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Velenje, 26.02.2021. 

 

P  O  R  O  Č  I  L  O 
O DELU  ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA UNIVERZE  ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 

VELENJE ZA LETO 2020 

 

SPLOŠNI DEL 

Predstavitev društva 
Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje deluje že 35. Leto, kot nevladna, nepridobitna, 

prostovoljska organizacija na lokalni in regijski ravni, s statusom javnega interesa. V letih 

delovanja smo razvili sistem izobraževanja, ki zmanjšuje neenakost v dostopu do 

izobraževanja in širi znanje ter kulturo starejših. 

V dolgoživi družbi postaja tretje življenjsko obdobje vse bolj pomembno za naše družbeno 

okolje in starejši postajamo eno od bistvenih vprašanj prihodnosti. Na univerzi se zavedamo, 

kako pomembno je aktivno staranje in vseživljenjsko učenje. V prihodnosti je zato potrebno 

posvetiti več pozornosti programskim in razvojnim načrtom ter uveljavljanju sistemskega 

financiranja izobraževanja starejših. To je sedaj naloženo prostovoljcem in prostovoljnemu 

delu ter prispevkom študentov v izobraževalnih programih.  

Študijske skupine na univerzi delujejo samostojno na temelju osnovnih načel samoorganizacije 

in prostovoljnega delovanja članov skupine. Delovanje izobraževalnih skupin je vidno v širši 

skupnosti, ki jo skupine pomagajo oblikovati in ustvarjati s kulturnimi dogodki kot so: razstave, 

koncerti, festivali, sredinimi večeri, študijami, raziskovanji, s prostovoljstvom v javnih 

ustanovah. 

Izobraževanje na univerzi ni namenjeno zgolj prenašanju znanja, marveč je osredotočeno na 

širše učinke učenja. Spodbuja recipročno učenje, soustvarjanje novega znanja, predvsem pa 

je izobraževanje namenjeno boljšanju življenja starejših, življenja njihove izobraževalne 

skupine in okolja, ki mu starejši pripadajo. 

Ustvarjalnost človeka je neizmerna, ne glede na starost. Zanemariti znanje in izkušnje ljudi v 

tretjem in četrtem obdobju bi pomenilo odreči se vrednotam, ki jih ta generacija lahko da 

drugim. Življenjska filozofija vseživljenjskega učenja nas usposablja za spremembe v življenju, 

ki jih prinaša napredek v tehnologiji, globalizacija in svetovne povezave. Vključevanje v 

sodobno življenje od nas zahteva dodatna znanja, prilagajanja in večjo informiranost. Potrebe 

po druženju so zato še bolj prisotne, saj ljudje potrebujemo drug drugega, potrebujemo 

družbene stike, prežete z obzirnostjo in spoštovanjem. Potrebujemo tudi uspeh. Nepogrešljive 

značilnosti uspešnega človeka so zagotovo vseživljenjska vedoželjnost, učljivost, 

ustvarjalnost, delavnost, inovativnost, odgovornost za nenehen lasten razvoj, čut za sočloveka 

in širšo skupnost.   
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Osnovni cilji delovanja univerze: 

o Vključiti starejše v družbo, povečati njihovo sodelovanje v družbenem in ekonomskem 

razvoju skupnosti, 

o Spodbujati, razvijati, raziskovati in predvsem omogočati izobraževanje starejših kot 

način bivanja in krepitev družbenih vezi, izobraževanje starejših za osebni razvoj, 

izobraževanje starejših za boljšanje njihovih socialnih vlog in za prostovoljno 

sodelovanje v družbenem razvoju, 

o Izvajati izobraževanje starejših, 

o Izvajati in se vključevati v kulturne dejavnosti okolja kot nadgradnjo izobraževalne 

dejavnosti in evalvacijo znanja, 

o Krepiti medgeneracijske povezave in solidarnosti, 

o Raziskovati izobraževanje starejših, osebne in družbene posledice izobraževanja in 

obveščati javnost z namenom spreminjanja položaja starejših in medgeneracijskega 

sodelovanja in razumevanja. 

