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Velenje, 22.01.2022. 

 

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

VELENJE ZA LETO 2021 

 

SPLOŠNI DEL 

Predstavitev društva 
Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje deluje že 36. leto, kot nevladna, nepridobitna, 

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

delovanja smo razvili sistem kontinuiranega, kvalitetnega izobraževanja, ki omogoča širitev 

znanja in kulturo starejših. 

Izobraževanje poteka v študijskih skupinah, ki na univerzi delujejo samostojno na temelju 

osnovnih načel samoorganizacije ter 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. 

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.   

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, 
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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 » 35 Univerze za tretje življenjsko obdobje, vseživljenjsko učenje, prijateljsko 

povezovanje in pripadno soustvarjanje«  so prikazani utrip, dejavnost društva, krožki ter 

realizirane prireditve in dogodki v študijskem letu 2020/2021, v katerem je Univerza  razpisala 

55 izobraževalnih  programov s  vsebino, razdeljeno v devetih skupinah: tuji jeziki (11), 

računalništvo (4), likovno ustvarjenje (2), geografija in zgodovina (3), glasbeno ustvarjanje (5), 

hortikultura (4), ročna dela (6), skrb za lastno zdravje (16) in splošne dejavnosti (4). 

Izobraževanje traja načeloma od 1. oktobra do  30. maja in deluje po sistemu učenja v 

študijskih skupinah, kjer se letno izvede 30 do 100 ur učnega programa. 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.  

 

Zaradi strogih ukrepov NIJZ in prepovedi druženja od zadnje dekade oktobra 2020 do maja 

2021. smo lahko realizirali le 62 % izobraževalnega programa. Na daljavo, predvsem preko 

aplikacije ZOOM je potekalo izobraževanje v 12 krožkih, ki so 100 % - no realizirali začrtani 

program. Ostali krožki so delovali v živo in realizirali manj, kot tretjino načrtovanega 

programa v maju, juniju in v septembru 2021. Nekateri krožki (Vokalna skupina Lastovke, 

Citrarke Marjanke, Dramatični krožek, Španski jezik, Ohranjanje telesne zmogljivosti…) pa 

sploh niso delovali v študijskem letu 2020/2021. 

Novost v Corona času so bili E- klepeti ob kavi, ki so potekali preko aplikacije ZOOM. Le teh 

in večerov (sredini) z UNI 3 je bilo skupaj 20 (5 v decembru 2020 in 15 do konca aprila 

2021). Letni zakup aplikacije ZOOM nam je omogočal nemoten potek izobraževanja od 

sredine januarja 2021 do konca leta 2021. To je bila nujno potrebna investicija, sicer bi 

obtičali na 20 % načrtovanega izobraževalnega programa. 

 

Kljub omejitvam smo izvedli načrtovane aktivnosti v okviru kulturnega projekta:  
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Vezilje Spominčice, pod vodstvom mentorice Jožice Grobelnik, so vezene torbice iz babičine 

skrinje  skupaj  s keramičarkami KUD Gambatte razstavile oktobra 2020 na Velenjskem gradu; 

1. marca 2021 so nadaljevale do konca aprila z razstavo na Gradu Komenda v Polzeli.  Za  

velikonočne praznike so v Galeriji Šoštanj Spominčice skupaj z članicami KUD Harmonija iz 

Šoštanja razstavile velikonočne vezenine in keramične okraske. Razstava je potekala od 19. 

marca do 12. aprila 2021. Septembra so na Titovem trgu v Velenju  vezilje sodelovale na dveh 

prireditvah: Velenje se predstavi (18.9.) in Rokodelska razstava (25.9.). Vmes pa so 

sodelovale v medgeneracijskem projektu OŠ Gorica »Učimo se že 40 let« (13. in 20. 

septembra). S številnimi razstavami so vezilje obeležile 25 let aktivnega delovanja pod okriljem 

UNI 3 Velenje. 

Klekljarice pod vodstvom mentorice Tilke Kompare so v preddverju Knjižnice Velenje postavile 

razstavo »Pomladni dotik čipke« ki je potekala ves marec. S stojnico so prav tako sodelovale 

na rokodelski razstavi na Titovem trgu 25. septembra 2021. 

Likovnice pod vodstvom Danice Arzenšek so postavile razstavo »Retrospektiva« v Vili Bianca 

v terminu od 29. marca do 22. aprila 2021. 

