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0. UVODNA BESEDA  
 
Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje deluje na osnovi 
upoštevanja osebnih in družbenih potreb, na katere se odziva z izobraževalnimi programi in 
delovanjem v lokalni, regijski in nacionalni skupnosti. 
 
Smo društvo v javnem interesu, z jasno izraženim poslanstvom: izobraževanje, raziskovanje, 
razvoj in svetovanje, namenjeno vsem življenjskim obdobjem in starosti, predvsem pa vsem 
skupinam starejših. Izobraževanje je namenjeno starejšim delavcem, tistim pred upokojitvijo, 
tistim, ki so se že upokojili in se nemalokrat vračajo na trg dela v tej ali oni obliki, posredno 
pa tudi osebam v visoki starosti. Pri svojem delu imamo v mislih tudi dolgotrajno brezposelne 
starejše delavce, invalidsko upokojene in tudi invalide. Delovanje društva je namenjeno  
tistim posameznikom in nevladnim organizacijam, ki se, med drugim, ukvarjajo z 
izobraževanjem starejših odraslih ali z drugimi vprašanji, ki zadevajo kakovost življenja v 
poznejših letih in se želijo povezovati.  
 
Uresničuje se izobraževalni program dela, aktualiziran s sodobnejšimi andragoškimi 
metodami in dopolnjen s programi na podlagi povpraševanja po novih znanjih in ponudb 
predavateljev - mentorjev. Člani univerze čutijo potrebo po vseživljenjskem učenju, ki se ji 
pridružuje dodatni pogoj - izobraževanje za vsa področja življenja. Zahtevnost vsakdanjega 
življenja raste in aktivno starejše prebivalstvo za dohajanje življenjskih sprememb potrebuje 
znanje, ki ga lahko pridobiva v okviru druženja s pozitivno mislečimi soljudmi. 
 
Skladno z zahtevnostjo ljudi po čim kakovostnejšem znanju raste tudi zahtevnost dobre 
organiziranosti ustanove, ki to izobraževanje vodi. Organizacija ni pogojena samo s predpisi, 
ki so podlaga njenega delovanja, ampak tudi notranje ustvarjalne organiziranosti, ki mora 
slediti načelom: enostavnosti, natančnosti, preglednosti, sledljivosti in uporabnosti. 
Spoštovanje načel postavlja vodstvo organizacije društva v položaj, da svoje poslovanje 
predpiše in ga notranje uzakoni. To nam omogoča poslovnik kakovosti, ki ima ob stalno 
spreminjajoči zakonodaji in spreminjanju delujočih oseb – zaposlenih in prostovoljcev, ki se 
ukvarjajo z vodenjem, veliko prednost. 
 
Poslovnik kakovosti določa organizacijski okvir delovanja in sledljivost dokumentacije, ki je 
podporni izvajalec poslovanja društva in omogoča osebam, ki vodijo organizacijo hitrejše, 
lažje, preglednejše in nasploh kakovostnejše izvajanje. 
Sled navedenega ni namen dokumenta, da pridobimo certifikat kakovosti poslovanja ampak, 
da predpišemo način delovanja, odgovornosti in obveznosti na eni strani in na drugi pravice 
in dolžnosti članov neprofitne javno delujoče pravne ustanove, katere cilj je delovati 
izobraževalno, razvojno in kulturno v okolju. V svoje vrste želimo privabiti čim več starejše 
populacije prebivalcev in jim omogočiti aktivno, zdravo in prijazno starost. 
 
Zahvaljujemo se Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje  in Ministrstvu za notranje 
zadeve Republike Slovenije, ki nam je s sodelovanjem v Evropskem projektu Slovenska 
mreža organizacij izobraževanja starejših omogočila, da pridobimo ustrezna znanja za 
izdelavo internega predpisa Poslovnik kakovosti Andragoškega društva Univerze za III. 
življenjsko obdobje Velenje. Zavezujemo se, da bomo to novo pridobljeno znanje s 
povezovanjem in sodelovanjem, širili tudi na druge nevladne organizacije 
 
Poslovnik kakovosti Andragoškega društva Univerze za III. življenjsko obdobje je sprejel 
Upravni odbor na svoji redni seji, dne 01.04.2014 in 4.11.2014 se uporablja ob statutu in 
pravilniki, potrebnimi za delovanje društva. 
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1. PREDSTAVITEV DRUŠTVA 
 
Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje je pričela delovati pred 28 - imi leti, kot druga v 
Sloveniji. Prvotni program so bila predvsem ročna dela in jeziki. Članstvo je bilo izključno 
žensko. 
 
Program se je dopolnjeval najprej s krožki za »zdravo življenje«: predavanja, fizioterapevtske 
telovadbe, pohodništvo, plavanje. Kasneje so pritegnili upokojence z višjo izobrazbo in tudi 
večje število moških naslednji krožki: računalništvo, sadjarstvo, glasbeno izobraževanje, 
raziskovalno delo ipd. 
 
