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SLOVENSKI UNIVERZI ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
OB NJENI 30-LETNICI
Nagovor prof. dr. Ane Krajnc na slavnostnem dogodku ob 30. obletnici Slovenske
univerze za tretje življenjsko obdobje 20. marca 2014 v Cankarjevem domu.

Praznujemo 30-obletnico delovanja Slovenske univerze za tretje življenjsko
obdobje. To je lep primer pozitivne zgodbe današnjega časa. Nastajali smo v krču
šolstva in izobraževanja odraslih v Jugoslaviji v začetku 80-ih let 20. stoletja, ko je
politika zožila izobraževanje ljudi na ozko usposabljanje za delo. V šolstvu in
izobraževanju odraslih je bila takrat stroka porinjena na stran in paralizirana.
Istočasno smo poslušali pri UNESCU v Parizu o novih univerzah za tretje
življenjsko obdobje - v Franciji jih je deset let prej razširil Pierre Vellas - in o
evropskem predupokojitvenem izobraževanju zaposlenih v Berlinu. Prav v teh
pojavih smo videli izhodišče in možnost za nastajanje in ustvarjanje novih oblik in
vsebin izobraževanja pri nas. Novosti smo želeli poskusiti tudi doma. Za to ni bilo
ovir, kajti upokojenci so bili odrinjeni na rob družbe in odpisani. Delovati smo
začeli iz ljudi, od spodaj navzgor. Rasli smo postopoma in zdravo: od prvih
študijskih krožkov, usklajenih z vedoželjnostjo starejših, do danes obsežne mreže
univerz za tretje življenjsko obdobje po večini krajev Slovenije. Nastajanje in
delovanje mreže sloni na obilici prostovoljnega dela. Naš cilj je, da se
izobraževanje starejših razvija naprej in da je kakovostno.
Že od vsega začetka smo poleg osebne vedoželjnosti starejših upoštevali tudi
družbene cilje: lokalni razvoj, medgeneracijsko sožitje, dejavna starost,
premagovanje socialne izločenosti starejših, razvijanje kulture kraja in ekonomske
funkcije samozadostnih starejših v družbi.
Staranje družbe je zakonitost razvoja. Je pridobitev razvoja in nikakor ne njegov
spodrsljaj ali napaka. Pogoj, da postane staranje družbe pridobitev, je, da
razvijamo vseživljenjsko izobraževanje in vseživljenjsko delo tudi zadnjih 30 do 40
let življenja. Podoba starosti se bistveno spreminja in stari socialni stereotipi o
starejših ne veljajo več. Nova podoba vitalne in dejavne starosti omogoča
medgeneracijsko sodelovanje in sožitje. Sodelujemo lahko le ob nečem skupnem,
kar nas povezuje.
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Izobraževanje starejših že od vsega začetka nismo gledali kot učenje, namenjeno
samo sebi. Povezali smo ga z dejavnostmi in delovanjem starejših za lokalno in
širšo skupnost.
Ideja o tem, da se upokojenci še učijo, je bila pred 30 leti pri nas še zelo tuja in
nenavadna. Odrinjena stroka je rojevala nov pojav, prilagojen domačim
razmeram in našemu kulturnemu izročilu. Osredotočili smo se na izobraževanje
starejših. Pomembno je bilo, da smo začeli z zelo jasnim konceptom in oblikovali
pravne okvire za njegovo zaščito. Doc. dr. Dušana Findeisen je ustanovila (leta
1984) prvo skupino upokojenih študentov in jim bila mentorica pri učenju
francoščine. To zaznamujemo kot začetek izobraževanja starejših v slovenskem
prostoru. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in v Andragoškem društvu
Slovenije smo ustanovili prvo sekcijo Univerza za tretje življenjsko obdobje.
Novinarji so nas spraševali: »Zakaj se starejši sploh izobražujejo, saj ne hodijo več
v službo?« Ljudje so bili obremenjeni s tem, da se izobražujejo le toliko, kolikor to
zahteva od njih delo. Z uvajanjem vseživljenjskega izobraževanja pa je postajalo
jasno, da je izobraževanje ljudi kompleksno in namenjeno vsem ljudem za vse
človekove socialne vloge. Znanja nam danes vsem in vedno primanjkuje. Vendar
vseživljenjskega izobraževanja ni, če ne razvijemo tudi izobraževanja starejših v
zadnjih 30 do 40 letih življenja. Izobraževanje starejših izpolnjuje kontinuum
vseživljenjskega izobraževanja. Z razvojem izobraževanja starejših smo podprli
enega še nerazvitih delov vseživljenjskega izobraževanja.
Danes je drugače. Izobraževanje starejših je postalo vsakdanje in poznano. Glede
na podatke Eurostat-a je Slovenija druga v Evropi po razvitosti izobraževanja
starejših. 49 univerz za tretje življenjsko obdobje po domala vseh večjih krajih po
Sloveniji je izobraževalna mreža, ki vsak dan utripa in na katero smo upravičeno
ponosni.
Že od samega začetka dalje smo razvijali univerzo za tretje življenjsko obdobje
kot nacionalno zgodbo, ker so nas zanimali predvsem manjši kraji. Nismo se
osredotočili le na Ljubljano. Prepričani smo bili, da se demokratizacija začenja z
razvojem in opolnomočenjem manjših krajev po Sloveniji. V letih 1985/86 smo kot
prostovoljci začeli z enoletnim študijskim programom za usposabljanje bodočih
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vodij in mentorjev v izobraževanju starejših iz vse Slovenije. Predavali smo z
veseljem, čeprav brez plačila, ker nas je nagrajevalo to, da nastaja nekaj novega.
Poleg univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je že naslednje študijsko
leto nastala univerza za tretje življenjsko obdobje v Velenju, nato v Mariboru, Novi
Gorici, nastajale so še druge. Mreža se je začela širiti in trdneje povezovati.
Nastajal je pomemben socialni kapital tako za starejše kot za celotno družbo.
Skladno s konceptom Erika Fromma o zdravi družbi se vprašamo: kako bi lahko
imeli v Sloveniji četrtino prebivalstva (upokojencev) družbeno izločenega in
zavrženega brez dejavnega sodelovanja in bili zdrava družba? V zdravi družbi so
vključeni v procese delovanja in odločanja vsi njeni člani. Dejavna starost in nov
način življenja v tretjem življenjskem obdobju razbremeni ostali dve generaciji:
srednjo in mlajšo. Družben odnos je daj-dam. Če hočeš sprejemati, moraš družbi
tudi dajati. Starost se podaljšuje in tudi mi postajamo dolgoživa družba. Socialni
stereotipi o starih ne vzdržijo več in nov način dejavne starosti se pri nas vedno
bolj uveljavlja, ko mreža univerz za tretje življenjsko obdobje podira stare
stereotipe in prejšnjo podobo starosti.
Vseživljenjsko izobraževanje potegne za seboj tudi vseživljenjsko delo. Niti pri
mlajših ni danes več služba prevladujoč način preživetja. Porajajo se nove, bolj
fleksibilne oblike dela: projektno delo, delo za določen čas, samozaposlovanje,
delo na daljavo itd. Z njimi se odpirajo možnosti za dejavno starost in bolj prožno
in humano delo mlajših. Pokojninskih skladov ne moremo več napajati iz
prispevkov zaposlenih, ker je služb vedno manj. Države so pred velikimi
spremembami. Informacijska družba zahteva, da je družba veliko bolj povezana in
humana. Starejši z mnogo znanja in izkušnjami hitreje pridobivajo novo znanje in
se lažje vključijo v nove, bolj prožne oblike dela. Pogoj za razvoj starejših in
njihovo enakovredno vključenost v družbo sta vseživljenjsko izobraževanje in
vseživljenjsko delo.
Mreža univerz za tretje življenjsko obdobje sloni na prostovoljstvu. Na
prostovoljstvu temelji delo posameznih članic mreže (slovenskih univerz za tretje
življenjsko obdobje) in vsak teden delujejo v študijskih krožkih prostovoljci
animatorji. Eden od študentov v študijskem krožku prevzame to odgovornost in
postane mentorjev asistent ter povezovalni člen skupine. Tesno sodeluje z
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ostalimi študenti in mentorjem pri obštudijskih dejavnostih skupine. Mentor je
strokovnjak na področju posamezne znanstvene vede ali umetniške zvrsti.
Izobraževanje študentov se lahko širi v »drugo kariero« ali v razne prostovoljne
dejavnosti. Smo del civilne družbe, ki deluje in ustvarja skupaj z ostalimi. Študenti
se učijo zaradi osebne vedoželjnosti in interesov. Novo znanje uporabljajo v
svojem neposrednem okolju. Mnogi uresničujejo neizpolnjene življenjske želje.
Poznamo le učenje z radostjo, spojeno s pozitivnimi čustvi. Študenti z nami
ostajajo tudi po 20 in več let. Ustvarili so si svoje socialno zaledje in ga nočejo
izgubiti. Poleg učenja nastaja na univerzah za tretje življenjsko obdobje velik
socialni kapital. Študijski krožki postajajo primarne socialne skupine, po
medsebojnih odnosih podobne družinam. Ljudje se med seboj čustveno navežejo,
gojijo medsebojno odgovornost in zaupanje ter zadovoljujejo prirojene
psihosocialne potrebe, ker so drugi odnosi po upokojitvi izginili.
Naj omenim pojav, ki ga v šolstvu ne poznamo. Imenujemo ga »preletavanje
gnezd«. Jeseni, navadno kmalu po začetku predavanj, se oglašajo posamezniki in
si iščejo za isti izobraževalni program nov študijski krožek. Zaslutili so, da se z
določenim mentorjem ne bi ujeli ali pa, da se v dani skupini ne bi dobro počutili in
se v takih pogojih ne bi veliko naučili. Izobraževanje starejših se razvija v razkošju
dobrih odnosov in pozitivnih čustev. Vse to povečuje učinkovitost izobraževanja.
Socialno klimo v študijskih krožkih težko primerjamo s šolskimi razredi in njihovo
subkulturo. Takega izobraževanja kot ga imajo starejši, si dijaki ne morejo
privoščiti, ker je pouk bolj formaliziran in obdan s predpisi. Izobraževanje starejših
je učenje z radostjo. Najboljše cilje dosegamo, če imamo nekaj radi. Čustva
napajajo tudi motivacijo za učenje in uporabo pridobljenega znanja.
V družbi nas čaka še veliko nedokončanih zgodb, ker se nam spremembe dogajajo
sproti in zajamejo ves svet, zato se jim ni mogoče upirati. Učenje sproti prinaša
nove rešitve za probleme. Zaželimo, da bi bili ob tem uspešne vse generacije in bi
sožitje bilo v prid vsem ljudem. Vsak naj najde v družbi svoje mesto. Nihče naj se
ne počuti odrinjen. Tudi naprej bomo v naš razvoj vgrajevali vse pozitivno, kar
nam prinaša bolj humano in demokratično družbo. Tridesetletni razvoj mreže
univerz za tretje življenjsko obdobje je samo ena od zmagovitih zgodb naše
družbe.
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POSLANSTVO IN ORGANIZIRANOST DRUŠTVA
POSLANSTVO DRUŠTVA
Univerza za tretje življenjsko obdobje je bila ustanovljena leta 1986 kot nevladna,
nepridobitna, prostovoljska organizacija, ki deluje na lokalni, nacionalni in
mednarodni ravni. Prvi eksperimentalni izobraževalni program za starejše iz
francoščine je stekel leta 1984 pod mentorstvom Dušane Findeisen. Od leta 1998
deluje kot samostojno Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje. V
tridesetih letih delovanja smo razvili vseslovensko mrežo univerz za tretje
življenjsko obdobje, ki zmanjšujejo neenakosti v dostopu do izobraževanja in širijo
znanje ter kulturo starejših.
Univerza za tretje življenjsko obdobje deluje v dobro starejših v pokoju, starejših,
ki se pripravljajo na upokojitev, dolgotrajno brezposelnih starejših, starejših, ki so
invalidsko upokojeni ali pa so na dolgotrajni zdravstveni ali psiho-socialni
rehabilitaciji in starejših, ki se želijo obdržati na trgu dela ali se nanj vrniti.
V ta namen Univerza omogoča starejšim »izobraževanje kot način življenja« in
tudi kot pot do organiziranega prostovoljnega delovanja v javnih ustanovah v
svojem okolju. Poleg izobraževanja, ki je njena primarna dejavnost, deluje
Univerza tudi v širši javnosti in izvaja obširno javno kampanjo za razumevanje
položaja starejših v družbi in krepitev njihove družbene vrednosti. Ima status
društva, ki deluje v javnem interesu na področju izobraževanja, kar izkazuje in
potrjuje vrednost njenega delovanja v javno dobro.
Študijske skupine na Univerzi za tretje življenjsko obdobje delujejo samostojno na
temelju osnovnih načelih samoorganizacije in prostovoljskega delovanja članov
študijske skupine. Delovanje izobraževalnih skupin je vidno v lokalni skupnosti, ki
jo skupine pomagajo oblikovati in ustvarjati z razstavami, koncerti, študijami,
raziskovanji, razvojem novih dejavnosti v dobro lokalne skupnosti, s
prostovoljstvom v javnih in drugih ustanovah ali s prostovoljstvom starejših za
starejše.
Izobraževanje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje ni namenjeno zgolj
prenašanju znanja, marveč je osredotočeno na širše učinke učenja. Spodbuja
recipročno učenje, soustvarjanje novega znanja, predvsem pa je izobraževanje
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namenjeno boljšanju življenja starejših, življenja njihove izobraževalne skupine,
lokalne skupnosti in drugih skupnosti, ki jim starejši pripadajo. Poleg tega UTŽO
nudi tudi organizirano psihološko in socialno svetovanje posameznikom in
skupinam.
OSNOVNI CILJI DELOVANJA DRUŠTVA:
 vključiti starejše v družbo, povečati njihovo sodelovanje v družbenem in
ekonomskem razvoju;
 spodbujati, razvijati, raziskovati in predvsem omogočati: izobraževanje
starejših kot način bivanja in krepitev družbenih vezi, izobraževanje
starejših za osebnostni razvoj - izobraževanje starejših za boljšanje njihovih
socialnih vlog za povratek na trg dela in za prostovoljno sodelovanje v
družbenem in gospodarskem razvoju;
 izvajati izobraževanje starejših odraslih;
 usposabljati mentorje in druge strokovnjake za razumevanje starejših in
delo z njimi;
 raziskovati izobraževanje starejših, osebne in družbene posledice
izobraževanja in izsledke širiti v strokovno in splošno javnost;
 nuditi svetovalno pomoč na lokalni, nacionalni in internacionalni ravni in
 voditi javno kampanjo za spreminjanje položaja starejših in za sožitje med
rodovi.

ORGANIZIRANOST DRUŠTVA
Za doseganje svojega poslanstva ima društvo tri sekcije:
(1) Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani;
(2) Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje;
(3) Inštitut za raziskovanje in razvoj izobraževanja.
Delo vseh treh sekcij je med seboj tesno povezano in prepleteno. Vsebina dela
posamezne sekcije dopolnjuje vsebino in cilje drugih dveh sekcij.
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SLOVENSKA UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Sekcija Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje spodbuja razvoj novih
univerz po Sloveniji, koordinira, informira in nudi strokovno ter svetovalno
podporo mreži univerz po Sloveniji. Organizira izobraževalna in svetovalna
srečanja ter druge izmenjave med univerzami po Sloveniji. Sekcijo vodi prof. dr.
Ana Krajnc, koordinacijsko in operativno delo za mrežo slovenskih univerz
opravljajo strokovne sodelavke na sedežu društva. Mreža združuje 49 univerz za
tretje življenjsko obdobje po Sloveniji.