 
Delovanje društva 
 

V Biltenu »Učimo se, povezujemo se in delujemo«  so prikazani utrip, dejavnost društva in 

izobraževalni program za študijsko leto 2019/2020, Univerza je razpisala 53 izobraževalnih  

programov s  vsebino, razdeljeno v devetih skupinah: tuji jeziki, računalništvo, likovno 

ustvarjenje, geografija in zgodovina, glasbeno ustvarjanje, hortikultura, ročna dela, skrb za 

lastno zdravje in splošne dejavnosti. Izobraževanje traja od 1. oktobra do  30. maja in deluje 

po sistemu učenja v študijskih skupinah. Skupino vodi mentor po predhodno s študenti 

dogovorjenem in sprejetem programu dela. Organizacijska in komunikacijska pomoč 

mentorjem v študijski skupini so animatorji, ki so prostovoljci in istočasno tudi motivatorji 

socialnega povezovanja in solidarnosti med študenti.  

Letno se izvede od 30 do 100 ur učnega programa v posamezni skupini. Evalvacija znanja je 

običajno izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo, bralno značko in s interno ali javno 

prireditvijo ob zaključku študijskega leta, ki se je v letu 2020 zaključilo s 30. septembrom oz. 

oktobrom pred jesensko pandemijo korona virusa. V živo smo lahko organizirali in sodelovali 

na prireditvah in javnih dogodkih v januarju, februarju in prvi polovici marca, nato v juniju in 

septembru. Teh je bilo okrog 25 od skupno 34 realiziranih vseh, prikazanih v pregledu 

»REALIZIRANE PRIREDITVE IN DOGODKI V LETU 2020«, ki je priloga tega poročila. 

Zahvaljujoč IKT in pripravljenosti članov, da jo usvojijo in poglobijo znanja ter uporabijo 

sodobne platforme, smo v novembru in decembru lahko izvedli še 9 dogodkov preko aplikacije 

ZOOM. Na novo smo uvedli vodene E- klepetalnice ob kavi preko aplikacije ZOOM. 

V preglednici niso zajeti prispevki za Radio Velenje v oddaji Naši kraji in ljudje, kjer se je UNI 

3 predstavila vsak drugi torek v mesecu. 
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Nekaj iz statistike izobraževalne dejavnost Univerze v študijskem letu 2019/2020: 

• število študentov – slušateljev : 546 

• število študijskih skupin – krožkov  47 

• število mentorjev : 36 

• število animatorjev - prostovoljcev 39 

• število lokacij izobraževanja:  20 

• število članov, starih 80 let in več: 43 

• število izobraževalnih ur: 1595 

• število članov: 434, od tega 5 častnih 

 

 
 Grafikon prikazuje, da  kar 37 % slušateljev ali 203 študentov od skupnih 546 obiskuje 

gibalne krožke, ki jih je bilo 12 od skupaj 47 krožkov. 

 

V naslednjem grafikonu je prikazana udeležba realiziranih izobraževalnih ur v posameznih 

izobraževalnih skupinah. V 12 gibalnih krožkih je bilo realizirano 394 ur ali 25 % od skupaj 

1595 realiziranih vseh izobraževalnih ur. 
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Predstavitev vodstva in organov društva 
 

Vodstvo društva predstavlja tričlansko predsedstvo, ki ga od 22.02.2018. vodi predsednica  

Zdenka Uršnik , podpredsednica Lilijana Rakun ter poslovna sekretarka. Skladno s statutom o 

vseh pomembnejših vprašanjih odloča upravni odbor društva, strokovno soodločanje in 

povezavo s članstvom v krožkih zagotavlja strokovni odbor.   

