
 

ANDRAGOŠKO DRUŠTVO UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 

VELENJE  

       
Efenkova cesta 61, SI - 3320 Velenje 

Tel. 03/587-20-50                                                                                 
 

 e-pošta: info@uni-tri-velenje-drustvo.si; utzo.velenje@gmail.com  

www.uni-tri-velenje-drustvo.si 
 

TRR pri Delavski hranilnici d.d.Ljubljana: 6100 0001 5556 916  

 

1 

 
 

Velenje, 24.01.2022. 

PROGRAM DELA ZA LETO 2022 

 

I. UVOD 
 

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje uresničuje izobraževalni 
program dela, aktualiziran s sodobnejšimi andragoškimi metodami in dopolnjen s programi na 
podlagi povpraševanja po novih znanjih in  na osnovi 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. 

Univerza ima status društva v javnem interesu, z jasno izraženim poslanstvom: izobraževanje, 
raziskovanje, razvoj in svetovanje. 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.  Delovanje društva je namenjeno tudi 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.  

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. 

 
 

II. PROGRAM  DELA  
 
Program dela za leto 2022 obsega program skupnih dejavnosti univerze ter urnik 
izobraževalnih krožkov za študijsko leto 2021/2022, v drugem polletju pa del urnika za 
študijsko leto 2022/2023. Od razpisanih 54 krožkov (11 novih) je oktobra z izobraževanjem 
pričelo 44. Zaradi omejitev druženja, trenutno aktivno deluje le polovica. Krožki so razvrščeni 
v devetih  področij: tuji jeziki, računalništvo, likovno ustvarjanje, geografija in zgodovina, 
glasbeno ustvarjanje, hortikultura, ročna dela, splošne dejavnosti in skrb za lastno zdravje.  
Izobraževanje poteka v študijskih skupinah – krožkih, ki jih vodi za to usposobljen mentor, pri 
vodenju skupine pa mu pomaga animator – prostovoljec. Poleg tradicionalnih, že dolgoletno 
uveljavljenih izobraževalnih krožkov, bodo v novem študijskem letu vpeljani novi z naslednjo 
vsebino: Nemški jezik - začetni,  Spoznajmo Microsoft PowerPoint, Windows 10 v kombinaciji 
s pametnim telefonom, Klekljanje – začetni in Plavanje. 
Nove krožke predstavljamo na spletni strani in FB UNI 3 ter z objavo na radiju in lokalnem 
časopisu. Člani imajo možnost aktivno sodelovati v oblikovanju izobraževalnega programa, ki 
ga želimo prilagoditi njihovim potrebam.  
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Avgusta, pred začetkom novega študijskega leta bomo izdali bilten, v katerem bodo 
predstavljene nove vsebine (krožki, delavnice). Vseboval bo tudi zapise opažanj ter s 
fotografijami podprta obeležja različnih prireditev ter zgodbe in prigode študentov v preteklem 
učnem obdobju. 
Bilten je informacija o izobraževalnem programu univerze namenjen obstoječim in novim 
študentom, javnosti in kadrovskim službam večjih podjetij za ljudi, ki se upokojujejo in se na ta 
način lažje odločajo o svoji prihodnosti. Prav tako lahko vsi zainteresirani spremljajo delo in 
dogodke na FB in spletni strani Univerze za III. življenjsko obdobje, Velenje (http://www.uni-
tri-velenje-drustvo.si). Še bolj bomo motivirali člane, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju 
izobraževalnega programa s ciljem, da zadovoljimo njihove potrebe.  
 
Izpeljali bomo dogodke  

 

• Vodeni E – Klepet ob kavi preko aplikacije ZOOM minimalno 5 krat. Člani UNI 3 
predlagajo vsebino in vodijo klepet.  

• Volilni Zbor članov UNI 3 bomo izvedli 15. februarja 2022 v skupščinski dvorani MOV   

• Likovna razstava »Design« bo v Vili Bianco od 25. februarja do 18. marca 2022. 

• Klekljarska razstava »Pa je pomlad prišla« bo v Knjižnici Velenje marca 2022. 

• Kaligrafska razstava » Kajuhove pesmi v tujih jezikih« bo v Knjižnici Velenje marca 
2022. 

• Članice krožka Slovenske ljudske vezenine »Spominčice« bodo aprila 2022 v Knjižnici 
Velenje postavile razstavo pod naslovom »Dih pomladi«. 

• Fotografska razstava » Gradovi Šaleške in Savinjske doline« bo v Knjižnici Velenje 
junija 2022. 