V okviru sekcije Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje so v letu 2014
potekali nacionalni projekti:
Slovenska mreža organizacij izobraževanja starejših – do 31. 5. 2014
Usposabljanje mentorjev v izobraževanju starejših (UMIS) – do 30. 6. 2014
Slovenska mreža za izobraževanje starejših in medgeneracijsko sodelovanje – od
1. 9. 2014 dalje.
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Mrežo na področju medsebojnega obveščanja in izmenjave primerov dobre
prakse povezuje spletni časopis e-novice Slovenske UTŽO, ki jih pripravlja in ureja
dr. Dušana Findeisen. V letu 2014 smo izdali 10 izvodov spletnih novic.
Za mrežo Slovenska UTŽO izdajamo tudi spletni priročnik Mentor in znanje, ki je
namenjen mentorjem in vodjem slovenskih UTŽO. Priročnik izhaja v delih;
posamezna izdaja obravnava eno od aktualnih tematik v izobraževanju starejših.
1 - Osrednja in za delovanje mreže najpomembnejša srečanja je zasedanje Sveta
mreže SUTŽO. Redni člani sveta so zastopniki UTŽO iz 12 statističnih slovenskih
regij in imajo volilno pravico. Svet mreže šteje 19 članov. Zaradi boljše
informiranosti in povečanja sodelovanja vabimo na seje sveta tudi predstavnike
ostalih UTŽO. Srečanja mreže potekajo na ta način, da vedno poteka v dopoldanski
delu tematski posvet, v popoldanskem pa (razširjena) seja sveta mreže. Vsako leto
se svet sestane dvakrat do trikrat. V letu 2014 se je svet mreže sestal trikrat: 21.
januarja na UTŽO Logatec, 25. marca na UTŽO Grosuplje in 29. maja na UTŽO
Ljubljana.
- Prva seja Sveta mreže je bila 21. januarja 2014 na UTŽO Logatec. Povezana je
bila s posvetom, ki ga je vodila Tina Divjak s CNVOS, ki je predstavila pomen
nevladnih organizacij v današnji družbi in predstavila zakonske podlage za
delovanje društev kot tudi priložnosti za financiranje izobraževanja starejših iz
evropskih sredstev. Mirjam Bevc Peressutti, študentka UTŽO Ljubljana, je
predstavila nasledke konference o pravicah starejših v Bruslju, ki se je je udeležila.
Posvet je potekal v okviru nacionalnega projekta Slovenska mreža organizacij
izobraževanja starejših.
- Druga seja Sveta mreže je bila povezana z usposabljanjem UTŽO za razvoj
medgeneracijskih centrov. Potekala je 25. marca v Grosupljem. Usposabljanje na
temo medgeneracijskega povezovanja in učenja so izvedle prof. dr. Ana Krajnc,
dr. Dušana Findeisen, Meta Žgur in Tamara Jare.
Namen posveta je bil utrjevanje medgeneracijskega učenja in razvoj
medgeneracijskih centrov pri posameznih UTŽO. V popoldanskem času je
potekala seja Sveta mreže, namenjena predstavitvi primerov dobrih praks že
oblikovanih modelov medgeneracijskega delovanja na UTŽO.
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Znaš, nauči drugega. Razvoj mreže medgeneracijskih centrov. Posvet v projektu Slovenska
mreža organizacij izobraževanja starejših 25. marca na UTŽO Grosuplje

Tretja seja Sveta je bila povezana z zaključkom projekta Slovenska mreža
organizacij izobraževanja starejših in smo jo izvedli 29. maja 2014. Dopoldanski
posvet predstavnikov mreže in rednih članov Sveta je potekal na temo
»Utrjevanje družbene vloge in nadaljnji razvoj izobraževanja starejših«. V skupni
razpravi s predstavniki MIZŠ (mag. Katja Dovžak) smo izluščili, kje v zakonodaji je
zagovorništvo mreže najbolj nujno potrebno. V popoldanskem delu je potekala
seja Sveta, na kateri smo obravnavali in potrdili dopolnjen Pravilnik mreže
Slovenska UTŽO. Pravilnik predstavlja osnovo za delovanje članic mreže in
utrjevanje vloge mreže, omogoča večje povezovanje članic mreže in je namenjen
zaščiti imena in koncepta UTŽO. Posamezni predstavniki UTŽO so se skozi leto
večkrat zbrali tudi ob različnih tematskih posvetih ali drugih sorodnih dogodkih.
2 - Pomembno komunikacijo v mreži UTŽO in z drugimi partnerji, nevladnimi
organizacijami in vladnimi organi predstavljajo mesečne e-novice, ki prinašajo
informacije o domačih in tujih dogodkih, projektih, oblikah sodelovanja na
lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju. E-novice predstavijo tudi napoved
prihodnjih dogodkov, da lahko udeleženci pravočasno načrtujejo udeležbo. (glej
posebno poročilo!)
3 - Z izvajanjem nacionalnih projektov krepimo utrjevanje mreže za
izobraževanje starejših. Projekt Slovenska mreža organizacij izobraževanja
starejših se je v maju 2014 zaključil, zato smo skozi poletje pripravljali prijavo za
nov nacionalni projekt Slovenska mreža za izobraževanje starejših in
medgeneracijsko sodelovanje in prijavo tudi uspešno realizirali.
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PROJEKT SLOVENSKA MREŽA ORGANIZACIJ IZOBRAŽEVANJA
STAREJŠIH
Projekt je vodila Maša Bizovičar ob strokovnem vodstvu prof. dr. Ane Krajnc in
sodelovanju projektnih sodelavk. V obdobju januar – maj 2014 smo v projektu
izvedli naslednje aktivnosti:
- svetovanje in mentorstvo je potekalo na naslednjih področjih:
splošno svetovanje glede izvajanja in vodenja izobraževanja starejših, značilnosti
in specifike izobraževanja starejših, načrtovanja in oblikovanja študijskih
programov, razvoja novih storitev s področja;
svetovanje s področja vodenja evidenc izobraževalnih skupin in članov
izobraževanja starejših;
svetovanje o oddaji poročila in računa za izvedbo programa medgeneracijskega
sodelovanja po pogodbi MIZŠ, ki so ga prejele organizacije Slovenske UTŽO.
Posredovanje informacij o ustrezni pripravi dokumentacije za pridobitev sredstev;
svetovanje za uporabo računalniške aplikacije za vodenje evidenc izobraževanja
starejših in delo z aplikacijo: vodenje aktivnega članstva, študijskih skupin,
izobraževalnih programov, seznamov članov študijskih skupin, oblikovanje
obrazcev (vpisnice, člani skupine, študijski program). Svetovanje glede pogojev za
pridobitev računalniške aplikacije vodenja izobraževanja starejših in prenosa
aplikacije;
svetovanje o določitvi vsebine skupnega programa mreže Univerz za tretje
življenjsko obdobje Savinjske regije in Primorske regije za vključitev v Operativni
program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020;
svetovanje za pridobitev statusa društva v javnem interesu na MIZŠ;
svetovanje društvu o možnosti prijave na različne razpise, o obisku različnih
delavnic na temo pridobivanja sredstev;
predstavitev vzorca zgibank, s katerimi se društva mreže predstavljajo z enotno
grafično podobo mreže;
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dogovori glede sodelovanja v skupnih projektih;
predstavitev računalniške aplikacije Slovenske UTŽO za vodenje evidenc v
izobraževanju starejših;
izvedba namestitve in mentoriranja 10-im NVO za uporabo računalniške
aplikacije;
regijska predstavitev računalniške aplikacije, Velenje, 9.1.2014.
- sestanek Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS), Slovenske UTŽO in
predstavnikov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ljubljana,
24. 2. 2014. Na sestanku na MIZŠ smo razmišljali o usmeritvi, delitvi dela,
sodelovanju ter možnostih povezovanja dveh vsebinskih mrež – javnih zavodov in
NVO, ki delujeta na področju izobraževanja odraslih. Podali smo izhodišča za
povezovanje javne mreže (ZLUS) in NVO mreže (Slovenska UTŽO), ki je v prilogi
in skupaj iskali skupne rešitve. Ugotovili smo, da se v okolju razvija več tipov
izobraževanja starejših. Odmevi iz prakse so bili koristni tudi za predstavnike
MIZŠ. Sestanka s predstavniki MIZŠ in Zveze ljudskih univerz so se udeležili
predstavniki UTŽO iz Nove Gorice (Duška Prinčič Domenis), Ilirske Bistrice
(Nevenka Tomšič) in Ljubljane (prof. dr. Ana Krajnc, Alijana Šantej, Maša
Bizovičar).
- usposabljanje Postanite mentor računalništva v gibanju Znaš, nauči
drugega, E-veščine za starejše prostovoljne mentorje računalništva, 4. 4. 2014
Na usposabljanju so zaposleni podjetja S&T starejšim mentorjem predstavili
razlike med Windows 8 in Windows 7 in osnovno znanje administratorja. Vsebino
usposabljanja je prilagojena potrebam starejših mentorjev, ki prostovoljno učijo
svoje kolega računalništva. V drugem delu usposabljanja je Maša Bizovičar
(Slovenska UTŽO) predstavila vlogo mentorja , naloge mentorja, mentorski
odnos, značilnosti in oblike mentorstva ter izvedla evalvacijo njihovega dela.
- posvet Z menoj po mojem mestu. Starejši - turistični vodniki, Ljubljana, 9. 4.
2014. V prvem delu posveta smo predstavili študijski program Trgi, ulice in stavbe
okoli nas, v katerem se slušatelji učijo doživljanja urbanega prostora, življenja in
kulture svojega mesta. V drugem delu srečanja so slušatelji – prostovoljni vodniki
predstavili »svoje poti« in povezovanje pridobljenega znanja v študijski skupini s
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svojimi izkušnjami in spomini na življenje v mestu. Za zaključek sta nas po
Ljubljani na svoj način popeljali starejši prostovoljni vodički. Cilji srečanja so bili
naslednji: spoznati vsebino, metode in cilje študijskega programa Trgi, ulice in
stavbe okoli nas; seznaniti se z metodologijo oblikovanja in zasnove osebnih poti
slušateljev po mestu; spoznati korake usposabljanja starejših za vodenje in
predstavitev svojega kraja skozi oseben doživljajski način.
- Dejavno staranje v dolgoživi družbi. Nacionalni posvet z Ministrstvom za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), 17. april. Na posvetu
smo predstavnikom ministrstva predstavili, da s tem, ko starejšim zagotavljamo
možnost izobraževanja, omogočamo njihovo dejavno udeležbo v družbi za
neodvisno, zdravo in dejavno staranje. Predstavili smo pomen vseživljenjskega
učenja za doseganje socialne vključenosti in ustvarjanje okolja za prostovoljno
delovanje starejših.

Dejavno staranje v dolgoživi družbi. Posvet s predstavniki MDDSZEM v projektu Slovenska
mreža organizacij izobraževanja starejših 17. aprila na UTŽO Ljubljana.

- posvet Računalniško znanje nas povezuje (sodelovanje Slovenske UTŽO s
podjetjem S&T Slovenije; Ljubljana, 14. 5. 2014
Namen srečanja je bil izpostaviti pomembnost e-vključenosti in digitalne
pismenosti ter sodelovanje nevladnega sektorja z gospodarstvom. Na srečanju ob
Svetovnem dnevu informacijske družbe smo predstavili različne oblike učenja
starejših za uporabo novih tehnologij, med katerimi je gibanje Znaš, nauči
drugega, preko katerega se Slovenska UTŽO povezuje z gospodarstvom.
14

- analiza o delovanju, potrebah in zadovoljstvu Slovenske mreže organizacij
izobraževanja starejših, maj 2014
Oblikovali smo vprašalnik o ugotavljanju delovanja in o potrebah organizacij v
mreži ter njihovo zadovoljstva z aktivnostmi mreže. Z vprašalnikom smo
preverjali naslednja področja informiranja mreže:
1. Kdo so udeleženci in katere dejavnosti izvajajo NVO mreže: katere oblike in
področja izobraževanja starejših izvajajo NVO; najbolj zastopana starostna
skupina starejših v izobraževanju; število mentorjev, ki delujejo v NVO in njihova
udeležba na usposabljanjih; delovanje prostovoljnega učenja;
2. Organiziranje in financiranje izobraževanja starejših: število zaposlenih in
prostovoljcev v NVO mreže; področja na katerih delujejo prostovoljci v
organizaciji in število ur, ki so jih izvedli; viri financiranja in višina letnih
materialnih stroškov za koordinacijo izobraževanja starejših;
3. Ugotavljanje potreb: kratkoročni in dolgoročni cilji organizacije; znanja, ki jih
organizacije potrebujejo za učinkovito vodenje; največje težave, s katerimi se
soočajo organizacije;
4. Mreža in njeno delovanje: vloga mreže; ocena položaja izobraževanja starejših
v Sloveniji; področja zagovorništva in civilnega dialoga z javno upravo; ocena
dejavnosti, ki jih izvaja mreža, največje težave za večje vključevanje organizacije v
aktivnosti mreže.
Na podlagi odgovorov smo pripravili analizo o delovanju, potrebah in
zadovoljstvu Slovenske mreže organizacij izobraževanja starejših.
- usposabljanje Izobraževanje starejših v NVO; politika, praksa in standard
kakovosti; 2 izvedbi: Velenje, 15. 5. 2013; Ilirska Bistrica, 22. 05. 2014
V prvem delu usposabljanja je Olga Drofenik, članica strokovne skupine za
pripravo Bele knjige, predstavila aktualno zakonodajo na področju izobraževanja
odraslih in možnosti umestitve programov izobraževanja starejših v izvedbene
dokumente na nacionalni in lokalni ravni. Udeleženci so se seznanili, kdo so
sogovorniki pri umeščanju programov izobraževanja starejših in kakšen je
prispevek mreže k programom izobraževanja odraslih in programom socialnega
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varstva. V drugem delu so Marija Vrtačnik in Zdenka Uršnik (UTŽO Velenje), Tina
Divjak (CNVOS), Nevenka Tomšič (UTŽO Ilirska Bistrica) ter Maša Bizovičar
predstavili strateški dokument mreže Standard kakovosti v NVO izobraževanja
starejših. Priročnik za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti izobraževanja
starejših je nastal na podlagi potreb organizacij, ki se povezujejo v Slovensko
univerzo za tretje življenjsko obdobje.
- Utrjevanje družbene vloge in nadaljnji razvoj izobraževanja starejši.
Nacionalni posvet s predstavniki MIZŠ, 29. maj, Ljubljana.

Utrjevanje družbene vloge in nadaljnji razvoj izobraževanja starejših. Posvet s predstavniki
MIZŠ v projektu Slovenska mreža organizacij izobraževanja starejših 29. maja na UTŽO
Ljubljana.

Na posvetu z MIZŠ in obenem zaključnim dogodkom v projektu smo izpostavili
pomemben prispevek nevladnih organizacij izobraževanja starejših k uresničevanju
vseživljenjskega izobraževanja v praksi, zlasti na področju sistematičnega
usposabljanja izobraževalcev (mentorjev) in drugih strokovnih delavcev v
izobraževanju starejših. V okviru projekta smo podali tudi več pobud na strateške
dokumente kot so: Partnerski sporazumi (PS) med Slovenijo in Evropsko komisijo za
obdobje 2014-2020, Regionalni izvedbeni načrti na področju socialnega varstva za
obdobje 2014-2016, Resolucija nacionalnega programa izobraževanja odraslih itd.
Aktivnosti na nacionalni ravni se od 1. septembra dalje nadaljujejo v okviru
projekta Slovenska mreža za izobraževanje starejših in medgeneracijsko
sodelovanje, ki ga vodi Maša Bizovičar ob sodelovanju projektne sodelavke
Karine Sirk. V letu 2014 je bilo 4. oktobra izvedeno usposabljanje mentorjev
starejših, zlasti mentorjev, ki na novo vstopajo v izobraževalno delo s starejšimi.
9. decembra smo v Škofji Loki izvedli regijsko srečanje organizacij izobraževanja
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starejših gorenjske regije. Projekt bo do sredine leta 2015 utrjeval vlogo mreže in
povezal njene člane v prizadevanjih za civilne pobude na svojem področju ter
usposabljal članice mreže na različnih področjih (mentorje, animatorje, vodje
UTŽO za dvig standarda, razvoj oblik za medgeneracijsko povezovanje itd.).

PROJEKT UMIS: USPOSABLJANJE MENTORJEV V IZOBRAŽEVANJU
STAREJŠIH
Usposabljanje strokovnjakov je zahtevno in se na nekem področju nikoli ne konča.
Nadaljevali smo utrjevanje mreže iz prejšnjega leta, predvsem na področju
usposabljanja vodij, mentorjev in animatorjev UTŽO. V okviru projekta
»Usposabljanje mentorjev v izobraževanju starejših« smo spomladi leta 2014
izvedli tretje 80-urno regijsko usposabljanje specialistov za izobraževanje
starejših za gorenjsko regijo.
Usposabljanje mentorjev je bilo sestavljeno iz dveh programov:
(a) posebnosti izobraževanja starejših in mentorstvo (40 študijskih ur) in
b) e – mentorstvo (40 študijskih ur).
Projekt je povezal izvajalce - strokovnjake Oddelka za pedagogiko in andragogiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (doc. dr. Nives Ličen, doc. dr. Marko
Radovan dr. Renata Kranjčec, dr. Monika Govekar-Okoliš), Pedagoške fakultete
Univerze v Mariboru (prof. dr. Milena Ivanuš Grmek) in Slovenske univerze za
tretje življenjsko obdobje (prof. dr. Ana Krajnc, doc. dr. Dušana Findeisen, Robert
Mlakar, mag. Miran Erič, prof. dr. Jurij Kunaver, Meta Žgur).