Univerzo za III. življenjsko obdobje Velenje so ustanovile tri zanesenjakinje: dr. Nena Mijoč, 
Slavka Mijoč in Valči Žohar. Do današnjega dne je zrasla v ustanovo, v kateri vedno več 
mentorjev ustvarjalno izobražuje okrog 700 učencev. 
 
Univerzo vodi tričlanska uprava in okrog 80 prostovoljnih organizatorjev, ki skupaj s 
članstvom organizira ali sodeluje na preko 50-tih raznovrstnih prireditvah v regiji ali Sloveniji. 
Poseben čar univerze so njene prireditve, kjer na javnih koncertih, razstavah in predstavah 
učenci prikažejo svoje znanje. 
 
Danes lahko izobraževanje razdelimo v 9 sklopov: 
 
1. Tuji jeziki, 
2. Računalništvo, 
3. Geografija in zgodovina, 
4. Likovno ustvarjanje, 
5. Glasbeno ustvarjenje, 
6. Ročna dela, 
7. Hortikultura, 
8. Splošne dejavnosti, 
9. Skrb za lastno zdravje. 
 

Univerzo za III. življenjsko obdobje Velenje vodijo predsednik društva, podpredsednik in 
upravni odbor, ki ima štirinajst članov. Strokovni odbor sestavljajo predstavniki vsakega 
krožka – animatorji, ki tvorijo informacijsko povezavo med krožki in vodstvom.  
 
Pri oblikovanju in strategiji izobraževanja nas vodijo naslednji cilji: 
 
1. Vseživljenjsko učenje,  
2. Raziskovanje in druženje, katerih vsebino želimo približati potrebam, željam in strukturi 

starejših ljudi Savinjsko - Šaleške regij, 

3. Povezovanje z NVO (nevladnimi organizacijami), gospodarstvom, z državnimi in 
družbenimi organizacijami v regiji, 

4. Prilagajanje zahtevnosti in hitrosti izobraževanja vsaki posamezni skupini, 
5. Spodbujanje ustvarjalnosti skozi razstave, prireditve in predstavitve javnosti rezultatov 

izobraževanja, 
6. Organiziranje cenovno ugodnega izobraževanja da bi zajeli čim širšo populacijo starejših 

in drugih družbeno ranljivih skupin.  
 
Dejavnost bazira na prostovoljstvu in se financira iz pretežno lokalnih sredstev in sicer iz 
naslednjih virov: 

1. Prispevki članov, 
2. Javni razpisi, 
3. Sredstva donatorjev in kolektivnih članov. 
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Ljudje v tretjem in četrtem življenjskem obdobju, kar je posebno prisotno v Šaleški dolini 
zaradi hitrega upokojevanja in težkih pogojev dela, so izredno velik družben potencial, ki se 
ne sme izgubiti. Izkušnje in znanje starejših lahko mnogo prispeva h kakovosti družbe, če ga 
le znamo prav spodbuditi in izkoristiti. 
 
Program izobraževalnih programov Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje se prilagajala 
strukturi in zahtevam starejših ljudi in daje velik poudarek tako kakovosti izobraževanja, kot 
tudi spodbujanju ustvarjalnosti in negovanju medsebojnih in medgeneracijskih odnosov. 
 
 

2. ORGANIGRAM DRUŠTVA 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  VIZIJA  DRUŠTVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  VIZIJA DRUŠTVA 
 

 Podpora vseživljenjskemu učenju, 

 Izobraževanje približati potrebam, željam in strukturi starejših ljudi in drugih družbeno 
ranljivih skupin, 

 Vzpodbuditi ustvarjalnost z novim znanjem, izdelkom, storitvijo ali javno predstavitvijo, 

PREDSEDNIK, 
PODPREDSEDNIK 

IN UPRAVNI ODBOR 

TUJI  JEZIKI 

Š T U D I J S K I     K R O Ž K I 

RAČUNALNIŠTVO GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA 

LIKOVNO GLASBENO SPLOŠNE DEJAVNOSTI 

ROČNA DELA HORTIKULTURA SKRB ZA LASTNO ZDRAVJE 

M    E    N   T   O   R   J   I 

Č   L   A   N   I    -  A N I M A T O R J I  –  P R O S T O V O L J C I       

STROKOVNI ODBOR POSLOVNI SEKRETAR 

N A D Z O R N I    O D B O R R A Č U N O V O D S T V O 
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 Vzpodbuditi prostovoljno delo. 
 

Vse generacije morajo dati svoj prispevek za učinkovito družbo. V sožitju generacij so skriti 
neizkoriščeni viri ustvarjalnega skupnega učenja, novih spoznanj, znanj, spretnosti in 
razumevanja. Človek najde pravo integracijo s socialnim okoljem le pri delu in z delom.  