• Javna vaja glasbenih krožkov (Godba, Citre), če bodo razmere dovoljevale v Glasbeni 
šoli Frana Koruna Koželjskega maja 2022. 

• Godba bo nastopala junija  za varovance DVO Velenje in Zimzelen Topolšica; avgusta 
na Graški Gori in septembra na Regijskem festivalu veteranskih godb. Oktobra bodo 
naši veterani sodelovali na komemoraciji v Starem Velenju. 

• Literarno – glasbena prireditev »Bilo je, je in bo – naše ZORENJE je MOČ VOLJE« po 
scenariju Nevenke Hvalec na kateri bomo podelili naziv častni član UNI 3 bo na Gradu 
Velenje maja ali junija 2022 

• Teden odprtih vrat UNI 3 v mesecu septembru 2022. 

• Večeri (sredini) z UNI 3 – potekajo vsaj mesečno enkrat skupaj načrtujemo minimalno 
8 srečanj preko ZOOM-a. Ker gre za zimsko-spomladanski in jesensko – zimski čas 
(januar – april in oktober – december) bo, zaradi omejitev NIJZ, iluzorno izvesti 
dogodek v živo.  

 
V sodelovanju z ostalimi organizacijami  
 

• Na Grilovi domačiji (Muzej Velenje) bomo sodelovali spomladi, poleti in jeseni 2022. 

• Pomladni sejem (Festival) – vezilje Spominčice 

• Velenje se predstavi (MOV) – prikaz dejavnosti univerze (septembra 2022) 
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• Dnevi medgeneracijskega sožitja v organizaciji Šaleške pokrajinske zveze društev 
upokojencev (rokodelska razstava septembra 2022) 

• Mednarodni festival vezenja (MOV) » Vezena naglavna pokrivala« v Rdeči dvorani 
oktobra 2022 

• Dan zdravja – sodelovali bomo z Društvom za boj proti raku 
 

 
Javni razpisi za pridobitev sredstev ministrstev Republike Slovenije in Mestne občine 
Velenje  
 
S pridobitvijo razpisnih sredstev se bo omogočilo normalno poslovanje univerze na dokaj 
omejenih lastnih prihodkih. V prijavo se bo vključevalo sofinanciranje naše nepridobitne 
izobraževalno kulturne dejavnosti (Godba), plače zaposlene poslovne sekretarke za polovični 
delovni čas in osnovnih sredstev, predvsem učnih pripomočkov. Z MOV smo podpisali 
pogodbo o sofinanciranju v letu 2022 v vrednosti 18.000,00 €. 
 
Kot člani mreže Slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje  se bomo prijavili na  Javni 
razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v programu medgeneracijskega učenja 
in sodelovanja UTŽO. Načrtujemo prihodek na koncu leta 2022 v višini 1.000,00 € 

MOV bomo prijavili program rekreativnega športa in športa starejših, ki ga izvajamo v 10 

krožkih na področju »Skrb za lastno zdravje«. Načrtujemo prihodek v višini vsaj 900,00 € 

MOV bomo prijavili kulturni projekt »Bilo je, je bo – naše ZORENJE je MOČ VOLJE«,  ki  

vključuje sklop prireditev, ki bodo potekale v mesecih marec - september. Projekt bo prikaz 

znanja študentov univerze na bazi sodelovanja ter evalvacijo znanja ob zaključku 

izobraževalnega programa preteklih 5 študijskih let. Načrtujemo prihodek ob koncu leta v višini 

vsaj 600,00 €. 

MJU je odobrila projekt za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij »DI-

FIT«, v katerem sodelujemo v Konzorciju 3 partnerjev. Zaposlena bo od 1.2.2022. do 

31.12.2023. strokovna sodelavka za polni delovni čas. Nabavili bomo IKT v skupni vrednosti 

cca 3.800,00 € (računalnik in prenosnik srednje kakovosti, spletna kamera, TV in letni najem 

aplikacije ZOOM). Ob tem načrtujemo prihodek v višini 28.800,00 €. 