Starejši, njihovo raznoliko učenje in osebne potrebe po znanju. Usposabljanje mentorjev
specialistov v izobraževanju starejših. Projekt UMIS, 16. april, Kranj
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Združitev izobraževanja v parih in (e-)mentorstva je novejši pristop na področju
izobraževanja starejših odraslih ter izhaja iz poslanstva gibanja Znaš, nauči
drugega, ki ga od leta 2009 dalje razvija Društvo. Usposabljanje mentorjev je
usmerjeno k poglobljenemu poznavanju dinamike odnosov v učnih dvojicah,
pomenu razvoja e-kompetenc starejših za višjo kakovost življenja ter zasnovi
razvoja e-socialne mreže starejših odraslih v lokalnem okolju.
Z obema programoma smo za Slovenijo usposobili prve strokovnjake, specialiste za
izobraževanje starejših, kar predstavlja prvo strokovno usposobljenost
izobraževalcev za zadnjih trideset do štirideset let vseživljenjskega izobraževanja.
Usposobljeni strokovnjaki predstavljajo prvo strokovno kadrovsko zaledje za
razvijanje izobraževanja starejših v različnih organizacijah.
Večina udeležencev se je odločila za udeležbo v obeh programih in ob zaključku
prejela naziv: specialist za izobraževanje starejših. Ker je bilo to zadnje regijsko
usposabljanje mentorjev za izobraževanje starejših, so se skupini pridružili tudi
tisti, ki so pri prejšnjih regijskih usposabljanjih morali kdaj izostati. S tem so si
pridobili naziv specialista. Zato je zadnje regijsko usposabljanje mentorjev
številčno zelo naraslo. Poleg polne predavalnice smo za delavnice uporabljali še
sosednje prostore Ljudske univerze v Kranju, kjer smo gostovali.
Vsi udeleženci tega in ostalih dveh regijskih usposabljanj za mentorje v preteklem
letu (prejšnji dve regijski usposabljanji sta potekali v Velenju in Ajdovščini), so
izrazili željo, da se povežejo v posebno strokovno skupino in tesneje sodelujejo.
Prijetna socialna klima med usposabljanjem jih je tesno povezala in to želijo
ohraniti tudi za naprej. Zato smo odprli na internetu poseben portal za
medsebojno komuniciranje udeležencev usposabljanj.
Usposabljanje je bilo medgeneracijsko. Obiskovali so ga mladi še nezaposleni
diplomanti, brezposelni srednje starosti in upokojenci. Kvaliteto vseh treh
usposabljanj smo na koncu analizirali s pomočjo evalvacijskih listov. Udeleženci so
izrazili visoko stopnjo zadovoljstva s programom, izvajalci in organizacijo
izobraževanja. 28. maja je potekala na MIZŠ zaključna konferenca izvajalcev
neformalnih programov usposabljanj strokovnih delavcev v izobraževanju
odraslih v obdobju 2012 – 2014. Na konferenci je prof. dr. Ana Krajnc predstavila
dosežke projekta UMIS: Usposabljanje specialistov za izobraževanje starejših.
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Projekt UMIS je vodila prof. dr. Ana Krajnc ob sodelovanju strokovnih delavk društva.
Zaključil se je 30.6.2014. Projekt je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport ter ESS (Evropski socialni sklad).
4 – Posebno skrb smo posvečali razvoju gibanja Znaš, nauči drugega ali učenju v
dvoje. Po potrebi to izobraževanje preide v patronažno izobraževanje, ko mentor
pride na dom k osebi, ki se uči. Razširiti poskušamo »novo obliko daril«. V prid
našim prizadevanjem deluje celoten razvoj: predmeti postajajo vedno cenejši,
ljudje so se jih naveličali in nepotrebna darila oddajo v razna zbirališča za zdomce.
Pojavi zmanjšujejo vplive potrošništva in vsiljivih reklam. Kaj človek danes
potrebuje? Znanje in samo znanje in osebnostni razvoj. Pozornost, ki jo prejme od
drugega, doživi kot pomembno nagrado.
Učenje v dvoje omogoča niz skupnih doživetij z mentorjem. Učenec prevzema več
kot samo znanje, tudi navdušenje za to, kar se uči in s tem opremi novo znanje z
raznimi stališči, rodijo se želje po novem, kar bi še rad zvedel. Tovrstno učenje je
brezplačno. Je darilo človeka človeku. Mentorji in učenci so iz vrst študentov
UTŽO. Posamezne univerze so različno razvile izobraževalno gibanje Znaš, nauči
drugega. Odločujoče je, če imajo nekoga s poglobljenim pogledom in
navdušenjem za tovrstno učenje. Le-ta potem pridobiva še druge.
Računalniško podjetje S&T Slovenija omogoča brezplačno enodnevno uvodno
usposabljanje za mentorje v gibanju Znaš, nauči drugega. Tudi sami so prevzeli to
gibanje v lastnem kolektivu 250 visoko izobraženih računalniških strokovnjakov
za medsebojno posredovanje specialističnih znanj in novosti.
Na sedežu mreže smo spremljali stanje v letu 2014 in ugotavljamo, da gibanje
raste, ni pa še v polnem razmahu, ker so ljudje morda preveč plahi. Bojijo se, da
kot mentor ne bi kaj vedeli (tudi mentor ima pravico da ne ve) ali da bi kot
mentoriranci-učenci naredili napako ali česa ne bi razumeli in se pred mentorjem
osramotili. Skromnost in potrpežljivost ljudi velikokrat puščata v neznanju. O tem
smo poročali tudi na Svetu mreže. Strokovna sodelavka, zadolžena za spremljanje
učnega gibanja Znaš, nauči drugega je gibanje predstavila na raznih posvetih.
Gibanje je še vedno osredotočeno na učenje računalništva, ker so tu največje
potrebe starejših. Podpiramo pa tudi vsako drugo vsebino učenja v dvoje. Znaš,
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nauči drugega je pretakanje znanja med ljudmi in predstavlja neskončne
možnosti.
5 – Leto 2014 je zaznamovala slavnostna prireditev 20. marca v Cankarjevem
domu ob 30 letnici UTŽO. Častni pokrovitelj dogodka je bil predsednik države
Borut Pahor, ki se je prireditve osebno udeležil. Uvodni govor je imel minister za
izobraževanje, znanost in šport gospod dr. Jernej Pikalo. Prisotni so bili še
predstavniki Ministrstva za delo, socialne zadeve in družino in Ministrstva za javno
upravo, ki podpira projekte za razvoj nevladnih organizacij. Koncept in izvedbo
dogodka je vodila Alijana Šantej, predsednica UTŽO Ljubljana.
O razvoju in delovanju mreže Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je
spregovorila prof.dr. Ana Krajnc. Kulturni program je povezovala naša študentka
gospa Tjaša Jeraj. Nastopili so znani gostje s področja kulture: Saša Pavček, Janez
Škof, Marjan Stanič, Ana Vipotnik in Igor Leonardi. Prireditve so se udeležili
predstavniki vseh slovenskih UTŽO. Dr. Dušana Findeisen je pripravila dva
retrospektivna filma, ki sta prikazala začetke, 30-letni razvoj,dejavnosti in
dosežke Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

Njenih 30 let. Slavnostna prireditev 20. marca v Cankarjevem domu

Zaradi množične obiskanosti dogodka v Cankarjevem domu smo za študente in
mentorje UTŽO Ljubljana organizirali posebno prireditev 5. junija v Mestni
knjižnici Ljubljana.
Medijsko smo predstavili 30-letnico SUTŽO na radiu Ljubljana, radiu Trst, na
spletni strani SUTŽO, v več časopisih, digitalnih medijih, slikovnih prikazih in v
naših e -novicah.
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6 – K uspešnemu delovanju mreže so veliko pripomogli prostovoljci kot
predsednice slovenskih UTŽO, člani svetov oziroma upravnih odborov
posameznih univerz in animatorji po vsej Sloveniji. Na željo Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport smo v okviru zveze napravili empirično raziskavo,
ki je kvantitativno zabeležila delovanje prostovoljcev - animatorjev. Po vsej
Sloveniji tedensko deluje okoli 3460 animatorjev, ki so hrbtenica sistema
celotnega delovanja mreže in podlaga za ohranjanje najnižje možne članarine za
študente in predstavljajo racionalizacijo administracije.
7 – Tudi v letu 2014 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobrilo
finančni prispevek v višini 1.523,00 € za vse članice mreže. Majhno vsoto vsaka od
univerz »pomnoži« s prostovoljnim delom. Je pa pomembna je, ker daje priznanje
in družbeni pomen obstoju UTŽO. O tem je predsednica mreže prof. dr. Ana
Krajnc tudi obvestila predsednika države, gospoda Boruta Pahorje, ki je bil
začuden nad tako nizko vsoto, dodeljeno posamezni UTŽO. Naši uspehi
dokazujejo, kako pomemben je človeški kapital in kaj znajo ustvariti zavzeti ljudje
za nek skupen cilj. Po podatkih EUROSTATA je Slovenija po zajetju odraslih po 60
letu starosti v izobraževanju prva v Evropi. Tudi drugim dajemo zgled, kako ni
vseživljenjskega izobraževanja brez organiziranega izobraževanja starejših, saj leto zajema 30 – 40 let življenja. Medgeneracijsko sodelovanje, ki poteka v različnih
oblikah (medgeneracijski festival pri UTŽO Velenje, medgeneracijske delavnice
imamo razvito znotraj posameznih UTŽO, gibanje Znaš, nauči drugega,
medgeneracijski karaoke branja ipd.).
8 - Društva UTŽO lahko dobijo status »društva javnega pomena«. Vsem članom
smo priporočali, da oddajo na MIZŠ vlogo in si ta status pridobijo. Več društev je v
tem letu status »društva javnega pomena« že pridobilo. Pomembno bi bilo, da bi
postopoma v naslednjem letu ta status pridobila vsa društva v mreži, saj to
dviguje renome in kakovost celotne mreže.
9 – Učbenik Spoznaj sebe in druge. Medosebni odnosi so pomembna tema vseh
generacij in tudi starejših. Živimo v obdobju, ko se odnosi med ljudmi kvalitativno
spreminjajo: prehajajo od poslušnosti (odnosa JAZ – ONO) v odnos dialoga (JAZ –
TI). Prav ta prehod povzroča mnoge konflikte, ker mnogo ljudi še živi v miselnosti
stare paradigme: jaz povem, drugi morajo to upoštevati in ubogati. Ker JAZ ne
vidi drugega, tudi sam ne napreduje. Še manj pa ONO. Današnji čas pa od obeh
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zahteva, da se osebnostno razvijeta. Da bi podprli študijske krožke o medosebnih
odnosih, smo izdali učbenik prof. dr. Ane Krajnc »Spoznaj sebe in druge«. Knjigo
je jezikovno pregledala Alijana Šantej, uredila in oblikovala jo je Meta Žgur. Sliko
za naslovnico je prispevala Edita Marija Černelč, študentka slikarstva na UTŽO
Ljubljana.
Avtorica je imela doslej predstavitve učbenika za širšo javnost in za študente
študijskih krožkov za medosebne odnose na več UTŽO in knjižnicah ter knjigarnah po
Sloveniji: trikrat v Ljubljani (v Trubarjevi hiši literature, na sedežu UTŽO Ljubljana, v
Mestni knjižnici Ljubljana), v Žalcu, Sežani, Ivančni Gorici, Celju, Brežicah, Grosupljem.

Spoznaj sebe in druge - avtorica prof. dr. Ana Krajnc v razgovoru z udeleženci UTŽO Kras

Z javnimi predstavitvami učbenika poskušamo spodbujati nastajanje krožkov, za
katere se kažejo največje potrebe ljudi tako na lokalnem nivoju, kot udi v celotni
družbi.Knjigo smo predstavili tudi v samostojni oddaji »Pravi ključ« pri TV Vaš
Kanal Novo mesto.
10 – Ustanavljanje novih UTŽO. V tridesetletnih izkušnjah so se nabrala razna
spoznanja. Medtem, ko je bila v prvem obdobju odprta vsaka oblika delovanja
UTŽO: pri lokalni knjižnici, na ljudski univerzi, pri društvu upokojencev ali UTŽO
kot samostojno društvo in samostojna pravna oseba, nam izkušnje dokazujejo, da
UTŽO najbolj uspešno zaživijo kot samostojno društvo. Vodijo in oblikujejo jo
študenti in mentorji sami, ki tudi prevzemajo odgovornost za odločitve in hkrati
iščejo in ustvarjajo nove programe, nove dejavnosti za povezovanje starejših s
svojim okoljem. Samo v tej obliki imajo starejši možnost delovanja v svojem
subjektu in zato prizadevno delajo prostovoljno. V drugih oblikah se celotno
delovanje določa v okviru ustanove in mlajših zaposlenih. Seveda so izjeme, kjer
je so UTŽO dobro zaživele tudi v okviru ustanov, ker so tudi zaposleni zelo zavzeti
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za delovanje UTŽO in jim ne želimo delati krivice kot so LU Radovljica, LU
Trebnje, LU Krško, Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Knjižnica Maribor itd. Pri društvih
upokojencev UTŽO stagnira, ker je dejavnost društev upokojencev namenjena
drugim ciljem. Govorimo o celotni mreži. Stagnacija »prilepkov« moti nastajanje
novih UTŽO kot samostojnih društev javnega pomena.
UTŽO Škofja Loka je ena od najbolj razvitih v Sloveniji in je 2014 postala
samostojno društvo. Odcepila se je od društva upokojencev, vendar se tudi sedaj
z njim medsebojno povezuje in sodeluje. Škofja Loka je dobila s tem nov,
pomemben socialni subjekt, kar priznava tudi njihov župan.
Druga UTŽO, ki je nastala v tem letu, je UTŽO Pivka. Skupina upokojencev jo je
ustanovila kot samostojno društvo. Tako kot nastajanje vsake, tudi ta UTŽO raste
postopoma: od prvih dveh študijskih krožkov k tretjemu in dalje do razvitega
socialnega subjekta starejših v tem kraju.
V nastajanju je UTŽO Goriška Brda, a se je ustanovitev zavlekla na naslednje leto.
Pred 4 leti ustanovljena UTŽO Tolmin ne deluje več, ker tudi društvo Zlatorog, pri
katerem je bila ustanovljena, zaradi kadrovskih sprememb ne deluje več. Iščemo
možnosti, da bi dobili stik z zainteresiranimi in kompetentnimi ljudmi, da
ustanovimo v Tolminu samostojno društvo. Pojavljajo se želje, da bi bila UTŽO
tudi v Kobaridu, ker bi se starejši radi izobraževali bliže domu.
Ministrstvo za izobraževanje je pred leti dodelilo evropska sredstva, ki jih je
država dobila za izobraževanje starejših in usposabljanje za dejavno starost,
ljudskim univerzam. Ker so morale ta sredstva opravičiti, so se pojavili posamezni
tečaji za starejše pri LU in so napačno uporabljali za to izobraževanje izraz UTŽO.
UTŽO je zaščiteno ime in predstavlja zelo določen socialni subjekt: študij poteka
skozi vse študijsko leto v obliki študijskih krožkov s sodelovanjem mentorja in
animatorja ter aktivne vpetosti vseh članov skupine ter prenašanja znanja in
izkušenj v lokalno okolje. Študenti sami prevzamejo odgovornost za svoje delo in
učenje ter prenos znanja in izkušenj v lokalno okolje, v delo za skupnost. Takšen
način delovanja se v okviru institucije (LU) težje razvije. Tako v več krajih še čaka
ustanovitev UTŽO kot samostojnega društva (Kranj, Jesenice, Postojna, Ptuj).
Pogovori v letošnjem letu, da bi nam LU, ki so že imele brezplačne tečaje za
starejše (financirane iz evropskih sredstev) pomagale ustanoviti lokalna
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samostojna društva UTŽO, niso rodili rezultatov. Zato bomo morali bolj
osredotočeno delovanje ponoviti tudi v naslednjem letu. Podlaga društva so
skupni interesi in navdušenje za dejavnost.
11 – Praznovanje obletnic. Vsako leto ima zaokroženo obletnico delovanja nekaj
UTŽO. Tega dogodka se vedno udeležimo tudi predstavniki mreže SUTŽO, na
večini prireditev je imela slavnostni nagovor predsednica mreže prof. dr. Ana
Krajnc.
V letu 2014 so slavnostne obletnice svojega delovanja zabeležile naslednje UTŽO:
UTŽO Celje: 20-letnica delovanja;
UTŽO Ajdovščina: izdaja zbornika (ob 15-letnici delovanja UTŽO Most v letu
2013);
UTŽO Žalec: 15-letnica delovanja;
UTŽO Grosuplje: 10-letnice delovanja;
UTŽO Ivančna Gorica: 10-letnica delovanja.
12 – Poletna univerza v Ljubljani. Letos smo jo uvedli prvič. Predvidevali smo, da
bo za začetek največ zainteresiranih za računalništvo in medosebne odnose,
pozneje, ko bo že bolj poznana v javnosti, pa tudi za druge teme. Razpisali smo
tudi slikarsko delavnico, a žal je bilo zanjo premalo interesa.
Poletna univerza je potekala je od 23. junija do 12. julija na UTŽO v Ljubljani.
Vabili smo tudi druge UTŽO, a se je zaradi stroška prevoza niso udeležili.
Intenziven študijski krožek iz računalništva je potekal od 30. junija do 4. julija in
sicer v dveh sklopih, ki jih je pripravil in izvedel Robert Mlakar: (1) Obdelava,
objava in izmenjava fotografij in (2) Računalniška predstavitev, glasba in video.
Študijski krožek za medosebne odnose Spoznaj sebe in druge je potekal od 7. do
11. julija pod mentorstvom prof. dr. Ane Krajnc. Ker so nekateri udeleženci izrazili
interes za več znanja iz obravnavanega področja, so se jeseni pridružili rednim
študijskim krožkom na to temo na UTŽO Ljubljana.
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S Poletno univerzo v Ljubljani nameravamo nadaljevati tudi naslednje leto in
bomo vabili tudi mlajše, da postane program medgeneracijski in nova oblika
druženja in sodelovanja.
V poročilu ugotavljamo, da smo vse leto delovali na več področjih, povezovali
člane mreže, njihove potrebe posredovali ustreznim ministrstvom in z
zagovorništvom poskušali izboljšati družbeni položaj mreže in članic. Pri tem so
nas s projekti podpirala tudi resorna ministrstva. Ugotavljali smo, kako pomembni
so za delovanje mreže številni prostovoljci, ki delujejo vse študijsko leto in
bistveno prispevajo k doseženim rezultatom. Precej UTŽO nima nobenega
zaposlenega, drugim omogoča občina pol zaposlenega delavca. Posamezne
UTŽO dobijo možnost za delno kritje stroškov dela v okviru nacionalnih
projektov. Občine priznavajo pomembno vlogo UTŽO za lokalni razvoj, nadaljnja
prizadevanja pa naj bi dosegla, da dobijo mesto tudi v občinskem proračunu, kot
ga že imajo posamezne UTŽO. Članice poročajo, da se družbeni položaj UTŽO v
občini spreminja s spreminjanjem političnih strank na oblasti. Tega nihanja bi bilo
manj, če bi v Sloveniji spoznali, da je danes najpomembnejša investicija v
izobraževanje in zdravstvo in da teh dveh področij država ne more prepustili igri
kapitala.
Zagovarjamo pomen vseživljenjskega izobraževanja v novo nastajajoči družbi in
tega se bomo držali tudi v prihodnje. Poročilo mreže SUTŽO dopolnjujejo še
druga poročila: poročilo o delovanju sekcije UTŽO v Ljubljani in poročilo Inštituta
za raziskovanje in razvoj izobraževanja.
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE V LJUBLJANI
IZOBRAŽEVANJE V ŠTUDIJSKIH KROŽKIH IN ŠTUDIJSKIH SKUPINAH
Sekcijo sestavljajo študijske skupine, študijski krožki in druge samo-organizirane
skupine starejših, ki temeljijo na načelih prostovoljstva, proste izbire,
vzajemnosti, medsebojne pomoči, izmenjavi znanja, izkušenj in kulture med člani
skupine in pod vodstvom usposobljenega mentorja. S svojim prostovoljnim
delovanjem in podpornimi članarinami slušatelji, animatorji in prostovoljci
Univerze za tretje življenjsko obdobje prispevajo k uresničevanju programa svoje
skupine, sekcije Univerza za tretje življenjsko obdobje in Društva v celoti. Sekcijo
vodi Alijana Šantej; v letu 2014 ob sodelovanju strokovnih sodelavcev Alenke
Gabriele Čeh, Maje Vodopivec (do 30. junija 2014), in Roberta Mlakarja.
Temeljna dejavnost te sekcije je izobraževanje in spodbujanje kulture starejših,
predvsem izobraževanje za osebnostno rast, prostovoljno delo in socialno
integracijo starejših.
Načrtovanje, priprava, svetovanje, izvedba in evalvacija delovanja študijskih
skupin in krožkov zahtevajo obsežno strokovno, organizacijsko in administrativno
delo. V obdobju vpisa in pri večjih javnih dogodkih se v delo vključujejo tudi
slušatelji prostovoljci (osnovne informacije ob vpisih, prvi stiki z obiskovalci,
pomoč pri administrativnih delih ipd.). Slušatelji prostovoljci sodelujejo na javnih
dogodkih Univerze, kjer predstavljajo svojo ustanovo, svoje delo in učenje. Na
sedežu društva poteka tekoče delo kot je svetovanje in vodenje prostovoljnih
animatorjev za delo v študijskih skupinah, svetovanje pri vpisu, spremljanje skupin
in mentorjev pri delu, individualno svetovanje mentorjem in animatorjem,
evidentiranje prostih mest v študijskih skupinah in sprotno zapolnjevanje prostih
mest, oblikovanje in vodenje baz podatkov, redni mesečni obračuni, priprava in
obdelava statističnih podatkov ipd.
Pomemben del našega dela je vzdrževanje osebnih stikov z že vključenimi
uporabniki (svetovanje pri premestitvi v drugo skupino, posredovanje v primeru
bolezni, svetovanje glede medsebojnih odnosov v skupini itd.).
Redni letni program v študijskih skupinah teče strnjeno osem mesecev (od
oktobra do konca maja v okviru študijskega leta), ostale štiri mesece pa v
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pretežno samo-organiziranih oblikah starejših. Slušatelji različne izobraževalne
dejavnosti po našem modelu organizirajo tudi sami in/ali pod vodstvom ustrezno
izobraženega mentorja.
Poleg rednega programa teče še vrsta razvojnih, podpornih in spremljevalnih
aktivnosti: administrativna in tehnična podpora programu, javna kampanja,
organizirani programi prostovoljnega dela v javnih ustanovah, študijske
izmenjave, javne predstavitve učnih izdelkov slušateljev, sodelovanje na drugih
javnih dogodkih, sodelovanje z drugimi strokovnimi ustanovami, publiciranje,
izobraževanje mentorjev, vodenje in mentorstvo študentov na študijski praksi,
delavnice za animatorje, evalvacija programa itd.
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za izobraževanje, je v letu 2014 financirala šest
izobraževalnih programov:
1. Kolišča na Ljubljanskem barju – del slovenske in svetovne UNESCO-ve
dediščine
2. Umetnost pripovedovanja: pripovedništvo kot pot v prostovoljstvo
3. Ljubljana, moje mesto – moj življenjski prostor
4. Etnološka podoba Ljubljane skozi pričevanja in spomine udeležencev
programa
5. Spoznajmo svoje mesto: kulturna zgodovina ljubljanskega prostora
6. Starejši študenti – ambasadorji Wikipedije.
Vseh šest izobraževalnih programov skupaj je obiskovalo 138 udeležencev;
skupno število izvedenih pedagoških ur je 212.
Pomemben segment dela v septembru so dogovori z najemodajalci, sklepanje
najemnih pogodb za novo študijsko leto, pogajanja glede višine uporabnine,
urejanje osnovne opreme prostorov, možnosti uporabe učnih pripomočkov,
urejanje in usklajevanje urnikov itd. Po uvodnih skupnih razgovorih za izbor novih
mentorjev v maju in juniju smo stopili v individualne dogovore z novimi mentorji
glede vsebine izobraževalnega programa, urnika, velikosti skupine, metod dela
itd.
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Skozi poletje smo pripravili gradivo za animatorje študijskih skupin, ki jih
potrebujejo pri svojem delu: pravilnike, obrazce, navodila, položnice, koledar
študijskega leta itd.
V novembru smo začeli s ciklom javnih mesečnih predavanj na UTŽO Ljubljana, ki
se vrstijo skozi vse študijsko leto do konca maja 2015; vsako prvo sredo v mesecu
v dvorani UTŽO na Poljanski 6.