 
Zlasti v tretjem življenjskem obdobju je potreba predajanja življenjskih izkušenj mlajšim 
generacijam temeljna in kot taka bistven pogoj za kakovostno staranje.  
 

Družba sloni na komplementarnih vlogah starejših, zato moramo prerasti njihovo 
diskriminacijo in socialno izključenost. Nobena generacija ne sme imeti občutka, da ena živi 
od druge. “Zgradimo družbo, ki bo usmerjena k temu, kaj lahko posameznik naredi, namesto 
da ocenjujemo sposobnosti posameznika glede na njegovo starost!” je dejal prof. Milan 
Pavliha na letošnjem Mednarodnem medgeneracijskem festivalu – Prostovoljstvo smo ljudje.  
 
Zato je pomembno, da se srečujemo, povezujemo, delimo skupna prepričanja in vrednote, 
se o njih pogovarjamo in jih spreminjamo. Vsi imamo potrebo, da se vključujemo v tista 
področja, ki so za nas pomembna. S tem oblikujemo svoj značaj, obzirnost, rahločutnost, 
človečnost in najpomembnejše - svojo srčno kulturo. V življenju želimo biti uspešni. Uspeh 
pa ni vedno vezan le na moč, ugled in obilje. Uspeh je mnogo več. Vključuje odnose, ki nas 
osrečujejo, veselje do dela, izražanje lastne ustvarjalnosti, družbene stike, prežete z 
obzirnostjo in spoštovanjem do ljudi, ter pripravljenost, da nekaj storimo za sočloveka. Vsi si 
želimo in potrebujemo iskrenih in zaupnih odnosov, medsebojnega spoštovanja in 
ustvarjalnega sodelovanja. 
 
Program dela Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje prinaša prav to. Izobraževalni 
program, izoblikovan po željah in potrebah udeležencev.  

Program prireditev je prikaz ustvarjalnosti in solidarnosti udeležencev izobraževalnega 
programa, ki dokazuje aktivno vključevanje v kulturno dogajanje družbenega okolja. 

Skupnost želimo opozarjati na problem življenja starejših, zato organiziramo s sodelovanjem 
z drugimi nevladnimi organizacijami in pod pokroviteljstvom Mestne občine Velenje kar dve 
mednarodni prireditvi s priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki. Aktivno smo vključeni v 
program izboljšanja kakovosti življenja starejših, ki ga vodi Mestna občina Velenje »Velenje 
starosti prijazno mesto«. Pod okriljem Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev 
Velenje smo se prvič združile institucije, ki delujemo na področju starejših v Koordinacijsko 
skupino za socialno vključevanje starejših v Mestni občini Velenje s ciljem, da na področju 
življenja starejših začnemo pozitivno spreminjati stvari in v aktivno okolje povabimo starejše, 
ki so sedaj vpeti predvsem v domače okolje. Še vedno vodimo projekt ZDUS-a v Velenju 
»Starejši za starejše – za višjo kakovost življenja doma«. 

 

4. ZAVEZANOST VODSTVA 
 

 Vodstvo univerze, ki jo tvorita predsednica in Upravni odbor (UO), je zavezano k 
ustvarjanju in spodbujanju pogojev za neprestani razvoj Univerze in njene družbene 
odgovornosti, nenehnem izboljševanju, enakopravnosti in razvoju poslovnega sekretarja 
in prostovoljcev ter povečanju zadovoljstva vseh deležnikov. 

 

 Organizacija univerze je orodje za doseganje ciljev osnovne dejavnosti, pooblastila in 
govornosti za načrtovanje, izvajanje, overjanje, spreminjanje in nadziranje delovanja 
sistema vodenja izobraževanja starejših. 

 



POSLOVNIK KAKOVOSTI                                                 1. izdaja / 04. november 2014  

7 

 

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA DRUŠTVA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Statutu društva so v členih od 17. do 27. natančno opredeljeni vloga in odgovornost 
organov društva: 
 

 Zbor članov, 

 Upravni odbor s predsedstvom UO, 

 Nadzorni odbor in 

 Častno razsodišče. 
 

Predsednica predstavlja vodstvo univerze in je odgovorna za: 
 

 Zakonito poslovanje, 

 Vodenje organizacije, 

 Zastopanje in predstavljanje društva, 

 Kadrovanje, 

 Zagotavljanje pogojev za izvedbo programa izobraževanja. 
 