    
Skrb za rast članstva in kakovost delovanja društva 
 
Cilj delovanja univerze je stalna rast članstva in vrste izobraževanj, ki pa naj temeljijo na 
kakovostnih programih in sodobnih metodah dela.  
Analiza ankete o zadovoljstvu članov je potrdila pomen izobraževanja na UNI 3 Velenje v želji 
po vseživljenjskem učenju, druženju in osebnostni rasti. Prevladuje klasična oblika 
izobraževanja v 61 odstotkih, sledi kombinirana oblika izobraževanja – na daljavo. Slušateljem 
ustrezajo srednje formirane skupine, od 7 do 12 članov. Skupna želja naših članov za novo 
študijsko leto je usvajanje znanja s področja digitalizacije in skrb za lastno zdravje. 
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Naša naloga je privabiti mlajše upokojence in prilagoditi izobraževanje potrebam članov. Veliko 
delamo na promociji in razpoznavnosti, naši promocijski letaki in zgibanke so v KS, v ZD v 
Zavodu za zaposlovanje na SPIZ-u, v Knjižnici, kamor konstantno dostavljamo Bilten, izdan 
ob 35 letnici aktivnega delovanja. Objavljamo prispevke na spletu in FB UNI 3. Upamo, da 
bomo tudi v prihodnje promovirali dejavnost UNI 3 v Našem Času in na Radiu Velenje, ki sta 
z novim letom spremenili lastnika. Prisotni smo na VTV-ju  v oddaji Dobro jutro, kjer smo in 
bomo predstavili dejavnost in dogodke.   
 
  
 
FINANČNI  PLAN   ZA LETO  2022 

 

PRIHODKI (P) R 2020 R 2021 P 2022 

Prenos iz pretek. leta 28.500 17.320 12.280 

Članarine UNI3 4.305 5.100 4.710 

Prispevki za krožke 7.181 13.033 15.750 

Javna sredstva 27.504 29.672 53.400 

Donacije 300 741 600 

Drugo 397 349 300 

Rezervacija za nasl. leto -17.320 -12.280 -15.210 

SKUPAJ 50.867 53.935 71.830 

       

ODHODKI (O) R 2020 R 2021 P 2022 

Mat., stor., drugo 6.332 8.977 13.700 

Mentorji 14.361 9.678 14.900 

Stroški dela 25.082 25.468 38.600 

SKUPAJ 45.775 44.123 67.200 

     

RAZLIKA P-O 5.092 9.812 4.630 

     

Št.članov UNI3 429 284 314 

št.slušateljev 546 390 450 
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ZAKLJUČEK 
 
Glavna naloga univerze je, da s svojim delovanjem omogoči slušateljem in okolju v katerem 
živi naše članstvo, dvig vrednot življenja, pa naj bo to strokovno izobraževanje, etnološki 
izdelek, kulturna prireditev, glasbeni nastop, rekreativno gibanje ali druženje. Vsi na tak način 
pridobivamo več, smo del soustvarjanja. Biti koristen, predvsem pa biti soustvarjalec svojega 
življenja, je cilj vsakega posameznika in je cilj družbe. Skupaj s članstvom vsako leto 
soustvarjajmo program naše univerze, da bo še kakovostnejši in odgovarjajoč čim širši 
populaciji ljudi, z naslednjimi cilji: 
 

• Poudariti in sodelovati v kulturnem življenju Velenja. 

• Opozoriti na nujnost vseživljenjskega učenja in vzpodbuditi večjo aktivnost 
posameznikov v tretjem in četrtem življenjskem obdobju. 

• Krepiti zavedanje, da posamezniki z učenjem povečujejo zaupanje vase, razvijajo 
ustvarjalnost, pridobivajo znanje in spretnosti, so aktivnejši v družbenem življenju in 
dosegajo večjo kakovost življenja nasploh.  

• Medsebojno povezati različne generacije in spodbuditi medgeneracijski prenos znanj, 
spretnosti in izkušenj. 

• S pripovedjo zgodb o nekdanjem življenju prebivalcev Velenja, želimo spodbuditi 
domoljubje ter pripadnost vseh generacij rodnemu mestu. 

• Organizirati razstave izdelkov z učnimi delavnicami, prenos starih ter novih ustvarjalnih 
znanj in vedenj na mlajše generacije. 

• Z evalvacijo pridobiti informacijo o ustreznosti ponujenih izobraževalnih programov ter 
iskanje idej za njihovo posodabljanje in prilagajanje zahtevam časa. 

• Z aktivnostmi starejših,  javnimi sredstvi ter mediji promovirati vseživljenjsko učenje kot 
temeljno človekovo vrednoto. 

• Opozoriti širšo slovensko javnost, da so starejši v Velenju vsestransko ustvarjalni in 
povezani s kulturnim ter bivalnim okoljem v skupnosti.  

 
Program dela prikazuje in dokazuje pozitivno podobo starejših, ki skozi sistem izobraževanja 
in javnega delovanja pripomorejo k zavedanju javnosti o prepletanju možnosti  in prispevkov 
starejše generacije k delovanju družbe.  
 
 
 
Zdenka Uršnik, predsednica  
 
 
Priloga: Pregled nabave IKT iz projekta »DI-FIT« 
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