
 

 
 
 

Skupina e-učenje in e-izobraževanje 
 

ZAPISNIK 

spletnega sestanka skupine, ki je potekal v sredo, 11. maja 2022 

 

Prisotni: zasl. prof. dr. Peter Glavič, zasl. prof. dr. Adolf Šostar, Rudolf Pušenjak, zasl. prof. 
dr. Silvo Devetak, zasl. prof. dr. Danijel Rebolj, red. prof. dr. Igor Tičar, izr. prof. dr. sc. Sanja-
Smojver Ažić, izr. prof. dr. Nives Ličen, izr. prof. dr. Matjaž Debevc, doc. dr. Danijela Lahe, izr. 
prof. dr. Lučka Lorber, Nataša Marinič Petrovič, Vanja Borovac  

Opravičili svojo odsotnost: zasl. prof. dr. Jože Gričar, prof. dr. Franc Janžekovič, dr. Darja 
Piciga, izr. prof. dr. Jože Nemec 

 

Opravičujemo se vsem, ki se zaradi težav pri spletni povezavi niso mogli udeležiti 
sestanka. 

Prisotni so soglasno potrdili predlagani 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled sklepov, izr. prof. dr. Lučka Lorber  
2. Nacionalni program visokega šolstva RS 2021–2030, MIZŠ, 

C 3.6. Vzpostavitev sistema vseživljenjskega učenja na visokošolski ravni; U 3.11. 
Priprava strategije umeščanja vseživljenjskega učenja v visokošolski prostor v 
povezavi s Spodbujanjem razvoja digitalizacije na področju učenja in poučevanja na 
daljavo U 5.2.  

3. Zrela univerza Filozofske fakultete UM in izsledki raziskave Mladina 2020 s 
poudarkom na odnosu mladih do staranja prebivalstva, doc. dr. Danijela Lahe, 
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru  
 https://ff.um.si/center-za-vsezivljenjsko-izobrazevanje/zuf/  

4. Digitalizacija in njen vpliv na aktivno staranje, zasl. prof. dr. Adolf Šostar 
5. Pobudi: 

 Pobuda za vzpostavitev mednarodnega Omrežja združenj za razvoj srebrne 
ekonomije, zasl. prof. dr. Jože Gričar 
The Contribution from a Network of the Associations to the Development of a Silver 
Economy 

 Emeriti Network of Associations & Silver Economy Development Luigi Campanella 
06.04.2022 

 Širjenje ideje razširitve izdajanja publikacije Kažipot v vseh slovenskih občinah in 
prostoru srednje Evrope ter baltskih dežel, zasl. prof. dr. Jože Gričar 

 
Ad 1 
Izr. prof. dr. Lučka Lorber poda poročilo o izvedbi sklepov: 

1. Zasl. prof. dr. Silvo Devetak je poročal o svojih aktivnostih, ki se bodo izvajale v okviru 
že dogovorjenega sodelovanja; 

https://ff.um.si/center-za-vsezivljenjsko-izobrazevanje/zuf/
http://eregion.eu/attached-documents/13626
http://eregion.eu/attached-documents/13626


2. Nadaljujejo se vse dogovorjene aktivnosti za vzpostavitev med univerzitetnega e-
omrežja starosti prijaznih univerz in vzpostavitvi programov vse življenjskega učenja; 

3. Pobuda »Živa knjižnica« je zaživela. Prvo med generacijsko srečanje s študenti UM je 
potekalo v ponedeljek, 9. maja v Glazerjevi knjižnici UKM. Gostji študentov sta bili red. 
prof. dr. Jožica Knez Riedl in izr. prof. dr. Lučka Lorber; 

4. Prizadevanja, da se omogoči dostopnost in zagotovi uporaba univerzitetne IT 
upokojenim visokošolskim učiteljem, se nadaljujejo; 

5. Vabilo k sodelovanju pri pripravi Spominskih zapisov in spletni ediciji Dragulji znanosti, 
ostaja odprto. 

 
Sklep 1: Zapisnik in poročilo o izvajanju sklepov sta bila soglasno sprejeta. 
 
Ad 2 
Izr. prof. dr. Lučka Lorber je predstavila Resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva 
do 2030, s posebnim poudarkom na pripravi strategije umeščanja vseživljenjskega učenja v 
visokošolski prostor in s tem povezano spodbujanje razvoja digitalizacije na področju učenja 
in poučevanja na daljavo (glej prilogo, ppt predstavitev). 

Zasl. prof. dr. Danijel Rebolj, bivši rektor UM je predstavil svojo izkušnjo študija na daljavo na 
Univerzi Stanford. Osebno močno podpira oblikovanje Centra za vseživljenjsko učenje, ki mora 
delovati na osnovi zagotavljanja visoke kakovosti in močne ekipe, ki bo poznala zahteve e-
izobraževanja in dajala ustrezne pedagoške rešitve. 

Zasl. prof. dr. Silvo Devetak  predstavi svoj študijski program Akademska podpora evropski 
politiki do Zahodnega Balkana (sodeluje 55 profesorjev). Vse navzoče seznani z možnostjo 
ustanovitve mednarodnega EU-centra spletnih programov za Zahodni Balkan. Sedež bi lahko 
postala tudi Univerza v Mariboru. 