VPIS V NOVO ŠTUDIJSKO LETO (2014/2015)
Prvo polovico septembra smo namenili vpisu, drugo polovico meseca pa
osebnemu stiku z animatorji obstoječih skupin, ki so v tem obdobju prihajali po
gradivo na sedež UTŽO. Vzporedno so tudi v drugi polovici septembra še naprej
potekali vpisi v novo študijsko leto. Izbrane študijske skupine, ki se niso zapolnile z
vpisi v septembru, smo s ciljno animacijo oblikovali v novembru in decembru
(Španščina na začetni stopnji; Portugalščina na začetni stopnji; Dom, kultura
bivanja, oprema in prenova; Od branja do pisanja; Kultura obnašanja;
Restavratorstvo; Spoznavanje Slovenije).
V prvem tednu oktobra in delno še v drugem tednu oktobra smo uvedli v delo 26
novih študijskih skupin. Za nove skupine pripravimo mape z vsem potrebnim
gradivom (seznami članov, obrazci, pravilniki, položnice itd.), ki jih izročimo novo
izbranim animatorjem novih skupin na prvem uvodnem srečanju. Na uvodnem
srečanju s člani novih skupin smo izvedli poglobljeno predstavitev poslanstva,
osnovnih pravil in načel delovanja starejših na Univerzi za tretje življenjsko
obdobje, t.j. načel samoorganizacije in prostovoljnega delovanja članov skupine.
V nadaljevanju (v oktobru in delno še novembru) smo zapolnjevali prosta mesta v
skupinah z osebami s čakalnih list in osebami, ki so še prihajale na sedež Univerze
za vpis. V tem obdobju se je izjemno zgostilo število telefonskih klicev (podajanje
osnovnih informacij, informacij o programih, možnostih vpisov, prostih mestih,
informacij o urnikih, svetovalni razgovori z animatorji, mentorji ipd.).
V obdobju priprav na vpise in v času izvedbe vpisov se v delo na sedežu aktivno
vključujejo tudi slušatelji prostovoljci, ki sprejemajo nove slušatelje, jim nudijo
osnovne informacije »iz prve roke« in so tudi nam zaposlenim v dragoceno oporo
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v najbolj obremenjenem obdobju v letu. Delo prostovoljcev je pretežno
informativno-svetovalne narave.
V obdobju vpisa (avgust, september, oktober) se je vpisalo skupno 889
slušateljev, od tega 297 novih.
Preteklo leto (2013) se je v enakem obdobju vpisalo 883 slušateljev, od tega 343
novih. Vpis ostaja torej na enaki ravni, zmanjšuje se število novih članov.
TABELA IN GRAF 1: PRIMERJAVA VPISA – št. leto 2013/2014 in 2014/2015
(zajeto obdobje: 1. avgust do 30. oktober)
Število vpisanih Od tega novi
slušateljev
slušatelji
Vpis v št. leto 2013/2014

883

343

Vpis v št. leto 2014/2015

889

297

Porast/zmanjšanje v primerjavi s
preteklim študijskim letom

+ 0,7 %

13,4 %
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800
700
600

Št. vpisanih
slušateljev

500
400

Od tega novo vpisani

300
200
100
0

2013/2014

2014/2015

TABELA IN GRAF 2: VPIS PO ŠTUDIJSKIH PODROČJIH
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889 slušateljev se je v obdobju od 1. avgusta do 30. oktobra 2014 vpisalo v 1218
študijskih mest (isti slušatelj se vpiše v dva ali več programov):

- v jezikovne skupine:

318 vpisov

26,1 %

- geografijo:

158 vpisov

13,0 %

- naravoslovne vede:

147 vpisov

12,1 %

- umetnostno zgodovino:

113 vpisov

9,3 %

- računalništvo:

104 vpisov

8,5 %

- zgodovino:

73 vpisov

6,0 %

- slikarstvo

33 vpisov

2,7 %

- medsebojni odnosi in sporazumevanje

28 vpisov

2,3 %

- drugo (glasba, etnologija itd.)

244 vpisov

20,0 %

----------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ

1218 vpisov

350

300
250
200
150
100
50
0
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100,0 %

ŠTEVILO SLUŠATELJEV IN UDELEŽBA NA UTŽO LJUBLJANA PO
ŠTUDIJSKIH MESTIH
Število slušateljev konec decembra 2014 je bilo 3154, ki so zasedali 4596
študijskih mest. Preteklo leto (2013) je v enakem obdobju 3267 slušateljev
zasedalo 4615 študijskih mest.
Število slušateljev je v primerjavi s preteklim študijskim letom nižje za 113
slušateljev (za 3,5 %), kar kaže na rahel upad števila slušateljev, vendar ne toliko
na upad vpisov kot na zmanjšanje števila dolgoletnih slušateljev.
Udeležba slušateljev po študijskih mestih se je od preteklega leta zmanjšala za 19
študijskih mest oziroma za 0,5 %.

TABELA IN GRAF 3: ŠTEVILO SLUŠATELJEV, LETO 2011, 2012, 2013, 2014
Leto
2011

Leto
2012

Leto
2013

Leto
2014

Število slušateljev

3428

3366

3267

3154

INDEKS*

100

98

95

92

3500
3000
2500
2000
1500
1000
2011

2012

2013

* Leto 2011 je indeks 100.
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TABELA IN GRAF 4: UDELEŽBA SLUŠATELJEV PO ŠTUDIJSKIH MESTIH,
LETO 2011, 2012, 2013, 2014
Leto
2011

Leto
2012

Leto
2013

Leto
2014

Udeležba slušateljev
po študijskih mestih

4739

4743

4615

4596

INDEKS*

100

100

98

97

* Leto 2011 je indeks 100.

5000
4500
4000
3500
3000

2500
2000
2011

2012

2013

2014

Razlogi za zmanjšanje števila slušateljev, števila študijskih skupin ali izpis so
različni: (1) skupine z več leti delovanja (deset, petnajst ali tudi več let) se skozi
leta številčno zmanjšajo, kar je naraven proces, (2) nekatere študijske skupine po
vnaprej predvideni časovni omejitvi programa po letu ali dveh zaključijo z
delovanjem, (3) sprememba urnika in/ali lokacije delovanja skupine (nujna zaradi
drugih obveznosti mentorja ali oblikovanja urnika), (4) izpis zaradi varovanja
vnukov in druge spremenjene življenjske okoliščine, ) (5) izpis zaradi bolezni, (6)
nekateri novi programi ne zaživijo – premalo vpisov ali se pričakovanja vpisanih
slušateljev razlikujejo od vsebine programa.
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UDELEŽENCI UTŽO LJUBLJANA PO SPOLU, STAROSTI, IZOBRAZBI
IN POKLICIH

TABELA IN GRAF 5: UDELEŽENCI UTŽO LJUBLJANA PO SPOLU
SPOL

ŠTEVILO

ODSTOTEK

ŽENSKE

2731

86,6

MOŠKI

422

13,4

3154

100,0

SKUPAJ

Ženske

33

Moški

TABELA IN GRAF 6: UDELEŽENCI UTŽO LJUBLJANA PO STAROSTI
STAROST

ŠTEVILO

ODSTOTEK

UDELEŽENCEV

do 53 let

20

0,6

54 do 60 let

196

6,2

61 do 65 let

783

24,8

66 do 70 let

849

26,9

71 do 80 let

1041

33,1

81 do 85 let

211

6,7

86 do 90 let

47

1,5

7

0,2

3154

100,0

nad 90 let

SKUPAJ

1200
1000
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400
200
0
do 53 54 do 60 61 do 65 66 do 70 71 do 80 81 do 8585 do 90 nad 90
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TABELA IN GRAF 7: UDELEŽENCI UTŽO LJUBLJANA PO IZOBRAZBI
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV

ODSTOTEK

OSNOVNA ŠOLA

6

0,2

2- IN 3-LETNA POKLICNA ŠOLA

28

0,9

SREDNJA

1029

32,6

VIŠJA

739

23,4

VISOKA

1225

38,9

MAGISTERIJ

76

2,4

DOKTORAT

51

1,6

3154

100,0

IZOBRAZBA

SKUPAJ

1400
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400
200
0

osnovna šola

dve- in
triletna
poklicna šola

srednja

višja

visoka

35

magisterij

doktorat

MED NAJBOLJ POGOSTIMI POKLICI SLUŠATELJEV SO:

-

poklici s področja ekonomije 16,9 %

-

vzgojitelji in učitelji

6,3 %

-

administrativni poklici

6,2 %

-

poklici v zdravstvu

6,0 %

-

pravniki

3,0 %

-

kemiki

2,7 %

-

družboslovci

2,5 %

-

jezikoslovci

1,9 %

-

farmacevti

1,6 %

-

gradbeniki

1,5 %

-

arhitekti

1,4 %

-

naravoslovci

1,4 %

-

mehaniki in strojniki

1,4 %.

Ostali poklici so zastopani z nižjimi odstotki.
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UDELEŽENCI UTŽO LJUBLJANA PO ŠTUDIJSKIH PODROČJIH

TABELA 8: UDELEŽBA SLUŠATELJEV PO ŠTUDIJSKIH PODROČJIH

ŠTUDIJSKI PROGRAM

UDELEŽBA

ODSTOTEK

1044

22,7

ANGLEŠČINA

667

14,5

GEOGRAFIJA

538

11,7

ZGODOVINA

516

11,2

RAČUNALNIŠTVO

188

4,1

ITALIJANŠČINA

177

3,8

NARAVOSLOVNE VEDE

172

3,7

NEMŠČINA

152

3,3

ETNOLOGIJA

134

2,9

FRANCOŠČINA

117

2,6

GLASBA

108

2,4

ŠPANŠČINA

107

2,3

SLIKARSTVO

101

2,2

DRUGO (MEDOSEBNI ODNOSI,

575

12,6

4596

100,0

UMETNOSTNA ZGODOVINA

(HORTIKULTURA, BIOLOGIJA, BOTANIKA,
BIOKEMIJA, USTVARJAMO VRTOVE, VRTNA
UMETNOST IN OBLIKOVANJE VRTOV,
NARAVNO VRTNARJENJE ITD.)

ARHITEKTURA, KERAMIKA, ARHEOLOGIJA,
RUŠČINA, PSIHOLOGIJA ITD.)

SKUPAJ UDELEŽBA
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TABELA 9:
UDELEŽBA V RAČUNALNIŠKEM IZOBRAŽEVANJU NA UTŽO LJUBLJANA
PROGRAM
RAČUNALNIŠKO USPOSABLJANJE 1:

ŠTEVILO
SKUPIN

UDELEŽBA

%

1

14

7,4

1

15

8,0

1

15

8,0

3

35

18,6

2

24

12,8

1

11

5,8

1

10

5,3

3

41

21,8

1

15

8,0

1

8

4,3

15

188

100,0

Prvi koraki v računalništvo
FOTOGRAFIJA IN RAČUNALNIK 1:
Digitalna fotografija za začetnike
FOTOGRAFIJA IN RAČUNALNIK 2:
Digitalna fotografija za naprednejše uporabnike
RAČUNALNIŠKO USPOSABLJANJE 3:
Dobro se znajdem na računalniku
FOTOGRAFIJA IN RAČUNALNIK 3:
Delo z digitalno fotografijo in upravljanje
osebnega računalnika
RAČUNALNIŠKO USPOSABLJANJE 4:
Računalniški programi za vsakdanjo rabo
FOTOGRAFIJA IN RAČUNALNIK4:
Multimedija
RAČUNALNIŠKO USPOSABLJANJE 5:
Utrjujem znanje pri rabi računalniških programov
in komunikaciji po internetu
RAČUNALNIŠKO USPOSABLJANJE 6:
Utrjujem znanje računalnika in spoznavam
delovanje pametnih telefonov in tablic
STAREJŠI ŠTUDENTI - AMBASADORJI
WIKIPEDIJE

SKUPAJ UDELEŽBA
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UDELEŽBA SLUŠATELJEV PO ŠTEVILU OBISKOVANJA ŠTUDIJSKIH SKUPIN:

- eno študijsko skupino obiskuje.…… 2064 slušateljev;
- dve študijski skupini obiskuje………… 818 slušateljev ;
- tri študijske skupine obiskuje………... 221 slušateljev;
- štiri študijske skupine obiskuje……….. 39 slušateljev;
- pet študijskih skupin obiskuje………….. 9 slušateljev;
- šest študijskih skupin obiskujejo………. 3 slušatelji.
----------------------------------------------------------------SKUPAJ

3154 slušateljev

ŠTEVILO ŠTUDIJSKIH SKUPIN, UTŽO LJUBLJANA: 1984 - 2014

TABELA IN GRAF 10:
UTŽO LJUBLJANA: ŠTEVILO ŠTUDIJSKIH SKUPIN: leto 1984 - 2014

ŠTUDIJSKO LETO

ŠTEVILO ŠTUDIJSKIH SKUPIN

1984/1985

1

1985/1986

5

1986/1987

13

1987/1988

21

1988/1989

25

1989/1990

27

1990/1991

34

39

1991/1992

46

1992/1993

52

1993/1994

57

1994/1995

73

1995/1996

94

1996/1997

116

1997/1998

143

1998/1999

176

1999/2000

203

2000/2001

207

2001/2002

217

2002/2003

223

2003/2004

225

2004/2005

234

2005/2006

239

2006/2007

249

2007/2008

278

2008/2009

291

2009/2010

294

2010/2011

290

2011/2012

293

2012/2013

284

2013/2014

284

2014/2015

284
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Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani
Število skupin po študijskih letih: 1984 - 2014
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PREGLED DOGODKOV IN DELOVANJA UTŽO V JAVNOSTI
V pregledu niso zajeti dogodki v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov.
Le-ti so navedeni pri posameznem projektu posebej.