Organizacijsko obliko prvega nivoja predstavlja upravni odbor. Skupaj s predsednico šteje 14 
članov, pri čemer je vsak član odgovoren za določeno področje:  

 
1. Izobraževalni programi, 
2. Povezovanje navzven, 
3. Koordinacija projektov, 
4. Prireditve in informiranje, 

PREDSEDNIK 
PODPREDSEDNIK 

IN UPRAVNI ODBOR 
(UO) 

Š T U D I J S K I     K R O Ž K I 

M    E    N   T   O   R   J   I 

Č   L   A   N   I    -   P R O S T O V O  L J C I         

ANIMATORJI POSLOVNI SEKRETAR 

N A D Z O R N I    O D B O R R A Č U N O V O D S T V O 
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5. Zdravstvo in sociala, 
6. Medgeneracijsko povezovanje, prireditve, 
7. Promocija in informiranje, 
8. Izobraževanje v Velenju, prireditve, 
9. Izobraževanje v regiji, 
10. Povezovanje z okoljem, prireditve, 
11. Strokovne ekskurzije, 
12. Sredini večeri in 
13. Koordinacija mentorjev - Zbor mentorjev. 

 
Člani UO so odgovorni za doseganje ciljev, zadanih v letnem načrtu univerze ter za izvajanje  
procesov izobraževanja odraslih skladno z zakonodajo. 
 
Organizacijsko obliko drugega nivoja predstavljajo krožki, ki se spreminjajo glede na število 
slušateljev. Praviloma jih je med 40 in 50. Razdeljeni so v 9 skupinah: 
 
1. Tuji jeziki, 
2. Računalništvo, 
3. Geografija in zgodovina, 
4. Likovno ustvarjanje, 
5. Glasbeno ustvarjanje, 
6. Ročna dela, 
7. Hortikultura. 
8. Splošne dejavnosti in 
9. Skrb za lastno zdravje. 
 
Praviloma je v vsakem krožku minimalno 10 slušateljev. V Pravilniku o poslovanju je v členih 
od 6 do 19 natančno opredeljena organizacija in delovanje organizacije in njenih članov. 
 
Mentorji so strokovnjaki področja, ki ga predavajo in so v skladu s avtorsko pogodbo 
odgovorni za kakovostno izvedbo programa izobraževanja na podlagi predlaganega 
programa za posamezno šolsko leto, ki je priloga k pogodbi. Ob zaključku študijskega leta 
napišejo poročilo o izvedenem izobraževalnem programu in izvedejo evalvacijo. 
 
Animatorji so prostovoljci, ki so hkrati člani študijske skupine in so povezovalni ter 
informacijski člen med člani skupine, mentorjem ter vodstvom univerze. Vodijo evidenco 
slušateljev, skrbijo za poravnavo članarin in drugih prispevkov v svojem krožku, animirajo in 
poživljajo delo v skupini tako, da se povežejo z mentorjem. Ob zaključku šolskega leta 
ustrezno izpolnijo zaključno poročilo o delu krožka. 
 
Drugi prostovoljci so odgovorni za izvedbo posameznih projektov, aktivnosti in specifičnih 
nalog (kultura, vrtnarjenje, humanitarni in drugi projekti). 
 
Poslovni sekretar je edina zaposlena oseba na univerzi in po nalogu predsednice vodi 
administracijo,  blagajno in plačila; naroča pisarniški material. Je koordinator projektov, po 
potrebi sodeluje pri izvedbi projektnih nalog. Odgovoren je za tekočo, natančno evidenco 
članov, urejanje spletnih strani organizacije, obveščanje članov o dogodkih, arhiviranje 
dokumentov. 
 
Člani krožka – študentje so slušatelji, ki kot člani študijskih skupin čim bolj dejavno nastopajo 
na vseh javnih predstavitvah (prireditve, razstave…). 
 
Osnova za obvladovanje in nadzor sistema vodenja v univerzi so spremljanje ciljev in 
kazalcev s pomočjo obvladovanja stroškov, spremljanje in evalvacija izvajanja načrtovanih 
programov izobraževanja na mesečnih sestankih Upravni odbor in Strokovni odbor. 
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5. KOMUNICIRANJE 
 
Opisan je način notranjega in zunanjega komuniciranja s ciljem obvladovanja in izboljševanja 
komuniciranja z vsemi deležniki procesa izobraževanja starejših in družbenega okolja v 
katerem deluje organizacija. 
 
Na nivoju organizacije je vzpostavljen sistem komuniciranja, ki določa pooblastila in 
odgovornosti delavcev in članov organizacije za komuniciranje znotraj le-te in z zunanjimi 
javnostmi. Vzpostavljen je sistem spremljanja informacij med zainteresiranimi deležniki in 
organizacijo 
 
NOTRANJE KOMUNICIRANJE 
 
Za redno izvajanje nalog, načrtovanje za naprej, reševanje konfliktov in delovanje 
organizacije je potrebno notranje komuniciranje.  
 