Izr. prof. dr. Nives Ličen, FF UL je predstavila prizadevanja UL, da omogoči starejšim 

študentom odprte zunanje predmete po vzoru Univerze v Dublinu. Opozori na Center UL 
za uporabo IKT v pedagoškem procesu, ki ga vodi predstojnik prof. dr. Janez Bešter, 
https://digitalna.uni-lj.si/ekipa/  
Prav tako je potrebno k sodelovanju pritegniti strokovnjake UM, ki se ukvarjajo s 
vseživljenjskim učenjem, je poudaril izr. prof. dr. Matjaž Debevc in Center za 
vseživljenjsko izobraževanje FF UM  
https://ff.um.si › center-za-vsezivljenjsko-izobrazevanje 
  
 
Sklep 2:  
Na osnovi sprejete Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030 bomo 
sledili zastavljenim ciljem in predvidenim ukrepom po dvigovanju kakovosti v visokem 
šolstvu in vzpostavitvi sistema vseživljenjskega učenja na visokošolski ravni v 
povezavi s spodbujanjem razvoja digitalizacije na področju učenja in poučevanja na 
daljavo za vse generacije.  

S tem bo omogočeno aktivno staranje in enakopravna vključitev starejšega prebivalstva 
v družbeno aktivno življenje. 
 
Sklep 3:  
Zasl. prof. dr. Silvo Devetak in izr. prof. dr. Lučka Lorber pripravita predlog za vodstvo 
UM o vzpostavitvi centra spletnih študijskih programov na UM.  
 
Sklep 4: 
Zasl. prof. dr. Silvo Devetak predlaga projekt uvajanja in izobraževanja o vprašanju miru 
in varnosti v Evropi. Omogočena bi bila povezava že obstoječih predmetov. 
 

https://digitalna.uni-lj.si/ekipa/


Sklep 5: 
Pristopi se k povezovanju visokošolskih iniciativ za vseživljenjsko učenje v Sloveniji. K 
sodelovanju in svetovanju se povabi prof. dr. Janeza Beštra. 
 
Sklep 6: 
Spremlja se vzpostavljanje novih ministrstev in njihovo pristojnost za vzpodbujanje 
vseživljenjskega učenja in izobraževanje odraslih. Pripravi se ustrezen projekt in 
zagotovi financiranja pobude.  
 
Sklep 7: 
Vodja Centra zasl. prof. dr. Peter Glavič s skupno iniciativo seznani red. prof. dr. 
Zdravka Kačiča, rektorja Univerze v Mariboru. 
 
Ad 3 
Doc. dr. Danijela Lahe, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru je predstavila Zrelo univerzo 
Filozofske fakultete UM in izsledke raziskave Mladina 2020 s poudarkom na odnosu mladih 
do staranja prebivalstva. V okviru Zrele univerze izvedejo osem predavanj v enem študijskem 
letu. Vsi izvajalci programa so doktorji znanosti, ki prihajajo iz UM. Sodelujejo starejši občani, 
nad 55 let. Program se izvaja tudi na dislocirani enoti Šmarje pri Jelšah. Sodelujejo tudi z 
Modro Fakulteto UL. Izsledki raziskave Mladina 2020 s poudarkom na odnosu mladih do 
staranja prebivalstva so predstavljeni v priloženem gradivu. 
 
Sklep 8: 
Člani Centra se bomo redno seznanjali in vključevali v aktivnosti Zrele univerze, ki jo 
izvaja FF UM. 
 
Ad 4 
Zasl. prof. dr. Adolf Šostar je predstavil prvi del svojega predavanja z naslovom Digitalizacija 
in njen vpliv na aktivno staranje. Predstavil je definicije oz. razumevanje pojma digitalizacija in 
izzive, ki so pred nami: digitalna nepismenost starejšega prebivalstva, neenaka dostopnost do 
IT, socialna izolacija starejših, starajoča družba. Osredotoči se na družbeni koncept za aktivno 
staranje in dolgoživo družbo. 
 
Sklep 9: Predavanje se posreduje vsem članom našega Centra. 
 
Ad 5 
Vse prisotne smo povabili, da sodelujejo pri pobudah zasl. prof. dr. Jožeta Gričarja: Pobuda 
za vzpostavitev mednarodnega Omrežja združenj za razvoj srebrne ekonomije in Širjenje ideje 
razširitve izdajanja publikacije Kažipot v vseh slovenskih občinah in prostoru srednje Evrope 
ter baltskih dežel. 
 
Naslednja seja na temo vseživljenjskega e-učenja in e-izobraževanja bo v mesecu oktobru. 
 
Seja je bila zaključena ob 12.30. 
 
 
Zapisala: 
Izr. prof. dr. Lučka Lorber, sovodja skupine 
 
Priloge: 

 Predstavitev ZUF in Mladine 2020, doc. dr. Danijela Lahe, ppt 

 Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030, izr. prof. dr. Lučka 
Lorber, ppt 

 
 