Upravni odbor, ki ga  sestavlja 7 članov in predsedstvo, se je v letu 2020 sestal na 10. rednih 

in eni izredni seji in obravnaval tekočo dejavnost in dolgoročno politiko društva. Strokovni 

odbor društva, ki ga sestavlja ob predsedstvu še  39 članov - animatorjev posameznih krožkov, 

se je sestal na 4. sejah. Zaradi omejitvenih ukrepov, ni bilo možno organizirati seje v živo, zato 

so animatorji prejemali zapisnike UO  in so se na ta način sproti seznanjali o aktivnostih, 

organizaciji prireditev in o delovanju univerze. Na daljavo so lahko aktivno sodelovali in vplivali 

na razvoj dogodkov in aktivnosti na UNI 3. Nadzorni odbor v sestavi treh članov: Lucija Maze 

(Rožič), predsednica ter članici Majda Venišnik in Cvetka Ažman, je korespondenčno opravil 

pregled poslovanja univerze za obdobje januar – oktober 2020. O sejah upravnih organov in 

sprejetih sklepih ter dogovorih se vodijo zapisniki, ki jih prejema tudi predsednica NO.  
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STRUKTURA REALIZIRANIH UR  PO KROŽKIH 
2019/2020 SKUPAJ 1595 UR
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Izobraževalni program 
 

Izobraževalne dejavnosti so določene z urnikom za izobraževalno leto, s programom študijskih 

skupin in s tem povezanimi dejavnostmi, ki so prikaz starega in novo pridobljenega znanja in 

ustvarjalnosti starejših.  

Izobraževalne aktivnosti smo izvajali tudi izven rednega študijskega programa: 

• Raziskovalni krožek na Grilovi domačiji. 

• Dnevi odprtih vrat UNI 3. 

• Promocija preko objav na spletni strani in FB UNI 3, zgibank in prispevkov v Našem Času. 

 

Univerza aktivno sodeluje v projektu Mestne občine Velenje »Velenje, starosti prijazno 

mesto«, katerega aktivnosti se izvajajo že od leta 2009 in v izvajanje  katerega smo aktivno 

vključili ožjo populacijo starejših občanov Velenja. Nadzor nad izvajanjem projekta nadzoruje  

koordinacijski odbor pri MOV. 

 

VPLIVI, KI NAM OMOGOČAJO DELOVANJE 

1. Prispevki članov 
Društvo deluje na osnovi prostovoljnega članstva in plačila letne članarine (15,00 €/osebo), ki 

je izključno namenjena nepridobitni dejavnosti društva. Manjši znesek (396,90 €) smo 18.09. 

pridobili od odstopljene dohodnine davčnih zavezancev, kot donacijo za društvo v javnem 

interesu. 

2. Donatorji 
Največji prispevek je zagotovo dan s strani Mestne občine Velenje in osnovnih šol v obliki 

uporabe brezplačnih poslovnih, učnih in prireditvenih prostorov ter učnih pripomočkov za 

izvedbo izobraževalnih programov, kar je izredno pomembno z vidika zagotovitve ugodnejše 

cene izobraževanja za starejše prebivalstvo, ki ima v pretežni meri dokaj nizke osebne 

prihodke.  Prejeli smo 400 € od Občine Šoštanj, 200 € od SKEI Gorenje in 100 € od Občine 

Šmartno ob Paki.         

3. Javni razpisi 
 

Na osnovi javnih razpisov smo pridobili naslednja sredstva: 

• iz proračuna MOV za program ŠPORT-a 2020: 1.053,14 € 

• iz proračuna MOV za Kulturni projekt : 669,62 € 

• iz proračuna MOV za Sofinanciranje dejavnosti : 14.000,00 €, 
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• za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov in dejavnosti za odrasle za leto 

2020 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 1.000 €, 

• za sofinanciranje zaposlitve projektnega managerja (MJU – projekt MREŽA)  7.500 € 

pri čemer se ta znesek lahko izključno porabi za plačo na novo zaposlene delavke  za 

polovični delovni čas (20 ur tedensko). 