Metode komuniciranja so različne:  
 
1. Pred študijskim letom pogosti – tedenski sestanki predsednice, upravnega odbora, 

mentorjev, 
2. Med študijskim letom mesečni sestanki predsednice s upravnim in strokovnim odborom 

(SO), ki ga sestavljajo prostovoljci – animatorji, 
3. Obveščanje članov univerze o dogodkih po elektronski in konvencionalni pošti, 
4. Med študijskim letom osebni stik animatorjev s slušatelji – udeleženci posameznega 

krožka, s mentorji. Animatorji na mesečnih sestankih SO prenesejo želje slušateljev in 
mentorjev oz. problematiko v zvezi z izvajanjem izobraževanja v posameznem krožku, 

5. Pred posameznimi dogodki komunicirajo zainteresirane strani po telefonu. 
 
Odgovornosti in pooblastila so razvidni iz spodnjega diagrama poteka: 
 

Pooblastila in 
odgovornosti 

DIAGRAM    POTEKA DOKUMENTI IN ZAPISI 

predsednik 
organizacije O 

Spremljanje informacij iz okolja; 
izvajanje aktivnosti, zbiranje in priprava 
notranjih informacij, promocija društva 

Poročilo o poslovanju, 
Evidentirani predlogi 
Organiziranje prireditev 

Poslovni sekretar 
O 

Razdeljevanje informacij 
Vodenje evidenc o društvu 
Vodenje evidenc o članstvu 
 

Zapisnik UO, SO,... 
Spletna stran 
Evidence o članih 
 

Prejemnik  O * Obdelava informacij Zapisnik s sestanka  

*prejemniki informacij so vsi člani univerze in mentorji 
 
ZUNANJE KOMUNICIRANJE 
 
Opredeljuje komunikacijo z vsemi deležniki, ki so pomembni za delovanje organizacije. To so 
mediji, donatorji, občina in zainteresirana javnost. 

 
Za večjo prepoznavnost univerze je potrebno, da nas deležniki poznajo, da jih redno 
obveščamo o našem delovanju, doseženih rezultatih in spremembah, ki vplivajo nanje.  
 
Metode in načini komunikacije so različne in odvisne od tega kdo so naši deležniki in kaj 
morajo vedeti o nas. Komuniciramo tako, da: 
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1. Preko spletne strani, z bilteni, zgibankami, plakati, osebno na srečanjih (dan odprtih vrat) 
predstavimo programe izobraževanja in tako animiramo bodoče slušatelje, 

2. Organiziramo  številne prireditve in razstave, na katerih predstavimo javnosti rezultate 
izobraževanja, 

3. Preko radijskih oddaj, s prispevki in objavami v lokalnih časopisih seznanimo lokalno 
javnost  (občina, šole, vrtci, društva upokojencev, društvo za boj proti raku…) o oblikah in 
možnostih delovanja študijskih skupin, 

4. Se preko mreže  povezujemo  z univerzami drugih področij naše države in evropskih regij 
bodisi na rednih letnih srečanjih, ali prireditvah, ki jih organizira posamezna regijska 
univerza, 

5. Se preko regijskega stičišča povezujemo z drugimi nevladnimi organizacijami v regiji na 
področju izobraževalnih aktivnosti. 

 
Odgovornosti in pooblastila ponazarja spodnji diagram: 
 

Pooblastila in 
odgovornosti 

DIAGRAM    POTEKA DOKUMENTI  IN  ZAPISI 

Predsednik 
organizacije oz. 
pooblaščena oseba   
O 

Sprejemanje in razdeljevanje zunanjih 
informacij; obdelava informacij; 
priprava in dajanje informacij lokalnem 
in širšem okolju 

Dogovor z deležnikom 
in izvedba aktivnosti 

Upravni odbor O Zbiranje in priprava informacij 
organizacije zainteresirani javnosti 

Ostali zapisi o informacijah 

Poslovni sekretar O Posredovanje informacij zainteresirani 
javnosti 

Bilten, oglas, objava, 
vabilo, zapisi o 
posredovanju informacij  

 
Pri komuniciranju moramo nenehno spremljati učinkovitost posameznih metod in jih 
permanentno izboljševati v cilju čim večje prepoznavnosti v lokalnem okolju. 
 
 

6. OBVLADOVANJE DOKUMENTACIJE 
 
Obvladljivost dokumentov zagotavljamo z doslednim upoštevanjem in izvajanjem sistema za 
označevanje, spreminjanje, razveljavljanje in arhiviranje posameznih vrst dokumentov. 
 
Dokumentacijo za zunanje uporabnike praviloma izdelamo na računalniku in shranimo na 
trajnem nosilcu informacij. Dostop do podatkov na računalniku je urejen z gesli. 
 
Po poteku roka veljavnosti se praviloma trajno arhivirajo, statut, pravilniki, poslovnik 
kakovosti; zaključni računi za vsako leto in podatki o plačah redno zaposlenega (poslovni 
sekretar) 10 let poslovne knjige, knjigovodstvene listine, pogodbe in drugi dokumenti, ki so 
osnova za izdelavo bilance in kontrolo DURS-a; 2 leti pa ostali dokumenti. 
 