13. januar
Udeležba Alijane Šantej na posvetu o spremembah Zakona o socialnem varstvu.
Posvet v organizaciji CNVOS in mreže Vključen.si.
15. in 16. januar
Udeležba Tamare Jare na konferenci Enakost spolov se obrestuje!, v organizaciji
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Brdu pri Kranju
16. januar - 29. maj
Uvedli smo računalniško podporo za slušatelje UTŽO (vsak četrtek od 13.00 do
15.00 ure), ki so jo izvajali: Jurij Kus, Meta Žgur, Robert Mlakar in Blaž Lapajna. Ure
za računalniško podporo so bile zelo obiskane: v povprečju je računalniško podporo
v enem tednu iskalo od pet do sedem slušateljev.
20. januar
Razvoj novega programa organiziranega prostovoljnega dela v sodelovanju s
Centrom Mavrica: vodenje učnih delavnic za uporabnike Mavrice (osebe po
možganski poškodbi glave)
21. in 28. januar
Testno usposabljanje animatorjev za uporabo računalniške aplikacije. (Maja
Vodopivec, Robi Mlakar)
23. januar
Evalvacijski razgovori z animatorji novih študijskih skupin UTŽO Ljubljana. (Alijana
Šantej)
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29. januar
Predstavitev knjige Spoznaj sebe in druge avtorice prof. dr. Ane Krajnc v Trubarjevi
hiši literature (razgovor s prof. dr. Ano Krajnc je vodila Zdenka Peloz)
29. januar, 5. in 12. februar

Cikel predavanj strokovnjakov nevrologov z Nevrološke klinike UKC Ljubljana
Možgani … ta prelestna, zapletena stvaritev narave: spominjanje, spanje, zaznavanje
in ustvarjanje glasbe. (dr. Rok Berlot, dr. Blaž Koritnik, dr. Leja Dolenc Grošelj).
4.,11.,25. februar, 4. marec
Izvedba brezplačnih računalniških delavnic za slušatelje UTŽO: Vzdrževanje
računalnika, Varnost in zasebnost na internetu, Mobilni aparat in računalnik,
Spletno nakupovanje. (Jurij Kos, Robert Mlakar)
14. februar
Udeležba Alijane Šantej in Maje Vodopivec na mednarodnem posvetu o naložbah
na področju sociale in zdravja v Sloveniji (v organizaciji MDDSZEM, Ministrstva za
zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje) na Brdu pri Kranju
19. februar

Izobraževalno srečanje za prostovoljce - za vodenje učnih delavnic v Mavrici
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26. februar

Predstavitev knjige Spoznaj sebe in druge avtorice prof. dr. Ane Krajnc na UTŽO
Ljubljana. Partnerski dogodek Andragoškega društva Slovenije in UTŽO (pogovor z
avtorico je vodila dr. Dušana Findeisen)
27. februar

Caffe Letterario: uvodno v nizu literarnih srečanj slušateljev italijanščine na
Italijanskem inštitutu za kulturo v Sloveniji
3. marec
Predstavitev Slovenske UTŽO na mednarodni konferenci na UTŽO v Vicenzi (Italija)
na temo starejših in družine - izzivi in priložnosti (Alenka Gabriela Čeh)
5.,12.,19. in26. marec, 2. in 9. april
Izvedba drugega dela izobraževalnih programa Uravnotežena prehrana in gibanje za
zdravje v poznejših letih življenja. Predavateljici: dr Tanja Pajk Žontar in Alenka
Albreht. Program je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje RS
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11. marec
Udeležba Maje Vodopivec na pripravljalnem sestanku za izvedbo Tedna
vseživljenjskega učenja na Andragoškem centru Slovenije
19. marec
Nastop članov študijske skupine Umetnost pripovedovanja v Mavrici, enoti CUDV
20. marec

Slavnostni dogodek ob 30-letnici Slovenske Univerze za tretje življenjsko obdobje
Njenih trideset let v Cankarjevem domu pod častnim pokroviteljstvom in ob udeležbi
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in ministra za izobraževanje dr.
Jerneja Pikala
24., 26. marec, 1. april
Predstavitev medgeneracijskega sodelovanja na UTŽO Ljubljana (promocija učnega
gibanja Znaš, nauči drugega) dijakom 3. letnika Gimnazije Poljane (Maja Vodopivec)
26. marec
Predstavitev dela andragoginje na UTŽO za člane Društva študentov andragogike
in pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Meta Žgur)
27. marec
Caffe Letterario: drugo v nizu literarnih srečanj slušateljev italijanščine na
Italijanskem inštitutu za kulturo v Sloveniji
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27. marec
Predstavitev poslanstva, izobraževalnih dejavnosti in programov organiziranega
prostovoljnega dela na UTŽO Ljubljana študentom predmeta Geriatrija na
Zdravstveni fakulteti v Ljubljani (Alijana Šantej)
28. marec

Predstavitev poslanstva, dejavnosti in mednarodnega sodelovanja UTŽO
študentom andragogike Filozofske fakultete v Ljubljani (Alijana Šantej, Meta Žgur,
Tamara Jare, Mirjam Bevc Peressutti)
29. marec

Obisk študentov in predavateljev v izmenjavi Erasmus IP PRO-ACTE (Positive
Resource Oriented Approaches Care Towards Elderly) na UTŽO Ljubljana.
Predstavitev Slovenske UTŽO (prof. dr. Ana Krajnc in dr. Dušana Findeisen)
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Marec/april

Razstava članov študijskih krožkov za keramiko v izložbah ljubljanskih lokalov in
trgovin
9. april
Predstavitev knjige Parna pekarna Pogačar avtorice Bojane Žokalj Jesih, novinarke
in slušateljice UTŽO Ljubljana (pogovor z avtorico vodila Alijana Šantej)
9. april

Otvoritev razstave fotografij Z menoj po mojem mestu avtorice Vide Vilhar
Pobegajlo, članice istoimenskega evropskega projekta v dvorani UTŽO Ljubljana
16. april
Naša varnost in kriminaliteta - predavanje doc. dr. Aleša Završnik, raziskovalca na
Inštitutu za kriminologijo in docenta za kriminologijo Pravne fakultete v Ljubljani
23. april
Možgani, spomin in pozabljanje - ponovitveno predavanje dr. Roka Berlota z
Nevrološke klinike UKC Ljubljana
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23. april

Posvet Ljubljana, urbani prostor in aspiracije starejših na UTŽO Ljubljana. Posvet je
finančno podprla Mestna občina Ljubljana.
5. maj
Pogovorni večer prof. dr. Ane Krajnc s člani Društva študentov andragogike in
pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani
6. maj
Predstavitev knjige Spoznaj sebe in druge avtorice prof. dr. Ane Krajnc v
Medobčinski splošni knjižnici Žalec
8. maj
Udeležba Alenke Gabriele Čeh na zaključni konferenci Grundtvig projekta OMAL
(Older Man as Active Learners) na Andragoškem centru Slovenije
14. maj
Posvet Računalniško znanje nas povezuje: predstavitev različnih oblik
računalniškega usposabljanja za starejše na UTŽO (redni izobraževalni programi,
učno gibanje Znaš, nauči drugega, Wikipedija itd.). Posvet je potekal v okviru
nacionalnega projekta Slovenska mreža organizacij za izobraževanje starejših.
15. maj
Udeležba Mete Žgur na nacionalni konferenci nevladnih organizacij z naslovom Še
neodkriti potenciali sodelovanja z gospodarstvom, na kateri je predstavila
sodelovanje UTŽO s podjetjem S&T Slovenija
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27. maj
Predstavitev knjige Spoznaj sebe in druge avtorice prof. dr. Ano Krajnc v Mestni
knjigarni Celje (pogovor z avtorico je vodila dr. Dušana Findeisen)
28. maj
Udeležba prof. dr. Ane Krajnc in Tamare Jare na zaključni konferenci izvajalcev
neformalnih programov usposabljanj strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih v
obdobju 2012 – 2014: predstavitev projekta UMIS (Usposabljanje mentorjev v
izobraževanju starejših)
28. maj
Čez 1000 let, ko mene več ne bo … Otvoritev razstave študijske skupine Narava –
znana neznanka pod mentorstvom dr. Staše Tome v Prirodoslovnem muzeju
Slovenije. Razstava je bila postavljena na ogled od 29. maja do 15. septembra.
Dogodek v okviru Tedna vseživljenjskega učenja.
29. maj
Literarno popoldne študijske skupine za ustvarjalno pisanje pod mentorstvom dr.
Mateje Mahnič Krvava čajanka v Trubarjevi hiši literaturi
2. junij

Keramika v Metinem vrtu : razstava članov študijskih krožkov za keramiko pod
mentorstvom Lučke Šićarov – dogodek v okviru Tedna vseživljenjskega učenja.
Razstava je bila postavljena na ogled od 3. do 14. junija.
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4. junij
Udeležba Tamare Jare na seji Odbora za izobraževanje in Odbora za človeške vire v
ljubljanski urbani regiji (v organizaciji Regionalne razvojne agencije ljubljanske
urbane regije)
5. junij

Prireditev ob 30-letnici Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani in
predstavitev knjige Spoznaj sebe in druge avtorice prof. dr. Ane Krajnc v Knjižnici
Otona Župančiča. Pogovor z avtorico je vodila Slavica Ravnik.
9. do 20. junij
Stopimo skupaj! Humanitarna akcija UTŽO Ljubljana za pomoč prizadetim v
poplavah v Bosni, Srbiji in na Hrvaškem
10. junij
Srečanje mentorjev, sodelujočih na posvetu Ljubljana, urbani prostor in aspiracije
starejših meščanov na UTŽO Ljubljana
17. junij
Udeležba Alijane Šantej na delovnem posvetu projekta Aktivno in zdravo staranje v
Sloveniji. (v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje)
18. junij
Udeležba Tamare Jare na posvetu Staranje v Sloveniji in ob izidu istoimenske
monografije avtorja prof. dr. Jožeta Ramovša in so-avtorjev. Posvet sta organizirala
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Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Inštitut Antona Trstenjaka za
gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.
18. junij
Srečanje s prostovoljci UTŽO – priprava na vpis v novo študijsko leto 2014/2015
30. junij - 2. julij
Poletna univerza v Ljubljani: Obdelava, objava in izmenjava fotografij. (Robert
Mlakar)
2. - 4. julij
Poletna univerza v Ljubljani: Računalniška predstavitev, glasba in video. (Robert
Mlakar)
7. - 11. julij
Poletna univerza v Ljubljani: Spoznaj sebe in druge (prof. dr. Ana Krajnc)
27. avgust
Srečanje s prostovoljci UTŽO - predstavitev novih izobraževalnih programov za vpis
v študijsko leto 2014/2015 na UTŽO Ljubljana
30. avgust
Stopimo skupaj, bodimo skupaj – izobraževanje mentorjev v eksperimentalni izvedbi
ECIL programa spletnega usposabljanja za omogočanje medgeneracijskega učenja
in sodelovanja (dr. Dušana Findeisen,Tamara Jare, Robi Mlakar)
September, oktober
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Vpis v novo študijsko leto, osebni stik z animatorji študijskih skupin, oblikovanje
novih študijskih skupin, spremljajoča javna kampanja. Animacija za vključitev v
programe organiziranega prostovoljnega dela v javnih ustanovah (muzejih,
botaničnem vrtu, bolnišnici, humanitarnih ustanovah ipd.)
18. september

LUPA 2014 – bazar nevladnih organizacij: udeležba sodelavcev (Meta Žgur, Maja
Vodopivec, Robert Mlakar) in študentov prostovoljcev UTŽO Ljubljana (Vide Vilhar
Pobegajlo, Ivica Žonta) na festivalu LUPA v centru mesta Ljubljane v organizaciji
CNVOS
25. september
Uvodno srečanje z novimi mentorji UTŽO Ljubljana pred začetkom študijskega leta
29. september
Udeležba prof.dr. Ane Krajnc in dr. Dušane Findeisen na sprejemu za predstavnike
organizacij in združenj starejših ter nevladnih organizacij ob 1. oktobru, svetovnem
dnevu starejših in v okviru 14. Festivala za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem
domu
1. oktober
Udeležba Alijane Šantej in Olge Drofenik na okrogli mizi Izobraževanje odraslih v
novi finančni perspektivi v Cankarjevem domu (v organizaciji MIZŠ)
1. oktober
Predstavitev knjige Spoznaj sebe in druge avtorice prof. dr. Ane Krajnc in
predstavitev univerze za tretje življenjsko obdobje v Knjižnici Brežice
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4. oktober

Strokovno usposabljanje Posebnosti izobraževanja starejših za nove mentorje v
izobraževanju starejših na slovenskih univerzah za tretje življenjsko obdobje
(prof.dr. Ana Krajnc, dr. Dušana Findeisen, Slavica Ravnik, Alijana Šantej)
7.- 11. oktober

Skupina prostovoljk Punčka iz cunj, študentk UTŽO Ljubljana, je sodelovala s
svojimi punčkami na dobrodelni razstavi UNICEF-a v Državnem zboru.
6. - 8. oktober
Sodelovanje skupine Punčka iz cunj na Razstavi ustvarjalnosti in kulturni prireditvi
na Osnovni šoli Poljane ob praznovanju Dneva Četrtne skupnosti Ljubljana-Center
9. oktober
Sodelovanje skupine Punčka iz cunj na dobrodelni razstavi UNICEF-a na Festivalu
Zlati boben v Portorožu
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15. oktober

Ta svet je vreden, da se učimo skupaj. Srečanje novih slušateljev, mentorjev,
prostovoljcev in sodelavcev ob uvodu v novo študijsko leto UTŽO Ljubljana
22. oktober
Predstavitev knjige Spoznaj sebe in druge avtorice prof. dr. Ane Krajnc v Lavričevi
knjižnici v Ajdovščini
23. oktober
Srečanje s prostovoljci in sodelavci UTŽO ob zaključku vpisa in oblikovanja novega
študijskega leta
28. oktober

Z menoj po mojem mestu. Predstavitev arhitekturnega vodnika in istoimenskega
projekta na Urbanističnem inštitutu Slovenije. (Meta Kutin , Nada Klučar, Ivica
Žonta, Vida Vilhar Pobegajlo)
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4. november
Enajsta šola v knjigarni: O biserih, koralah in jantarju. Programsko sodelovanje UTŽO
in Mladinske knjige, knjigarne Konzorcij. Predavatelj dr. Miha Jerše (Prirodoslovni
muzej Slovenije). Predstavitev študijske skupine Narava - znana neznanka.
5. november

Prvo v nizu javnih mesečnih predavanj Kolo skozi zgodovino: od barjanskega do
vesoljskega kolesa na UTŽO Ljubljana. Predavatelj: dr. Sandi Sitar.
5. november
Uvodno srečanje mentorjev in mentorirancev v prostovoljskem učnem gibanju
Znaš, nauči drugega na UTŽO Ljubljana (Meta Žgur)
17. november
Udeležba prof. dr. Ane Krajnc in dr. Dušane Findeisen na srečanju predstavnikov
civilne družbe z gospo Kornfeld Mate, prvo neodvisno izvedenko Združenih narodov
za pravice starejših
19. in 26. november

Delavnica Darila – kako jih zaviti pod mentorstvom Mojce Močnik
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19. november
Sinergija za učenje. Udeležba Tamare Jare na Dnevu medgeneracijskega učenja na
Centru za izobraževanje Ljubljana.
26. november
Udeležba Alijane Šantej in Maše Bizovičar na Letnem posvetu ACS o izobraževanju
odraslih v Union-u. Predstavitev nacionalnega projekta Slovenska mreža organizacij
za izobraževanje starejših (Maša Bizovičar)
28. november
Srečanje z mentorji študijskih ved na področju urbanega, arhitekturnega,
kulturnega, zgodovinskega in umetnostnozgodovinskega vidika preučevanja
Ljubljane
1. december
Kako živeti polno življenje po upokojitvi: predavanje prof. dr. Ane Krajnc v programu
predupokojitvenega izobraževanja v podjetju Droga Kolinska
2. december

Enajsta šola v knjigarni: Soba za pisanje – kulturna zgodovina barv in kaligrafija.
Programsko sodelovanje UTŽO in Mladinske knjige, knjigarne Konzorcij. (dr.
Dušana Findeisen, Mojca Močnik s skupino za kaligrafijo).
1. december
Udeležba prof. dr. Ane Krajnc na medministrski konferenci o mednarodni raziskavi
o izobraževanju odraslih PIAAC v Ljubljani
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3. december