Na JSKD smo januarja prijavili in avgusta odpovedali projekt »Glasbena povest o Martinu 

Krpanu«. Godba veteranov je na pavzi že od začetka epidemije  v marcu 2020. Septembra so 

se dobili nekaj krat, vendar je to bilo premalo, da bi izpeljali projekt, ki ga niti ne bi mogli 

predstaviti širši javnosti. 

4.  Prostovoljstvo 
Uspešnost univerze ustvarja nešteto ljudi, ki skupaj delujejo kot ustvarjalna ekipa. Učinkovitost 

je zagotovo rezultat neštetih vloženih ur strokovnega izobraževanja, znanja, predvsem pa 

raznolikih tudi denarnih odrekanj. Prostovoljno delo je rdeča nit našega delovanja in uspeha in 

je dodana vrednost prispevka starejših v skupnosti.  

Prostovoljci različnih starostnih skupin imajo in bodo tudi v prihodnje imeli pomembno vlogo 

pri izboljšanju in nadgrajevanju medsebojnih odnosov v družbi, ki ima še posebno vrednost, 

saj poleg prenosa znanj pomeni tudi odpravljanje predsodkov in zadržkov do posamezne 

generacije. 

33 prostovoljcev (predsednica, člani UO, SO , NO in mentorji Leo Kočevar, Branka Mestnik, 

Anka Pugelj in Marija Kuzman ) je opravilo v letu 2020 evidentiranih 2.947 prostovoljskih ur. K 

temu gre prišteti še Prostovoljstvo mentorja Karlija Čretnika (skupaj 30 ur) ter članov 

promocijskih krožkov  pri nastopih, razstavah, kar lahko ocenimo na 870 ur. Potemtakem 

zanaša skupno število opravljenih prostovoljskih ur v letu 2020: 3.847 ur. 

 

 

FINANČNO POSLOVANJE 

Računovodstvo se vodi v skladu z Zakonom o računovodstvu RS, določenih za društva. 

Društvo ni zavezano k revidiranju računovodskih izkazov. 

Finančno poslovanje redno nadzira predsednica društva in nadzorni odbor. Zaključni račun in 

podrobno finančno poročilo bo pripravila računovodska hiša Kontor Velenje. 
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FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020 

 

PRIHODKI (P) P 2020 R 2020 R/P 2020 

Prenos iz pr.l. 28.500   28.500   100% 

Članarine UNI3 6.300   4.305   68% 

Prispevki za krožke 27.000   7.181   27% 

Javna sredstva 26.200   27.504   105% 

Donacije 0   300   - 

Drugo 445   397   89% 

Rezervacija za nasl.leto -24.500   -17.320   71% 

SKUPAJ 63.945   50.867   80% 

      

ODHODKI (O) P 2020 R 2020 R/P 2020 

Mat., stor., drugo 10.000   6.332   63% 

Mentorji 28.500   14.361   50% 

Stroški dela 24.900   25.082   101% 

SKUPAJ 63.400   45.775   72% 

      

RAZLIKA P-O 545   5.092   934% 

      

      

Št.članov UNI3 420 429   102% 

št.slušateljev 530 546   103% 

 

ZAKLJUČEK 

Zastavljene cilje in naloge po sprejetem programu dela za leto 2020 smo izvedli po najboljših 

možnostih in se maksimalno prilagajali omejitvam, zaradi korona virusa. Smo stanovska 

organizacija javne pravne osebe, v kateri je nagrada za delo uspešno izveden projekt. S 

spodbujanjem vseživljenjskega učenja in ustvarjalnosti pa motiviramo medsebojno 

sodelovanje in prijateljstvo in si na ta način zagotavljamo čim dalj časa zdravo starost. 

                             Zdenka Uršnik, predsednica 

Priloga: Realizirane prireditve in dogodki v letu 2020 
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