Dokument praviloma zastara, ko mu poteče rok veljavnosti ali je na drug način razveljavljen. 
Predlog za pripravo novega dokumenta lahko poda vsak zaposleni, prostovoljci, mentorji in 
animatorji in to na strokovnem odboru društva (SO), ki se odloči glede izdelave in določi 
osebo za pripravo dokumenta. Osnutek dokumenta se obravnava in usklajuje na SO; potrdi 
ga vodstvo društva (upravni odbor (UO) in predsednik). 
 
Predlagatelj dokumenta predlaga tudi prejemnike, ki se jih potrdi  s potrditvijo dokumenta. 
Pooblaščena oseba namesti dokument na računalnik in poskrbi za njegovo objavo (splet, 
obvestilo po E: pošti). 
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V primeru spremembe dokumenta se sprememba izvede analogno postopku izdaje novega 
dokumenta. Če je možno in smiselno se spremembe v samem dokumentu označi s poševno 
pisavo druge ali močnejše barve, opis spremembe pa se poda na koncu dokumenta. Po 
potrebi se lahko v arhivu hrani neveljavne dokumente, ki pa morajo biti označeni, kot taki. 
 
Na dokumentih se nahajajo podatki:  
 

 Naziv dokumenta; 

 Oznaka dokumenta (poslovnik kakovosti, pravilnik, predpis, obrazec (OB), zapisnik, 
poročilo, pogodba, letni načrt); 

 Datum izdaje. 
 
Notranji dokumenti so: 
 

 Statut društva, 

 Pravilnik o poslovanju, 

 Poslovnik kakovosti, 

 Pravilnik o računovodstvu, 

 Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 

 Pravilnik o delovanju Zbora članov, 

 Program dela univerze, 

 Programi izobraževanja po krožkih, 

 Pogodbe, 

 Poročila, 

 Zapisniki, 

 Blagajniški prejemki, izdatki, dnevnik 

 Evidence in 

 Korespondenca. 
 
Dokumentacijo zunanjega izvora lahko: 
 
Naročamo z odobritvijo predsednika organizacije: standarde, zakone (o društvih, o 
obligacijskih razmerah, o računovodstvu, o varovanju) uradne liste, dokumentacija iz javnih 
razpisov, strokovne revije, časopise, strokovno literaturo in drugo; 
Prejmemo brez izrecnega naročila: razni bilteni, korespondenca in drugo; 
Prejmemo skladno z dogovorom z mrežo: računalniška aplikacija za evidenco, obrazci in 
drugo. 
Evidentiranje prejema in razdeljevanje nekaterih dokumentov je odvisno od narave 
dokumenta in načina vhoda v organizacijo. 
 
Odgovornosti in pooblastila 
 
Prejemniki so odgovorni za obdelavo in arhiviranje dokumentov skladno z njihovo naravo in 
vsebino. Odgovorni so tudi za upoštevanje zahtev pošiljatelja glede ravnanja s sprejeto 
dokumentacijo. 
Praviloma je poslovni sekretar organizacije zadolžen za prejemanje, evidentiranje, 
distribuiranje in arhiviranje zunanjih dokumentov. 
Veljavno zakonodajo spremlja predsednik organizacije tako da spremlja registre zakonodaje, 
dosegljive na preverjenih tiskanih in spletnih virih. 
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Arhiv originalov 
 
Odobren oz. podpisan izvod poslovnika kakovosti hrani pooblaščeni prostovoljec v Registru  
nevladnih organizacij Standard kakovosti CNVOS Poslovnik kakovosti (PK) nevladne 
organizacije. 
 
Originale pogodb različnih vrst hrani poslovni sekretar v registru POGODBE. Na prvem listu 
je seznam vseh pogodb (vsaka pogodba je oštevilčena), ki se nahajajo v registru, nato 
sledijo po navedenem vrstnem redu originali samih dokumentov. 
Kot trajni dokumenti (registri so označeni z nalepko rdeče barve) so opredeljeni in arhivirani v 
register:  
 

 Poslovodni dokumenti (statut, pravilniki, odločbe… ), 

 Projekt SZS (starejši za starejše), 

 Projekt ESS – MPJU I in MPJU II, 

 Priznanja, 

 Vezave sredstev, 

 Donacije – poslovno sodelovanje, 

 Podpisniki javnega interesa in obrazci, 

 Mednarodni festival vezenja (za vsako leto posebej pr. 2009, 2012,2014), 

 Javna dela, 

 Vpisnice (registri urejeni po ABC-dnem redu imen), 

 Plače, 

 CT projekt Topolšica, 

 Foto albumi, 

 Krožki za posamezno šolsko leto. 
 