Člani krožka Obdelava digitalne fotografije s programom Windows so pod vodstvom Lea 

Kočevarja postavili razstavo »Drevesa, spomeniki, razglednice« v avli MOV. Razstav je bila 

na voljo od 4. maja do 3. junija 2021. 

Približno v istem času ( od 3. maja do 8. junija 2021) so fotografi pod vodstvom mentorja Roka 

Rakuna postavili razstavo »Pogled od blizu« v Knjižnici Velenje. 

Tudi Godba veteranov UNI 3 Velenje je začela z delom proti koncu maja 2021 in je pod taktirko 

Tanje Petrej nastopala junija za varovance DEOS Zimzelen Topolšica (7. junija) in DVO 

Velenje (14. junija). Avgusta so nastopali na Graški Gori (21.8.) in v Žalcu (27.8.) na 

regionalnem srečanju veteranskih godb. 

 

Prvega oktobra 2021 je UNI 3 Velenje praznovala polnih 35 let aktivnega in uspešnega 

delovanja. V okviru kulturnega projekta » V prepletu literarnega, glasbenega in ustvarjalnega 

dela že 35 let« so skozi celo leto potekale številne razstave in dogodki.  Osrednja prireditev je 

bila 1. junija 2021 na Velenjskem gradu, kjer smo dvema dolgoletnima članoma Mariji Kuzman 

in  Ivu Likarju podelili naziv Častna članica/Častni član UNI 3 Velenje. Prireditev je potekala 

pod vodstvom scenaristke Nevenke Hvalec, članice Upravnega odbora UNI 3 za področje 

kulture. Ob tej priliki smo odprli kaligrafsko razstavo »Pišem z roko«. 

Septembra smo izdali Bilten ob 35 letnici  vseživljenjskega učenja skozi prijateljsko 

povezovanje in pripadno soustvarjanje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Velenje. 

Godba veteranov UNI 3 Velenje je 14. oktobra v Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega 

priredila koncert »Predaja dirigentske palice«, kjer se je praznovanje ob 35 letnici zaključilo s 

formalno predajo dirigentske palice nekdanjega dirigenta Aljoše Pavlinca, prof. klarineta 

sedanji Tanji Petrej, prof. oboe. Ob tej priliki je Alojz Dobnik (tolkala) prejel častni naziv 

Ambasador veteranskih godb Slovenije. 
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Nekaj iz statistike izobraževalne dejavnost Univerze v študijskem letu 2020/2021: 

• število študentov – slušateljev : 390 

• število študijskih skupin – krožkov  39 

• število mentorjev : 33 

• število animatorjev - prostovoljcev 31 

• število lokacij izobraževanja:  20 

• število članov, starih 80 let in več: 42 

• število izobraževalnih ur: 623 

• število članov: 284, od tega 3 častni (oproščeni plačila članarine) 

 

 

 
Grafikon prikazuje, da  kar 37 % slušateljev ali 145 študentov od skupnih 390 obiskuje gibalne 

krožke, ki jih je bilo 10 od skupaj 39 krožkov. 
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V naslednjem grafikonu je prikazana udeležba realiziranih izobraževalnih ur v posameznih 

izobraževalnih skupinah. V 10 gibalnih krožkih je bilo realizirano 231 ur ali 37 % od skupaj 623 

realiziranih vseh izobraževalnih ur. 

 

 
 

 
 
 
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 Mateja Kozlevčar 

Balažic . 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 2021 sestal na 10. rednih  

sejah in obravnaval tekočo dejavnost in dolgoročno politiko društva. Strokovni odbor društva, 

ki ga sestavlja ob predsedstvu še  31 članov - animatorjev posameznih krožkov, se je sestal 
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na 2. sejah (septembra in novembra v skupščinski dvorani MOV). Zaradi omejitvenih ukrepov 

(število in PCT pogoj) je udeležba animatorjev bila zelo borna. Sicer 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, predsednica ter članici 

Majda Venišnik in Cvetka Ažman, je opravil pregled dokumentacije za l. 2020 v živo in eno 

sejo korespondenčno. Korespondenčno je bil seznanjen s poslovanjem univerze za obdobje 

januar – avgust 2021. Po ena članica NO je prisostvovala večini sej UO. O sejah upravnih 

organov in sprejetih sklepih ter dogovorih se vodijo zapisniki, ki jih prejema tudi predsednica 

NO.  