Miklavžev sejem – prodajna razstava punčk skupine prostovoljk Punčka iz cunj
4. december
Delavnica Preudpokojitvene aktivnosti v projektu AHA (Active and Healthy Ageing).
Udeležba dr. Dušane Findeisen in Alijane Šantej.
10. december
Drugo v nizu javnih mesečnih predavanj Simbolika živali in rastlin v umetnosti na
UTŽO Ljubljana (predavateljica Ana Krevelj)
10. december
Predstavitev knjige Spoznaj sebe in druge avtorice prof. dr. Ane Krajnc v Kosovelovi
knjižnici v Sežani. Razgovor z udeleženci UTŽO Kras.
10. december
Z menoj po mojem mestu – predstavitev projekta in istoimenskega arhitekturnega
vodnika v Finžgarjevi galeriji v Ljubljani (Meta Kutin)
11. december

Otvoritev razstave slik Ljubljana avtorja Borisa Jenka, člana likovne skupine UTŽO
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11. december
Novoletno srečanje mentorjev, prostovoljcev in sodelavcev Univerze za tretje
življenjsko obdobje
12. december
Udeležba Maše Bizovičar in Urše Kramberger na srečanju ob zaključku projekta
HELPS in ob 2. obletnici ZDUS-ove svetovalnice za izboljšanje bivanja starejših
17. december

Moje prostovoljno delo v Gambiji. Predstavitev mednarodnega poletnega
prostovoljskega tabora za otroke v Gambiji (Meta Žgur)
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INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE IN RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA
Inštitut za raziskovanje in razvoj izobraževanja, sekcija Društva za izobraževanje za
tretje življenjsko obdobje, opravlja raziskovalno-razvojno delo na področju
izobraževanja odraslih, starejših odraslih in medgeneracijskega izobraževanja in:

(1)raziskuje individualne in družbene potrebe po izobraževanju in razvija nove
izobraževalne programe ali sklope programov, tudi takšnih, ki ustrezajo
anticipiranim potrebam starejših študentov in lokalnega okolja;

(2)spremlja evropske, regionalne in lokalne politike na področju vprašanj starejših in
še posebno izobraževanja za starejše in o starejših;

(3) predlaga vsebine javnih razpisov glede na ugotovljene potrebe in se odziva na
javne razpise. Snuje občinske, regionalne, nacionalne in internacionalne projekte,
še posebno evropske projekte. Izvaja kampanjo za prepričevanje javnosti;

(4) izvaja kampanjo za prepričevanje javnosti: domača spletna stran, Facebook
stran , Youtube Twitter, članki in intervjuji v časopisih in revijah, poljudni članki,
radijske in TV oddaje, spletne novice mreže Slovenska UTŽO, objave na domačih in
tujih spletnih portalih itd.);

(5) sodeluje pri konceptualizaciji izobraževalnih dogodkov, tudi izobraževanja
mentorjev;

(6) sodeluje v upravnih odborih mednarodnih združenj: EMIL- medgeneracijsko
izobraževanje, DANET - evropsko združenje za izobraževanje v poznejših letih
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življenja, participacijo v družbi in dialog med generacijami, mreža raziskovalcev
izobraževanja starejših FORAGE, ESREA.;

(7) ureja in izdaja Elektronske novice, ki gredo na 4000 naslovov: starejših
študentov, mentorjev, strokovnjakov s področja referenčnih ved, vodstev nevladnih
organizacij, ljudske univerze in druge izobraževalne ustanove, novinarjev, centrov
odločanja, politikov itd. E- novice Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje
prinašajo novosti, razmišljanja in primere dobre prakse , povezujejo mrežo
slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje in hkrati širijo strokovna spoznanja
na področju dejavnega staranja, izobraževanja starejših in medgeneracijskega
povezovanja;

Dvakrat letno izidejo Mednarodne novice UTŽO v angleščini, ki jih prejmejo mreže,
delujoče na področju vprašanj starejših.
(8) izdaja publikacijo Mentor in znanje, s katero želi ostati v strokovnem stiku z
mentorji v izobraževanju starejših odraslih;

(9) zagotavlja prevajanje, oblikovanje publikacij, filmov itd.

(10) konceptualizira nove izobraževalne oblike in partnersko sodelovanje.
Zaposleni in sodelavci: Dušana Findeisen (predstojnica), Tamara Jare
(strokovna sodelavka po pogodbi), Meta Žgur (organizacijska, tehnična, finančna
podpora in raziskovanje). V projektno delo inštituta se občasno vključujejo tudi
drugi sodelavci. Podporo dejavnostim inštituta dajejo tudi prof. Dr. Ana Krajnc,
Robert Mlakar, Alijana Šantej in občasni zunanji sodelavci.
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V letu 2014 je inštitut izvajal

Lokalne projekte:

Vrtni prostovoljci v sodelovanju z Botaničnim vrtom. Dobra praksa tega projekta se
je uvrstila med de dogodke »Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016«.
Programsko partnersko sodelovanje z Mladinsko knjigo, knjigarno konzorcij.
Enajsta šola v knjigarni.

Univerza za tretje življenjsko obdobje se načrtno povezuje z javnimi ustanovami na
področju izobraževanja in kulture in tako sklepa sodelovanje z javnimi in nevladnimi
organizacijami in izjemoma, kadar gre za kulturo, tudi komercialnimi organizacijami
(Cankarjev dom, muzeji, galerije, gledališča, Kinodvor, Botanični vrt, UKC, Mestna
knjižnica in druge). V letu 2014 se je temu krogu partnerjev pridružila knjigarna
Konzorcij, kjer smo pričeli s ciklom javnih nastopov (predavanja, okrogle mize,
demonstracije itd) .

4. november: O biserih, koralah in jantarju. Predavatelj dr. Miha Jerše, Prirodoslovni
muzej Slovenije. Predstavitev programa študijske skupine Narava-znana neznanka.

2. december: Kulturna zgodovina barv in kaligrafija. Predavateljici dr. Dušana
Findeisen, Mojca Močnik. Predstavitev programa Človek in njegove pisave.

(3) Dušana Findeisen in Alijana Šantej sodelujeta v projektu AHA (Active and Healthy
Ageing in Slovenia), ki ga koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje ob
sodelovanju partnerskih ustanov. Namen projekta je povezati vse organizacije na
področju staranja v Sloveniji (vladne, nevladne, gospodarstvo) in pripraviti pobude
in predloge za oblikovanje nacionalne strategije aktivnega in zdravega staranja v
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Sloveniji na treh vsebinskih področjih: podaljšano zaposlovanje in odloženo
upokojevanje, dejavno in zdravo staranje, podpora samostojnemu bivanju v
domačem okolju ter dolgotrajna oskrba in nega. Dušana Findeisen je za projekt AHA
pripravila pregled predupokojitvenega izobraževanja v Sloveniji in zbrala primere
postopnega upokojevanja v Evropi.

Evropske projekte
V okviru Inštituta so potekali v letu 2014 evropski projekti in sodelovanje:

(a)Personal TownTours - zaključna konferenca s 70 udeleženci je bila v Ljubljani.
Izdan je bil vodnik Z menoj po mojem mestu in številne postprojektne dejavnosti v
javnosti;

(b)ECIL ali medgeneracijsko on line izobraževanje. Konceptualizirana je bila
konferenca v Sofiji, nastopi Dušane Findeisen in Tamare Jare. V Ljubljani pilotni
program on line izobraževanja. Razvit program on line medgeneracijskega
izobraževanja;

(c)FORAGE, konferenca v Lizboni, številni članki izpod peresa Dušane Findeisen
(spletna stran projekta in spletna stran UTŽO). Dušana Findeisen je nastopila na
zaključni konferenci z dvema prispevkoma;

(d)CINAGE-Evropski film za dejavno staranje, mednarodno sodelovanje.
Izvajanje pilotnega tečaja, raziskava o dejavnem staranju, izobraževalni paket:
učbenik in smernice za učitelje itd. Izvedba konference v Ljubljani in pilotnega
tečaja;
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(e) V Evropskem druženju DANET, Danube-Networkers for Europe je Slovenska
UTŽO ustanovna članica, Dušana Findeisen pa podpredsednica druženja. Zanj je
pripravila temeljne dokumente kot so: position paper ali izjava o poslanstvu,
predstavitveno zgibanko, zasnovala je spletno stran ( še ne deluje!), pismo vidnim
osebnostim;

(f) Slovenska UTŽO sodeluje tudi z AIUTO, združenjem frankofonskih univerz za
tretje življenjsko obdobje, Age Platform Europe, mrežo EMIL za medgeneracijsko
sodelovanje (ustanovna članica), mrežo E.N.T.E.R., Andragoškim društvom
Slovenije, Združenjem društev upokojencev Slovenije itd;

Dušana Findeisen in Tamara Jare sta sodelovali na Qualification Training v Bad
Urachu, kjer sta zasnovali dva nova projekta: Dancelit in Cume, prvi na temo
funkcionalne pismenosti in drugi na temo prenosa inovativnega koncepta kulturnih
mediatorjev v Nemčijo, Avstrijo in Romunijo.

Inštitut je zasnoval skupaj s partnerji tudi nekaj zavrnjenih projektov:

Smart Aging za Horizons 2020
Medgeneracijski filmski klub v sodelovanju z Društvom študentov pedagogike in
Andragogike.

Sprejet je nov projekt

Novi projekt Erasmus + K1 Digital Danube (Slovenija, Hrvaška) je bil sprejet in je
uspešno stekel že v decembru.
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V pripravi so projekti:

Dancelit Erasmus+K2 (Slovenija, Hrvaška, Nemčija, Bolgarija, Romunija.
Podonavska regija. Izobraževanje mentorjev za dvigovanje funkcionalne pismenosti
pri depriviligiranih skupinah.
Cume- Erasmus+K2 prenos koncepta kulturni mediatorji v Nemčijo, Avstrijo,
Romunijo v sodelovanju tudi z deželnim Ministrstvom za izobraževanje, mladino in
šport v deželi Baden Wurtemberg.
Erasmus+ Welnees manager v zasnovi italijanskih partnerjev
Evropa za državljane: Vpliv lokalne politike na vsakdanje življenje v
obdobju:pogled državljanov

povojnem

Evropa za državljane: industrijska arhitekturna dediščina v času Schumannove
Evrope v sodelovanju z Meto Kutin

Nekateri članki nastali v letu 2014 na inštitutu v okviru evropskih in drugih
projektov:

Findeisen, D. and Jare, T. (2014). Come together, be together. ECIL online course on
intergenerational learning and how to use it. Sofia, Ecil conference
Findeisen, D. (2014). Tradition and the Present State of Intergenerational Education
and Learning in Slovenia.
Findeisen, D. (2014). Let's come together, let's be together. Online course for
intergenerational learning.
Findeisen, D. and Jare, T. (2014). Come together, be together. ECIL online course on
intergenerational learning and how to use it. Sofia, Ecil conference
Findeisen, D. (2013). Intergenerational Solidarity Versus Intergenerational CoOperation.
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Findeisen, D. (2014). Tradition and the Present State of Intergenerational Education
and Learning in Slovenia.
Findeisen, D. (2014). Let's come together, let's be together. Online course for
intergenerational learning. CINAGE partners. (2014). Public part of the CINAGE
Progress Report.
CINAGE partners. (2014). Active Ageing and Learning for Active Ageing and European
Cinema Review in Slovenia, Portugal, Italia and Great Britain
CINAGE partners. (2014). Active Ageing and Learning for Active Ageing and European
Cinema Review in Slovenia, Portugal, Italia and Great Britain. Research Executive
Summary
Findeisen, D. (2014). Active Ageing and Learning for Active Ageing and Cinema Review
in Slovenia
Findeisen, D. (2014). On older people, cinema and old age
Findeisen, D. (2014). Ljubljana Art Cinema Kinodvor and Slovenian Third Age
Unvieristy Hand in Hand
Findeisen, D. (2014). Miran Erič. The Cinage Course Will Be in Itself An Act Of Active
ageing
Findeisen, D. (2014). How to design an adult education programme
Findeisen, D. (2014). Danets' mission and activities presented at the final ForAge
network conference in Oporto
European Association Danube-Network for Europe

CINAGE Newsletters:
CINAGE Newsletter No. 2
CINAGE Newsletter No. 1
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Več:

Z menoj po mojem mestu, arhitekturni vodnik po Ljubljani

PERSONAL TOWN TOURS ALI Z MENOJ PO MOJEM MESTU

V projektu Personal Towntours je sodelovalo šest evropskih držav: Nemčija,
Francija, Italija, Romunija, Bolgarija in Slovenija. Projektno skupino na Univerzi za
tretje življenjsko obdobje je sestavljalo sedem študentov, članov študijske skupine
Trgi, ulice in stavbe okoli nas, ki so se pod mentorstvom arh. Mete Kutin
osredotočali na zbiranje osebnih pripovedi in vtisov sicer anonimnih prebivalcev
Ljubljane. Teme, ki so jih v letu 2013 teoretsko razvili, so oblikovali v poti po mestu
in jih v januarju ter februarju 2014 tudi preizkusili. Za vsako od poti so oblikovali
zemljevid, ki nas popelje po naslednjih temah: Srečevanja - med kulturo in prijatelji;
Po sledeh trnovske ledenke; Kultura prebivanja na robu ljubljanskega barja.
Konec maja 2014 je v Ljubljani potekalo zadnje srečanje v projektu. Člani projekta
so projektne partnerje iz drugih evropskih držav popeljali po Ljubljani in jim
predstavili, kako oni doživljajo svoje mesto ter na kakšen način se v njihove
pripovedi vpleta uradna zgodovina. Udeleženci so Ljubljano spoznavali skozi oči
trnovske ledenke in Plečnikovih posegov v zasnovo mesta, z vidika prepletanja
kavarn, poezije in srečevanja v mestu ter z vidika kulture prebivanja v Ljubljani.
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Z menoj po mojem mestu, Ljubljani. Zaključno srečanje udeležencev v projektu. Personal
Towntours konec maja v Ljubljani.

Vida Vilhar Pobegajlo je prispevala avtorske fotografije za razstavo Z menoj po
mojem mestu (april – december 2014) v dvorani UTŽO na Poljanski 6. Ideja o
razstavi je rodila tudi željo, da bi vse te poti združili v vodnik. Tako smo v mesecu
maju v okviru projekta izdali vodič po Ljubljani z naslovom Z menoj po mojem
mestu – Personal Town Tours of the city of Ljubljana. Zanimanje za knjižico je bilo
izredno veliko, pošla je v slabem mesecu.
Čeprav se je projekt uradno zaključil v juniju 2014, je tako zelo zaživel med člani
projektne skupine in med člani Univerze za tretje življenjsko obdobje, da se njegovi
nasledki, poti in pričevanja Ljubljančanov, nadaljujejo tudi v jesen in zimo 2014.
Tako so člani projektne skupine predstavili projekt in istoimenski arhitekturni
vodnik na Urbanističnem inštitutu RS, v Mladinski knjigarni Konzorcij in Finžgarjevi
galeriji. Projekt je zapustil veliko zgodb in idej za nova raziskovanja Ljubljane.

V okviru projekta Personal Towntours smo izvedli zaključno konferenco v Ljubljani;
prevedli 40 strani in več tujih prispevkov; izdali vodnik Z menoj po mojem mestu;
imeli več nastopov v javnosti (Urbanistični inštitut Slovenije, Finžgarjeva galerija,
Knjigarna Konzorcij itd.).
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FORAGE
FORAGE (ang. For Age) je mreža, ki združuje 22 predstavnikov partnerskih
organizacij in specialiste na področju izobraževanja starejših. Pripravlja konference,
zbira podatke o študijah, objavlja članke, ima svojo revijo za področje izobraževanja
starejših Education and Ageing. To evropsko mrežo strokovnjakov na področju
izobraževanja starejših odraslih koordinira LLI (Inštitut za vseživljenjsko učenje na
Univerzi v Leicestru, Velika Britanija). ForAge je mreža, platforma tistih, ki se že
dolgo ukvarjajo z izobraževanjem starejših in tako na tem področju igrajo vidno
vlogo v evropskem prostoru.
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je partnerica v projektu ForAge in
soustvarja bazo podatkov s področja izobraževanja starejših. Namen mreže je
ustvariti bazo podatkov o že izvedenih raziskavah in političnih rešitvah. Namenjena
je splošni javnosti, strokovnjakom, predvsem pa raziskovalcem in ustvarjalcem
lokalnih in državnih ter evropskih politik. V letu 2014 je potekala od 7. in 8.
novembra na Portugalskem zaključna konferenca v projektu.

Dušana Findeisen na zaključnem srečanju projekta FOR-AGE, november 2014, Oporto,
Portugalska.
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Konference z naslovom New Directions and New Learning in Later Life (slov. Nove
smeri in novo učenje v starosti) so se udeležili predstavniki evropskih držav,
Brazilije, Nepala, lokalnih, nacionalnih, evropskih in nadnacionalnih organizacij,
med njimi Rutis-portugalske zveze univerz za tretje življenjsko obdobje, UNESCO,
Age Platform Europe itd. Dr. Dušana Findeisen je v Oportu na Portugalskem
predstavila dve temi: spletno medgeneracijsko učenje in preteklo učenje starejših iz
študentskih družbenih gibanj v 6o-tih letih.

V dveh letih sta mreža ForAge in njena baza podatkov postala svetovna referenca
za izobraževalce, raziskovalce, politike itd. FORAGE projekt se zaradi dokončnega
oblikovanja spletne platforme podaljšuje do 31. marca 2015.