Kot trajni dokumenti se štejejo tudi letni zaključni računi, ki se hranijo v mapah. 
 
Na podoben način so hranjeni ostali dokumenti: 
 

 prejeti/izdani računi,  

 blagajniški dnevnik, 

 bančni izpiski,  

 avtorski honorarji, 

 avtorske pogodbe s poročili, 

 pošta in  

 zapisniki SO, UO in NO. 
 

V organizaciji po posameznem koledarskem letu, ki se, zaradi lažje transparentnosti, 
označijo z ločevalno barvno nalepko in sicer: 
 

 zelena za leto 2014, 

 rumena za leto 2013 in 

 oranžna za leta od 2012 – 2004 (10 letni zakonsko predpisani rok). 
 

Za elektronski arhiv skrbi poslovni sekretar organizacije. 
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Pregled pomembne dokumentacije predstavlja oporo zaposlenim pri obvladovanju 
dokumentov. Izdela ga poslovni sekretar na računalniku v obliki tabele in ga sproti 
posodablja. Vseboval bi naj:  
 
 

Zap. 
št. 

Naziv dokumenta, 
zapisa 

Datum 
izdaje 

Čas 
hranjenja 

Mesto 
hranjenja 

Opomba 
(sprememba, 
izločitev) 

1. Statut društva 
 

13.03.2012 trajno Register št .1  

2. Pravilnik o delovanju 
društva  

 trajno Register št. 1  

3. Odločbe 
 

 trajno Register št. 1  

4. Projekt SZS 
 

 trajno Register št. 2  

5. Priznanja 
 

 trajno Register št. 5  

6. Zaključni račun 
 

letni, 
polletni 

trajno   

7. Obračun plač 
 

mesečni trajno   

 

Itd….. 
 

Za urejanje, evidentiranje in arhiviranje pregleda v elektronski in tiskani verziji je odgovoren 
poslovni sekretar društva. 
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7. PROCES  IZOBRAŽEVANJA 

 
Proces izobraževanja je predstavljen v grafični obliki in ponazarja aktivnosti, ki sledijo po 
zaporedju in obenem tvorijo sistemsko celoto. 
Na podlagi analize izobraževanja v tekočem šolskem letu, podanega v letnem poročilu, 
izdelajo mentorji načrt in program izobraževanja za naslednje šolsko leto, ki je sestavni del 
letne avtorske pogodbe. Nato vodstvo univerze poskrbi za izdelavo urnika, objavo tega v 
medijih, obveščanje po elektronski pošti, odprta vrata univerze…promocijo. Sledi vpis v 
novo šolsko leto, ki je možen na sedežu univerze, praviloma pa poteka preko animatorjev, ki 
pobirajo članarino in obenem prispevke – šolnino za izvedbo krožka. Proces izobraževanja 
v posameznih krožkih se vrši v okviru razpoložljivega fonda ur (30, 40 oz. 50) in praviloma se 
izvaja od oktobra do maja. Na mesečnih sestankih SO, poročajo animatorji o poteku dela, oz. 
teče nemotena komunikacija med vodstvom univerze in udeleženci krožka preko animatorja. 
Delo krožkov se praviloma zaključi z neko vrsto verifikacije rezultatov izobraževanja v vidu 
razstav, prireditev…Letno poročilo pripravi predsednica na podlagi vseh poročil in 
dokumentiranih poslovnih dogodkih (bilanca). Le to, kot tudi programski in poslovni načrt za 
koledarsko leto potrdi na zboru članov univerze. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALIZA 
tekočega š.l. 

(letno poročilo) 
april – maj  

 

PLANIRANJE 
(mentorji - načrti 

za novo š.l.) 
april - junij 

ANIMACIJA 
PROMOCIJA 

za vpis v novo š.l. 
avgust-september 

VPISI 
v novo šolsko leto 
september-oktober 

 

IZOBRAŽEVANJE 
(evidence, finance, komuniciranje, 

reševanje problematike, 
koordinacija, 

informiranje o delu skupin – 
mesečno 

vabila, članki – spletna stran 
oktober – maj 

ZAKLJUČEK ŠTUDIJSKEGA 
LETA 

(predavanja, razstave, festivali, 
koncerti, povezovanje navzven, 

poročila, evalvacija o 
zadovoljstvu, 

zaključna ekskurzija) 
april - maj 

 

LETNO POROČILO 
NAPOVED  

(zbor članov) 
februar 



POSLOVNIK KAKOVOSTI                                                 1. izdaja / 04. november 2014  

15 

 

8. UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA ČLANOV 

 
 

 
 

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK 
 
 

Spoštovani član UTŽO Velenje, udeleženec krožka_______________________________ 
                                                                                                 (ime krožka) 

 
Hvala za Vaše članstvo v UTŽO (Univerzi za III. življenjsko obdobje Velenje) in sodelovanje 
na krožku. V prihodnje bi želeli vzpostaviti sistem vodenja kakovosti izobraževanja in v tem 
cilju bi radi izvedeli za vaše mnenje o izvedbi krožka, v katerem sodelujete. Prav tako nas 
zanima vaše mnenje o delu Univerze. Da bi se v prihodnje približali vašim pričakovanjem, 
vas vljudno prosimo, da izpolnite spodnji vprašalnik. Pri tem apeliramo na Vašo odkritost in 
iskrenost. 
 