 

VPLIVI, KI NAM OMOGOČAJO DELOVANJE 

1. Prispevki članov in FURS-a 
 

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

je izključno namenjena nepridobitni dejavnosti društva. FURS nam je nakazal iz naslova 

donacije dohodnine skupaj 799,41 € (29.1: 58,06 € in 30.9.: 741,35 €) ter 19.3. krizni dodatek 

v vrednosti 187,00 €. 

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 za sofinanciranje stroškov biltena, izdanega 

ob 35 letnici delovanja; od Lidla 100 € v materialni obliki za praznovane Gregorjevega v DVO 

Velenje in od Mercatorja darilni bon za 50 €.         

3. Javni razpisi 
 

Na osnovi javnih razpisov smo pridobili naslednja sredstva: 

• iz proračuna MOV za program ŠPORT-a 2021: 922,55 € 

• iz proračuna MOV za Kulturni projekt 2021 : 849,62 € 

• iz proračuna MOV za Sofinanciranje dejavnosti v letu 2021 : 14.000,00 €, 

• za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov in dejavnosti za odrasle za leto 

2021 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 1.000 €, 
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• za sofinanciranje zaposlitve projektnega managerja (MJU – projekt MREŽA)  5.000 € 

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

polovični delovni čas (20 ur tedensko). 

V sodelovanju s partnerji NOVUS in DU Velenje, smo se konec julija prijavili na Javni razpis 

Ministrstva za javno upravo (MJU) za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih 

organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informativno družbo 2021-2023. 

Prijavili smo projekt z naslovom Digitalni fitnes dolgožive družbe (»DI-FIT«). NOVUS je 

prijavitelj projekta in nosilec pogodbe z MJU, težki skupaj 199.996,46 €. AD UNI 3 Velenje je 

konzorcijskih partner I (65.201,36 €), DU Velenje pa partner II. Projekt bo trajal od 1.januarja 

2022 do 31. decembra 2023. Cilji projekta »DI-FIT« so usposobiti mentorje, prostovoljce in tudi 

člane NVO za uporabo različnih digitalnih tehnologij ter razviti oz. razširiti njihova temeljna 

znanja, da bodo usposobljeni ustvarjalno uporabljati digitalno tehnologijo na svojem področju 

delovanja in s tem okrepiti njihove digitalne spretnosti ter možnost izvajanja storitev tudi za 

tiste člane in/ali uporabnike, ki se ne morejo fizično udeležiti raznih aktivnosti, ki jih NVO 

izvajajo. 

 

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. 

20 prostovoljcev (predsednica, člani UO, SO , NO in mentorji Branka Mestnik, Rajmund Valcl 

Bojana Jug, ) je opravilo v letu 2021 evidentiranih 3677 prostovoljskih ur. K temu gre prišteti 

še Prostovoljstvo članov promocijskih krožkov  pri nastopih, razstavah, kar lahko ocenimo na 

516 ur. Potemtakem zanaša skupno število opravljenih prostovoljskih ur v letu 2021: 4193 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 2021 

             (IZKAZ  POSLOVNEGA  IZIDA) 

PRIHODKI (P) R 2020 R 2021 Index 

Prenos iz l.2020 28.500   17.320   61 

Članarine UNI3 4.305   5.100   118 

Prispevki za krožke 7.181   13.033   181 

Javna sredstva 27.504   29.672 108 

Donacije 300   741  247 

Drugo 397   349   88 

Rezervacija za l. 2022 -17.320   -12.280   71 

SKUPAJ 50.867   53.935   106 

      

ODHODKI (O) R 2020 R 2021 Index  

Mat., stor., drugo 6.332   8.977   142 

Mentorji 14.361   9.677   67 

Stroški dela 25.082   25.468   102 

SKUPAJ 45.775   44.122   96 

     

RAZLIKA P-O 5.092   9.813   193 

     

     

Št. članov UNI3 429 284   66 

Št. 
slušateljev/študentov 546 390   71 

 

ZAKLJUČEK 

Zastavljene cilje in naloge po sprejetem programu dela za leto 2021 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 2021 

              Bilanca stanja 31.12.2021. 

mailto:info@uni-tri-velenje-drustvo.si
mailto:utzo.velenje@gmail.com
http://www.uni-tri-velenje-drustvo.si/