Več: http://www.foragenetwork.eu/

V okviru projekta ForAge smo pripravili 100 strani pregleda literature o starosti in
starejših ter izobraževanju; prispevali v bazo podatkov številne naslove; sodelovali v
forumu projekta; izvedli konferenco v Lizboni-Oporto z dvema prispevkoma; bili v
stiku s politiki; opravili več kot 60 strani prevoda; napisali okrog 50 strani člankov;
odprli novo temo: Študentska gibanja in kolektivne akcije ter njihov vpliv na učenje
starejših.
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CINAGE - EVROPSKI FILM ZA DEJAVNO STARANJE

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je članica evropskega projekta
CINAGE, ki osvetljuje tematiko dejavnega staranja skozi luči evropskega filma.
Evropski film je metoda za refleksijo, družbeni in individualni pogled na dejavno
staranje. Starejši, izobraževalci in drugi strokovnjaki so skozi evropske filme
preučevali in raziskovali stereotipe o staranju in starejših ter ugotavljali, kaj je
dejavno staranje in kako ga živeti. V žariščnih skupinah so si ogledali 12 filmov o
dejavnem staranju in jih analizirali z vidika učne, tehnološke, finančno-ekonomske,
čustvene, zdravstvene in civilno-družbene kompetence.
Aprila 2014 je v Ljubljani potekalo drugo projektno srečanje, kjer so partnerji, glede
na izbor filmov posamezne žariščne skupine, izbrali šest filmov, ki po mnenju
starejših strokovnjakov najbolje predstavljajo dejavno staranje. Ti filmi so: Srečen
za umret, Pred polnočjo (Before Twilight), Avgustovsko kosilo (Mid-August Lunch),
Povratne steklenice (Vratne Lahve), Najboljši eksotični hotel Marigold (The Best
Exotic Marigold Hotel) in Zgubljena trgatev (Vindange Perdue).

Srečanje udeležencev evropskega projekta CINAGE v Ljubljani. April 2014.
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V poletnih mesecih so partnerji razvili priročnik za starejše in učbenik za
izobraževalce starejših o dejavnem staranju, filmski produkciji in uporabi filma v
izobraževalnem procesu. Tako priročnik kot učbenik sta osnova filmskemu tečaju
CINAGE, ki smo ga na Univerzi za tretje življenjsko obdobje začeli v decembru 2014.
Trinajst starejših študentov, navdušenih filmskih ustvarjalcev, se je prijavilo na
tečaj, kjer bodo spoznali filmsko pred-produkcijo, produkcijo in post-produkcijo.

V oktobru je potekalo tretje projektno srečanje v Italiji (Foligno), kjer so partnerji
analizirali gradivo in ga dokončno sprejeli. Pogovarjali smo se o pridobivanju
udeležencev za tečaj CINAGE, o širjenju rezultatov projekta in o avtorskih pravicah
za učbenik in priročnik. Projekt CINAGE ima bogato spletno stran, ki ponuja pregled
projekta, njegove cilje in dejavnosti ter dogajanja partnerjev v projektu. Spletna
stran je na voljo v angleškem, slovenskem, portugalskem in italijanskem jeziku:
www.cinageproject.eu. Projekt ima tudi svojo Facebook stran, ki nudi sprotni
vpogled v filmsko dogajanje tako v partnerskih državah kot tudi po Evropi
https://www.facebook.com/cinageproject?fref=ts in Youtube kanal, kjer so zbrani
utrinki iz partnerskih srečanj: https://www.youtube.com/user/cinageproject

V okviru projekta CINAGE smo izvedli 40 strani dolgo raziskavo o dejavnem staranju;
prispevali približno 50 strani za izobraževalni paket CINAGE; prevedli 170 strani
besedila; vodili žariščne skupini, vodili 100 urni tečaj CINAGE tudi v sodelovanju z
AGRFT, vodili 1 mednarodno konferenco/srečanje.
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ECIL - EVROPSKO SPRIČEVALO ZA MEDGENERACIJSKO UČENJE

Partnerske organizacije v projektu ECIL (ang. EUROPEAN CERTIFICATE OF
INTERGENERATIONAL LEARNING), ki je deležen podpore Evropske komisije v
okviru programa Leonardo da Vinci in progama Vseživljenjsko učenje, so se več kot
dve leti poglabljale v vprašanja medgeneracijskega učenja in sodelovanja.
Medgeneracijski odnosi na različnih ravneh družbe in v različnih kontekstih so danes
eno večjih vprašanj evropske družbe. V Sloveniji smo začetni program sklada Beth
Johnson zelo preoblikovali. Dodali smo lastno znanje s področja skupnostnega
izobraževanja, projektnega vodenja, ustvarili obsežno knjižnico virov itd.

Skozi leto se je zvrstilo več »skype konferenc«, ki so povezale partnerje v projektu v
želji, da dosežejo končni cilj: razvoj evropskega on-line programa (in spričevala) za
vodenje medgeneracijskega učenja. Namen medgeneracijskega učenja je krepitev
vezi med generacijami (starejšimi, ki imajo več kultur (preteklo in sedanjo) in
mladimi, ki imajo eno kulturo (kulturo sedanjosti) in so vanjo bolj vpeti kot so
morebiti starejši).

Na UTŽO smo razvili spletni izobraževalni program za omogočanje
medgeneracijskega učenja in sodelovanja in ga 30. avgusta na UTŽO Ljubljana
preizkusili kot eksperimentalni program: izvedli smo on-line izobraževalni program
Stopimo skupaj, bodimo skupaj, ki podpira razumevanje koncepta generacij in
medgeneracijske prakse (povezovanje, sodelovanje, učenje generacij v lokalnem
okolju).
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Dušana Findeisen je pripravila gradivo (97 strani) za spletni tečaj za razumevanje
generacij, medgeneracijskega učenja in ustvarjanje medgeneracijskih praks, sestavljeno iz
več učnih enot: (1) Uvod v medgeneracijsko prakso in medgeneracijsko učenje, (2)
Povezovanje generacij, (3) Spremljanje in evalviranje medgeneracijske prakse in učenja,
(4) Evropski kvalifikacijski okvir, (5) Knjižnica.

ECIL on-line izobraževanje o medgeneracijskem učenju

18. septembra se je v Sofiji odvila zaključna konferenca v projektu ECIL z naslovom
Učenje za nastanek družbe za vse generacije. Na konferenci smo partnerji
mednarodni javnosti prvič predstavili ECIL - spletni program za medgeneracijsko
učenje, ki vodi k Evropskemu spričevalu za to področje (Ann-Kristin Boström,
Mariano Sanchez, Dušana Findeisen).

Projekt ECIL se je uradno zaključil 30. septembra 2014.
Več o projektu: http://www.ecileu.eu/

V okviru projekta ECIL smo v letu 2014 napisali slovensko verzijo učbenika Stopimo
skupaj, bodimo skupaj (97 strani), konceptualizirali končno konferenco v Sofiji,
izvedli pilotno izobraževanje, razvili spletno učilnico v programskem orodju Moodle.
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DRUGE DEJAVNOSTI DRUŠTVA

ZNAŠ, NAUČI DRUGEGA: UČENJE RAČUNALNIŠTVA V DVOJICAH
Do junija 2014 so v gibanju Znaš, nauči drugega delovali 4 mentorji v šestih stalnih
prostovoljskih učnih dvojicah, nekatere učne dvojice pa so se srečale enkrat do
dvakrat, ko je se pojavil določen računalniški problem. Tako je do junija 2014 skozi
gibanje pridobivalo računalniško znanje 11 mentorirancev. Skupno so do junija 2014
mentorji Dušan Zužič, Blaž Lapanja, Mojca Rosa in Jurij Kus opravili 68,25 ur
prostovoljnega dela (91 pedagoških ur); Dušan Zužič je opravil 25,5 ur (34
pedagoških ur); Blaž Lapanja 29,25 ur (39 pedagoških ur), Mojca Rosa 12 ur (16
pedagoških ur) in Jurij Kus 1,5 ur (2 pedagoški uri).

Od januarja do konca meseca maja 2014 je potekala računalniška podpora
slušateljem Univerze za tretje življenjsko obdobje. Vsak četrtek od 13.00 do 14.30 so
Jurij Kus, Meta Žgur in Robert Mlakar bili na razpolago za razna računalniška
vprašanja in težave. V petih mesecih je tako 50 slušateljev poiskalo računalniško
podporo, s katero so bili zelo zadovoljni. Izrazili so željo po nadaljevanju te podpore
tudi v naslednjem študijskem letu. Vsebine računalniške podpore so bile zelo
različne, največkrat pa so slušatelji poiskali pomoč v povezavi z obdelavo fotografij
(program Piccasso), prenosom fotografij iz fotoaparata na računalnik in pošiljanjem
fotografij preko elektronske pošte ali e-oblaka, težave pri uporabi elektronske
pošte, shranjevanjem prenosov na računalnik, brskanjem po internetu, težave pri
uporabi Facebooka in Skypa. Mentorji so opravili 76,5 ur (102 pedagoški uri)
prostovoljnega dela; Jurij Kus, Meta Žgur in Robert Mlakar vsak po 25,5 ur (34
pedagoških ur).

V februarju 2014 smo se obrnili na gimnazijo Poljane v želji, da bi gibanje Znaš,
nauči drugega razširili na medgeneracijsko sodelovanje. Maja Vodopivec in Maša
Bizovičar sta se sestali z ravnateljem poljanske gimnazije gospodom Bojanom
Končanom in se dogovorili za udeležbo pri razrednih urah tretjih in četrtih letnikov.
Na razrednih urah sta dijakom predstavili gibanje in mentoriranje starejših. Čeprav
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je bila želja z naše strani velika, povezovanje z dijaki ni uspelo, ker imajo veliko
svojih obveznosti in bi se težko obvezali za stalno prisotnost kot mentorji v gibanju
Znaš, nauči drugega.

4. aprila 2014 je potekalo brezplačno usposabljanje za mentorje v gibanju Znaš,
nauči drugega. Mentorji so nadgrajevali znanje na področju operacijskega sistema
Windows 8 in administratorskega znanja na računalniku.

V sredo, 14. maja 2014, je na Univerzi za tretje življenjsko obdobje potekal posvet
Računalniško znanje nas povezuje, kjer so Meta Žgur, Mojca Rosa in Blaž Lapanja
predstavili gibanje Znaš, nauči drugega in posredovali izkušnje mentorjev in
mentorirancev. Na srečanju je sodelovalo tudi podjetje S&T, ki je partner v gibanju
Znaš, nauči drugega.

Uvodno srečanje v novem študijskem letu za bodoče mentorje in mentorirance je
bilo v sredo, 5. novembra. Na uvodnem srečanju je Meta Žgur predstavila koncept
in vizijo gibanja ter predstavila delovanje učnih dvojic. Srečanja se je udeležilo 6
mentorjev in 13 mentorirancev. Od novembra naprej redno deluje 8 mentorjev, ki
enkrat tedensko po 2 pedagoški uri predajajo računalniško znanje 13
mentorirancem.
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SPECIALNA KNJIŽNICA
Specialna knjižnica Univerze za tretje življenjsko obdobje služi raziskovalcem,
mentorjem, starejšim študentom, novinarjem, še posebno pa študentom fakultet,
ki prihajajo na organizirano študijsko prakso in preučujejo različna vprašanja
starejših, bodisi osebna, bodisi družbena. V letu 2014 je knjižnico obiskalo 38
obiskovalcev; večina njih so bili naši slušatelji in mentorji ter študenti redne
Univerze v Ljubljani.
Gradivo je urejeno po lastnem sistemu, tj. glede na najpogostejša področja, ki smo
jih prepoznali in prevladujoče ključne besede.
Vsebinska področja, v katere je knjižnično gradivo razdeljeno, imajo vsako svojo
oznako (v oklepaju) in so naslednja: Raziskovalne naloge (RN), 52 naslovov,
Strokovne in predstavitvene publikacije UTŽO (SPU), 88 naslovov, Izdelki študijskih
krožkov (IŠK), 42 naslovov, Študijska praksa študentov (ŠP), 26 naslovov, Članki o
izobraževanju starejših v Andragoških spoznanjih (ČAS), 38 naslovov, Andragoška
spoznanja (AS), 65 naslovov, Umetnost (U), 15 naslovov, Umetnostna zgodovina
(UZ), 18 naslovov, Psihogeriatrija (PG), 14 naslovov, Starejši in prostovoljstvo (SiP),
50 naslovov, Gerontologija (G), 92 naslovov, Socialna gerontologija (SG), 133
naslovov, Socialno varstvo (SV), 74 naslovov, Narodopisje (NAR), 88 naslovov,
Andragogika (ANDR), 357 naslovov, Jezikoslovje (JEZ), 26 naslovov, Slovenske
univerze za tretje življenjsko obdobje (SU), 131 naslovov, Drugo knjižno gradivo
(DG), 274 naslovov, Audio-video gradivo (AVG), 164 naslovov.
Knjižnica šteje skupno 1747 enot. Knjižnično gradivo je objavljeno v elektronski
obliki tudi na naši domači spletni strani:
http://www.univerzazatretjeobd-drustvo.si/knjiznicaslovutzoInt.htm

V letu 2014 smo knjižnico dopolnili s 110 novimi knjižničnimi enotami.
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Izbrane knjige iz novega knjižničnega gradiva v 2014
1. Savarin, N. (2014). Medgeneracijsko sožitje kot izziv učenju in izobraževanju v
skupnosti. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
2. Kramberger, U. (2014). Izobraževanje kulturnih mediatorjev v muzeju. Diplomsko
delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
3. Kutin, M. (ur.). (2014). Z menoj po mojem mestu. Personal Town Tours of the City of
Ljubljana. Ljubljana: Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
4. Jurdana, M., Poklar Vatovec, T. in Peršolja Černe, M. (2011). Razsežnosti
kakovostnega staranja.Koper: Znanstveno raziskovalno središče, Univerzitetne
založba Annales.
5. Da je skupaj lažje biti sam 2. del: zbornik prispevkov o (so)bivanju starejših.
(2013). Ljubljana: Zveza društev upokojencev Slovenije.
6. Krajnc, A. (2014). Spoznaj sebe in druge. Ljubljana: Društvo za izobraževanje za
tretje življenjsko obdobje.
7. Bukovec, B., Preskar, S. in Zupanc Grom, R. (2013). Ugotavljanje potreb,
organizacija in vodenje programov neformalnega izobraževanja odraslih. Učbenik
programa za usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Ljubljana:
Zveza ljudskih univerz Slovenije.
8. Bukovec, B., Preskar, S. in Zupanc Grom, R. (2013). Ugotavljanje potreb,
organizacija in vodenje programov neformalnega izobraževanja odraslih. Učbenik
programa za usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Ljubljana:
Zveza ljudskih univerz Slovenije.
9. Hlebec, V., Kavčič, M. in Ogulin Počrvina, G. (2013). Staranje, izziv za
izobraževanje in medgeneracijsko sodelovanje. Izobraževalni program za
usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Zveza
ljudskih univerz Slovenije.
10. Radovan, M. in Jelenc Krašovec, S. (ur.). (2014). Older Men Learning in the
Community: European Snapshots. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske
fakultete.
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11. Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za
obdobje 2013-2020. (2014). Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
12. Gaber, S. (ur.). (2014). Finska v vrhu znanja 2030. Ljubljana: Center za študij
edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
13. Umek, L., Mrak Merhar, I., Mikac, M. in Marčeta, Ž. (2013). Zgodovina in razvoj
pedagogike in andragogike igre. Ljubljana: Salve d.o.o.
14. Mrak Mehar, I., Vidmar, K. in Umek, L. (2013). Uporaba igre v andragoških
procesih. Ljubljana: Salve d.o.o.
15. Mrak Mehar, I., Umek, L., Jemec, J. in Rupnik, P. (2013). Didaktične igre in druge
dinamične metode. Ljubljana: Salve d.o.o.
16. Novak, T. (ur.). (2013). Problematika revščine in kako jo reševati. Ljubljana:
Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije.
17. Schockenhoff, E. (2013). Etika Življenja. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
18. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Njenih 30 let. (2014).
Ljubljana: Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje. (CD).
19. Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Njenih 30 let. (2014). Ljubljana:
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje. (CD)
20. Šemrl, K., Ruta, I., Žarkovič Adlešič, B., Potočnik, B., Dragovič, T. in Karsten
Andersen, K. (2014). Veščine coachinga za izobraževalce odraslih. Priročnik za
strokovni in osebnostni razvoj izobraževalcev odraslih. Ljubljana: Glotta Nova. (CD).
21. Kelava, P. (ur.). (2013). Neformalno učenje? Kaj pa je to? Ljubljana: Pedagoški
inštitut.
22. Svetovanje za znanje. Svetovalna podpora odraslim za izobraževanje in učenje.
(2013). Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
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MENTORSTVO ŠTUDENTOM
Svetovanje in mentorstvo študentom in dijakom pri opravljanju raziskovalnih nalog,
mentorstvo študentom na praksi, predstavitev poslanstva, dejavnosti in študija na
UTŽO dijakom in študentom