Prosimo, označite svoje mnenje z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa  
odlično. 
 

 
VSEBINA IN KORISTNOST IZOBRAŽEVANJA 
 
 

Skladnost vsebine z vašimi cilji in pričakovanji                                      1      2      3      4      5 
 

Kako ocenjujete delo mentorja                                                               1      2      3      4      5 
 

Možnost za aktivno sodelovanje                                                             1      2      3      4      5 
 

Uporabnost pridobljenih znanj                                                                1      2      3      4      5 
 

Pridobivanje praktičnih sposobnosti                                                       1      2      3      4      5 
 

Pridobivanje novih poznanstev                                                               1      2      3      4      5 
 

 
 
ORGANIZACIJA  
 
Kako ocenjujete delo animatorja                                                             1      2      3      4      5 
 

Kako ocenjujete delo UTŽO                                                                    1      2      3      4      5 
 

Komuniciranje                                                                                          1      2      3      4      5      
 

Prostor                                                                                                     1      2      3      4      5 
 

Ura                                                                                                           1      2      3      4      5     
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Kakšni so bili vaši cilji in pričakovanja pred pričetkom izobraževanja? 

 

 

 

 
 
Ali ima izobraževanje pozitivne učinke na vaše življenje? 

 
DA ________________________________________________________________ 
 
NE ________________________________________________________________ 
 
 
Katera nova znanja bi si še želeli pridobiti v novem študijskem letu? 

 

 

 

 

 
 
Veseli bomo še vaših drugih predlogov in pomembnih informacij za še 
uspešnejše  delovanje! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Datum: _________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Za sodelovanje in iskrenost se Vam najlepše zahvaljujemo. 
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9. VODENJE ADMINISTRACIJE 

 
Proces vodenja administracije izvaja poslovni sekretar skupaj s predsednikom društva. 
 
Katera znanja in kompetence so potrebne za izvajanje nalog, kot tudi vsebino le-teh pa 
ponazarja spodnja tabela: 

 

   POSLOVNI SEKRETAR 

   zahteve izobrazba 

naloge poznavanje druge zahteve 

1. računalništva 1. višja    ali administrativno poslovanje 

2. osnov finančnega visoka  1. sprejem in oddaja pošte 

poslovanja ekonomske 2. vodenje evidenc članov 

3. arhiviranja ali    druge 3. notranje in zunanje komuniciranje  

4. komuniciranja  smeri 3.1. osebno 

5. enega svetovnega 2. natančnost 3.2. preko E: pošte in telefona 

jezika 3. prilagodljivost 4. servisiranje upravnih organov 

6. administriranja odzivnost 5. izdelava in posredovanje promocijskih gradiv 

7. varovanja iznajdljivost 6. sodelovanje pri projektih 

osebnih in drugih 
 

7. vodenje arhiva  in statistike 

podatkov (izjava) 
 

materialno poslovanje 

  
1. pisarniški material 

  
2. osnovna sredstva, drobni inventar 

  
3. knjižnično, premoženjsko poslovanje 

  
  

  
finančno poslovanje 

  
1. blagajniško poslovanje 

  
2. vodenje evidenc plačil 

  
3. vodenje evidenc prejetih in 

  
izdanih računov 

  
4. priprava in dostava dokumentov v 

  
finančni servis 

  
  

  
ostale naloge 

  
1. po nalogu vodstva 

  
2. evidenca in obdelava obrazcev 

  3. urejanje spletnih strani društva 
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10.  OBRAZCI 

 
Obrazci so dostopni na spletni strani društva www.uni-tri-velenje-drustvo.si v zavihku 
izobraževanje in so priloga tega poslovnika. Za nemoteno delovanje društva praviloma 
uporabljamo spodaj navedene obrazce: 
 

 Vpisnica za  tekoče šolsko leto, 

 Izobraževalni urnik za tekoče šolsko leto, 

 Seznam udeležbe na krožku, 

 Seznam članstva krožka, 

 Program dela krožka,  

 Evidenca plačila članarin, 

 Obračun ur za mentorje, 

 Poročilo o izvedbi izobraževalnega programa, 

 Zaključno poročilo ob koncu študijskega leta. 
 
Poslovni sekretar je odgovoren za pravilno uporabo zgoraj navedenih obrazcev. 
 


