knjižnica«. S predlogom izvedbe projekta bosta 
seznanili vse člane našega Centra. 
 
Ad. 4.  
Zasl. prof. dr. Jože Gričar je seznanil prisotne z omejitvami dostopnosti informacijske 
tehnologije visokošolskim učiteljem UM in mednarodne prakse. To je širši problem, ki 
se bo v naslednjih letih še povečeval. S pandemijo Corona smo ga po vsem svetu bolj 
jasno začutili v nekaj mesecih. Nanj opozarjamo, ker je to del splošnega problem 
starejših oseb, ki naj bi jim bilo zagotovljeno aktivno staranje v informacijski družbi. 
Odrinjeni bodo na obrobje družbe, če ne bodo imeli IT in jo znali uporabljati. 
 



Skupaj z red. prof. dr. Matjažem Klemenčičem sta opozorila na probleme, ki so 
povezani z ukinitvijo elektronskega naslova ob upokojitvi univerzitetnih visokošolskih 
učiteljev. Zasl. prof. dr. Jože Gričar je poudaril, da ko gre za dostopnost univerzitetne 
IT za profesorje po upokojitvi, je prav, da zaslužni profesorji univerzi predlagajo, naj se 
kolegicam in kolegom - upokojenim profesorjem zagotovi nespremenjeni način 
uporabe IT. Tako, kot je to urejeno za zaslužne profesorje. Svojo diskusijo je podkrepil 
z mednarodno analizo stanja, ki jo pripravlja strokovna skupina. 
 
Sklep 4: Prisotni so podprli pobudo, da zaslužni profesorji univerzi predlagajo, se 
omogoči dostopnost in zagotovi nespremenjen način uporabe univerzitetne 
informacijske tehnologije kolegicam in kolegom, upokojenim visokošolskim učiteljem.  
 
Sklep 5: Člani Centra, ki podpirajo dano pobudo in želijo sodelovati naj to sporočijo 
zasl. prof. dr. Jožetu Gričarju v roku enega tedna. 
 
Ad. 5.  
Izr. prof. dr. Lučka Lorber je predstavila idejo izr. prof. dr. Marjete Ciglenečki o 
spominkih zapisih članov Centra.  Pričeli smo šele z zbiranjem predlogov, potem bi 
želeli to gradivo uporabiti oz. narediti dostopno in vprašanje je na kakšen način. 
Mag. Dunja Legat je povedala, da bi to lahko uvrstili med univerzitetne zgodbe. 
Sprejeta je bila pobuda o sodelovanju. Kontaktna oseba s strani UKM je dr. Jerneja 
Ferlež. Oblikuje se delovna skupina v sestavi izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, dr. 
Jerneja Ferlež in dr. Vlasta Stavbar, ki bodo metodološko opredelile pobudo za 
oblikovanje spominskih zapisov, ki bodo shranjeni in dostopni javnosti za branje. 
 
Red. prof. dr. Jožica Knez Riedl je predstavila zamisel o knjigi Dragulji znanosti, ki bi 
jo pripravila IRDO in Center. Natančnejša navodila za pripravo prispevkov bodo 
oblikovana in posredovana vsem članom Centra. Prav tako je povabila prisotne, da se 
udeležijo IRDO konference, ki bo potekala 2. in 3. junija 2022 (glej prilogo). 
 
Sklep 6: Člane Centra bomo ponovno povabili k sodelovanju pri pripravi Spominskih 
zapisov in spletni ediciji Dragulji znanosti. 
 
Spletni sestanek je bil zaključen ob 12.00 uri. 
 
Naslednji sestanek skupine za e-učenje in e-izobraževanje bo v sredo, 11. maja 2022. 
 
Povzela in zapisala: 
Izr. prof. dr. Lučka Lorber 
 

Priloge: 

 Zapisnik sestanka z vodstvom UKM  

 Odprto dostopni informacijski viri, mag. Dunja Legat, ravnateljica UKM  

 Starosti prijazna univerza v Ljubljani, ppt predstavitev, izr. prof. dr. Nives Ličen, FF UL 

 Vabilo na IRDO konferenco 
 