Tinkara Kozovinc, dijakinja Srednje zdravstvene šole Celje je pod mentorstvom
Petra Čepina Tovornika, dipl. san. inž., pripravila raziskovalno nalogo Znanje in
uporaba računalništva v tretjem življenjskem obdobju. Izpolnili smo dva spletna
vprašalnika: prvi je bil namenjen voditeljem univerz za tretje življenjsko obdobje,
drugi mentorjem študijskih skupin starejših. Raziskava je pričakovana pokazala
motiviranost in vedoželjnost starejših za spoznavanje računalniškega
opismenjevanja in novih tehnologij, saj jim ta spretnost omogoča enakovredno
vključevanje v družbeni razvoj in širjenje socialne mreže. Avtorica naloge je
opozorila tudi na premalo izkoriščene možnosti medgeneracijskega učenja
računalništva.
Klara Zavrl, absolventka andragogike in španščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani,
je za svojo diplomsko nalogo o učenju španščine starejših odraslih izvedla med
študenti UTŽO anketni vprašalnik v študijskih skupinah za španščino. Zanimalo jo je
predvsem, kateri jezikovni spretnosti posvečamo v programih španščine na UTŽO
največ poudarka: slušnemu in/ali bralnemu razumevanju, govornemu in/ali pisnemu
izražanju. Analiza odgovorov je pokazala, da mentorji prepletajo spoznavanje vseh
jezikovnih spretnosti, skušajo pa dati čim več poudarka govornemu izražanju.
Učenje francoščine študentov UTŽO zelo podpira visoka motivacija udeležencev –
študentov UTŽO – ne zgolj za znanje jezika, marveč tudi spoznavanje francoske
zgodovine, kulture, naravnih danosti.
Jernej Tiran, mladi raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRS SAZU,
je v okviru širše raziskave o peš dostopnosti v Ljubljani izvedel spletno anketo med
študenti UTŽO. Z raziskavo je želel zajeti mnenje prebivalcev Ljubljane o tem,
kateri so tisti objekti, do katerih bi želeli dostopati peš. Raziskava je pokazala, da si
ljudje želijo peš dostopanje do postajališč mestnega prometa, trgovine z živili,
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zelenih površin, banke ali bankomata, zdravstvenega doma, lekarne , pošte (po
navedenem vrstnem redu).
Gašper Kuralt, študent magistrskega programa Zakonske in družinske študije na
Teološki fakulteti v Ljubljani, je med študenti UTŽO izvedel spletno raziskavo o
uporabi računalnika in interneta. Raziskava je pokazala, da starejši uporabljajo
internet za širjenje socialne mreže, vendar so pri uporabi socialnih omrežij bolj
previdni in diskretni pri podajanju intimnih podatkov kot druge starostne skupine.
Študenti UTŽO so sodelovali v raziskavi o možganski aktivnosti, ki jo je izvedla Teja
Maležič, absolventka biologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljana. Raziskava je
potekala v okviru njene diplomske naloge na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo
Nevrološke klinike UKC Ljubljana.
Yanika Potočnik, Tadej Pogačnik, Ana Splichal, študenti magistrskega študija
francoščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, so izdelali seminarsko nalogo na temo
Poučevanje francoščine za odrasle. Omogočili smo jim dostop do podatkov o
udeležbi starejših na UTŽO v skupinah za francoščino, motivaciji za učenje
francoščine, metodah dela v skupini, katerim vsebinam dajemo največ poudarka v
izobraževalnih programih francoščine na UTŽO. To so vsebine, neposredno
povezane z njihovimi življenjskimi situacijami in aktualnimi dogodki.
Sodelovali smo v spletni anketi Barbare Nusdorfer, magistrske študentke Fakultete
za upravo, ki je pripravljala magistrsko nalogo o samopromociji nevladnih
organizacij. V nalogi je opozorila na nizko stopnjo zaposlovanja v nevladnem
sektorju v Sloveniji, na premalo izkoriščene možnosti promoviranja dela nevladnih
organizacij, ki bi pritegnile širšo javnost, vključile več prostovoljcev v svoje vrste, po
drugi strani pa ugotavlja,da lahko NVO z uporabo preveč agresivnega
marketinškega pristopa odvrnejo od sodelovanja marsikaterega bodočega
prostovoljca.
Študenti UTŽO so sodelovali v spletni anketi Barbare Grintal, študentke
doktorskega študija v programu Socialna gerontologija na Evropskem centru
Maribor. S svojo raziskavo za doktorsko disertacijo je ugotavljala, v kolikšni meri
starejši v Sloveniji komunicirajo preko interneta in kako si s tem širijo socialno
omrežje. Raziskava zajema večji vzorec starejših po vsej Sloveniji in še poteka.
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Študenti UTŽO so sodelovali v spletni raziskavi o nakupnem vedenju starejših, ki jo
je izvedla Petra Žen, študentka sociologije na Fakulteti za družbene vede. Raziskava
je pokazala ugotovitev, da na nakupno vedenje starejših vplivajo njihovo (dobro)
poznavanje kakovosti hrane in v praksi preverjene izkušnje z uporabo živil. Živila
(sadje, zelenjavo) kupujejo v pretežni meri neposredno od proizvajalcev, jo pridelajo
sami ali kupijo svežo na tržnici.
Mojca Stojko, študentka Fakultete za družbene vede, smer analitska sociologija, je v
naši ustanovi opravila enotedensko študijsko prakso. Vključila se je v priprave na
oblikovanje novega študijskega leta in izvedla analizo vprašalnikov v žariščni skupini
CINAGE projekta.
Špela Balant, študentka pedagogike in andragogike ter zgodovine na Filozofski
fakulteti v Ljubljani, je v naši ustanovi opravljala dvotedensko andragoško prakso. V
okviru prakse je obiskala več študijskih skupin in opravila primerjalno analizo vpisa v
zadnjih treh študijskih letih.
Špela Jerala, študentka magistrskega študija andragogike in francoščine na
Filozofski fakulteti v Ljubljani, je v naši ustanovi opravljala dvotedensko andragoško
prakso. V okviru prakse se je vključila tudi v neposredno mentorsko delo v študijskih
krožkih za francoščino na UTŽO.
Špela Jerala, študentka magistrskega študija andragogike in francoščine na
Filozofski fakulteti v Ljubljani, je v okviru predmeta Metodologija izvedla med
študenti UTŽO anketo o motivaciji za izobraževanje in uporabi pridobljenega
znanja v praksi.
Petra Škrl, Sabina Frankovič, Maja Drašček, Urška Žerak, Jasmina Feratović in Ana
Rutar, študentke magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani,
so pripravile za študente UTŽO delavnico s psihološko vsebino Tretje življenjsko
obdobje – odlična priložnost za osebnostno rast. Pred izvedbo so z vprašalniki
preučile interese študentov za vsebine delavnice. Izstopali so interesi za
spoznavanje veščine strukturiranja časa, strategij postavljanja in doseganja ciljev ter
prepoznavanja stereotipov o starejših. Delavnice se je udeležilo devet študentov
UTŽO.
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Kaja Rudman, študentka pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti v
Ljubljani, se je vključila kot prostovoljka v delo naše organizacije v obdobju vpisa in
oblikovanja novega študijskega leta. Pred vključitvijo v delo smo jo predhodno
usposobili za sodelovanje v pripravah na novo študijsko leto.
Študentom magistrskega programa andragogike s Filozofske fakultete v Ljubljani
smo predstavili področje izobraževanja starejših in dejavnosti naše organizacije. V
predstavitvi so sodelovali: Meta Žgur, Alijana Šantej, Tamara Jare in študentka
UTŽO Mirjam Bevc Peressutti. Predstavitve se je udeležilo 11 študentov predmeta
Andragogika ciljnih skupin (nosilka predmeta izr. prof. dr. Sabina Jelenc Krašovec).
Študentom Zdravstvene fakultete v Ljubljani smo predstavili izobraževanje
starejših na UTŽO in dejavnosti za socialno vključenost starejših v družbo (programi
organiziranega prostovoljnega dela, sodelovanje v mednarodnih projektih,
sodelovanje študentov UTŽO na javnih dogodkih itd.). Predstavitve se je udeležilo
12 študentov predmeta Geriatrija (nosilec predmeta mag. Miroljub Jakovljević).
V letu 2014 smo svetovali, omogočili dostop do podatkov, literature in drugih virov,
omogočili izvajanje fizične ali spletne ankete med študenti UTŽO, odgovarjali na
vprašanja, omogočili hospitacijo v študijskih skupinah in udeležbo na drugih
dogodkih naše ustanove, omogočili opravljanje študijske prakse, predstavili našo
organizacijo in njene dejavnosti skupno 42 študentom Univerze v Ljubljani (25
študentom Filozofske fakultete, 2 študentkama Fakultete za družbene vede, 1
študentki Fakultete za upravo, 1 študentki Biotehniške fakultete, 1 študentu
Teološke fakultete, 12 študentom Zdravstvene fakultete), študentki Evropskega
centra Maribor, raziskovalcu Geografskega inštituta Antona Melika SAZU in
dijakinji Srednje zdravstvene šole Celje.
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SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
Z namenom uresničevanja svojega poslanstva se društvo povezuje s sorodnimi
organizacijami kot so Zveza društev upokojencev Slovenije, Slovenska filantropija,
Andragoški center Slovenije, Andragoško društvo Slovenije, Društvo študentov
andragogike in pedagogike, Mestni kino Kinodvor, Slovensko mladinsko gledališče,
CNVOS, Mladinska knjiga, Inštitut Antona Trstenjaka, UNICEF, Botanični vrt v
Ljubljani, Prirodoslovni muzej Slovenije, Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Filozofske fakultete v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta v Ljubljani, Muzej za
arhitekturo in oblikovanje, Slovenski etnografski muzej, Gimnazija Šentvid,
Gimnazija Poljane, revija Vzajemnost, S&T Slovenija, Inštitut za klinično
nevrofiziologijo pri UKC Ljubljana in druge sorodne ustanove. Z navedenimi in
drugimi nevladnimi organizacijami nas povezuje kontinuirano programsko
sodelovanje ali sodelovanje v posameznih dogodkih in akcijah.
Tudi v letu 2014 smo sodelovali na vsakoletnem Bazarju nevladnih organizacij Lupa
2014, ki ga organizira CNVOS in je potekal 18. septembra na Prešernovem trgu. Na
naši predstavitveni stojnici smo predstavljali izobraževalne programe in druge
dejavnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje ter animirali obiskovalce za vpis.
S Slovensko filantropijo nas povezuje tesno programsko povezovanje pri
usposabljanju prostovoljcev UTŽO za organizirano prostovoljno delo v javnih
ustanovah, predvsem na področju etike prostovoljnega dela. S Slovensko
filantropijo smo se v letu 2014 povezali tudi na področju prostovoljnega dela na
Onkološkem inštitutu.
V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani že več deluje skupina prostovoljcev,
slušateljev UTŽO, ki so po predhodnem usposabljanju vključujejo v organizirano
prostovoljno delo v Botaničnem vrtu. Program poteka pod imenom Vrtni
prostovoljci v Botaničnem vrtu.
Z UNICEF-om nas povezuje dolgoletni projekt Punčka iz cunj. Slušateljice,
prostovoljke UTŽO, oblikujejo in izdelujejo punčke, pripravljajo samostojne
razstave, sodelujejo na lokalnih in nacionalnih prodajnih razstavah. Na UTŽO vsako
leto v decembru pripravijo prodajno razstavo punčk pod imenom Miklavžev sejem.
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Z Mavrico, enoto CUDV, smo vstopili v organizirano sodelovanje v letu 2014. Mavrica
je namenjena osebam po pridobljeni možganski poškodbi glave. Slušatelji UTŽO so se
vključili v delo Mavrice kot prostovoljni voditelji učnih delavnic za uporabnike Mavrice.
Za prostovoljce smo predhodno organizirali izobraževalno srečanje, ki je potekalo v
sodelovanju s strokovnimi delavci Mavrice. Študenti UTŽO različnih strokovnih
profilov in s pedagoškimi izkušnjami so pripravili za uporabnike Mavrice učne delavnice
angleščine, bralni krožek ipd. V Mavrici so nastopili tudi člani skupine Umetnost
pripovedovanja in se s svojimi zgodbami povezali s poslušalci.
Z Mestnim kinom Kinodvor nas že nekaj let povezuje uspešen in dobro obiskan
filmski abonma za poznejša leta (Filmska srečanja ob kavi). Konec leta 2014 smo
zasnovali soroden filmski abonma s kinom Komuna pod naslovom Srečamo se v
kinu. V vodene razgovore po ogledu filma se vključujejo mentorji in slušatelji, ki na
UTŽO vodijo ali študirajo programe v povezavi z vsebino filma.
Že utečeno partnersko sodelovanje nas povezuje tudi s Slovenskim mladinskim
gledališčem, s katerim smo skupaj razvili gledališki abonma za starejše Gledališče ob
petih. Po vsaki gledališki predstavi pripravi SMG za obiskovalce pogovore z igralci,
dramaturgi in režiserji uprizoritve.
Programsko partnersko sodelovanje imamo razvito tudi s Prirodoslovnim muzejem
Slovenije, v okviru katerega deluje študijska skupina UTŽO Narava – znana
neznanka, ki jo vodi kustosinja muzeja dr. Staša Tome. Člani skupine se vključujejo
v delo muzeja kot prostovoljni kulturni mediatorji (vodijo delavnice za otroke ipd.).
Skupina pod mentorstvom dr. Staše Tome ob zaključku študijskega leta pripravi
razstavo, s katero javnosti predstavi svoje delo v tekočem študijskem letu. Razstava
v letu 2014 z naslovom Čez 1000 let, ko mene več ne bo je bila posvečena
razmišljanjem članov študijske skupine ob širši razstavi v Prirodoslovnem muzeju
Slovenije na temo evolucije.
Sorodno programsko sodelovanje imamo že več let razvito s Slovenskim
etnografskim muzejem, v okviru katerega slušatelji UTŽO pod mentorstvom
kustosov muzeja spoznavajo različna področja etnologije, etnografske zbirke v
muzeju in se s svojim znanjem in izkušnjami vključujejo v delo muzeja.
Z Mladinsko knjigo, enoto Knjigarna Konzorcij, smo v letu 2014 razvili ti. Enajsto
šolo v knjigarni, programsko partnerstvo Univerze za tretje življenjsko obdobje in
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knjigarne Konzorcij. V mesecu novembru smo začeli s ciklom abonmajskih srečanj, ki
se odvijajo vsak prvi torek v mesecu in na katerih mentorji Univerze za tretje življenjsko
obdobje predstavijo študijska področja in teme, zanimive za študente UTŽO in širšo
javnost. V novembru in decembru 2014 sta se predstavili študijski skupini Narava –
znana neznanka in Človek in njegove pisave (kaligrafija).
Z Mestno knjižnico Ljubljana nas povezujejo občasni skupni programski dogodki,
namenjeni meščanom Ljubljane in širši javnosti.
Z Društvom študentov andragogike in pedagogike nas povežejo občasne skupne
aktivnosti (predstavitev našega dela študentom andragogike, skupno programsko
sodelovanje itd.).
Na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Ljubljani smo študentom predmeta
Geriatrija predstavili poslanstvo, cilje in dejavnosti naše organizacije ter motive
starejših za vključitev v izobraževanje.
V letu 2014 nas je povezalo sodelovanje s številnimi knjižnicami po Sloveniji, v
katerih je imela prof. dr. Ana Krajnc, predsednica društva, javno predstavitev svoje
najnovejše knjige Spoznaj sebe in druge. Človek kot družbeno bitje.
Strokovni sodelavci Inštituta za klinično nevrofiziologijo pri UKC Ljubljana so za
naše slušatelje pripravili štiri javna predavanja s področja nevroznanosti.
Z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) nas povezujejo prizadevanja za
oblikovanje skupnih pobud na področju starejših: za enakovredno vključevanje
starejših v vsa področja družbe (politike, gospodarstva, kulture, sociale, zdravstva,
izobraževanja …).
Z Andragoškim centrom Slovenije in Andragoškim društvom Slovenije nas združuje
skupno primarno področje našega delovanja: izobraževanje odraslih. Naša
prizadevanja se prepletajo v iskanju možnosti za nadaljnji razvoj področja
izobraževanja odraslih, v skupni javni kampanji ipd.
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JAVNA KAMPANJA

Spletne novice Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje
V obdobju januar – december 2014 smo izdali deset številk spletnih novic Slovenske
univerze za tretje življenjsko obdobje. Pošiljamo jih v prvi vrsti slušateljem,
mentorjem in sodelavcem Univerze za tretje življenjsko obdobje, pa tudi širši
strokovni javnosti: strokovnjakom na področju andragogike, socialne gerontologije,
psihologije, geragogike, medicine, oblikovalcem lokalnih in nacionalnih politik,
študentom v terciarnem izobraževanju, sorodnim organizacijam, novinarjem. Enovice odpirajo nove poglede in vprašanja o starejših, dejavni starosti in novih
socialnih vlogah starejših.

Domača spletna stran, elektronske in pisne okrožnice, oglasna deska
Na domači spletni strani www.utzo.si in www.slovenska-univerza3.si seznanjamo
slušatelje, mentorje, mrežo slovenskih univerz in širšo javnost o dogodkih, novostih,
tekočih dogajanjih in aktivnostih v projektih na Univerzi za tretje življenjsko
obdobje.
Slušatelje o tekočih dogajanjih obveščamo s pisnimi in elektronskimi okrožnicami
ter z obvestili na oglasnih deskah na sedežu Univerze. Animatorje študijskih skupin,
ki nimajo elektronske pošte, posebej obveščamo s pisnimi okrožnicami. Oglasne
deske so tematsko razporejene in sicer: Novice UTŽO Ljubljana in mreže slovenskih
univerz, UTŽO v mednarodnih projektih, UTŽO v javnih občilih, Novice iz partnerskih
ustanov in Kritični razmislek o poznejših letih in vsem drugem.

Objavljanje v drugih elektronskih medijih
Obvestila o aktualnih dogajanjih in novostih na Univerzi za tretje življenjsko obdobje
objavljamo tudi na spletnem portalu Seniorji.info, družabnem omrežju Facebook,
spletnem portalu Moja občina (mojaobcina.si/ljubljana), državnem portalu za starejše in
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upokojence, v CNVOS obvestilih, v Eurydice novicah, spletni strani Napovednik.com, enovičkah ACS, e-novicah Andragoškega društva Slovenije (ADEES).

Mentor in znanje
V letu 2014 smo izdali tri številke elektronske publikacije Mentor in znanje, ki je
namenjena predvsem mentorjem študijskih skupin, pa tudi drugim izobraževalcem
starejših:
Januar / februar/marec 2014: Koncept Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje
April/maj/junij 2014: Prednosti izobraževanja starejših
September/oktober/november/december 2014: Motivi starejših za izobraževanje

Drugo sodelovanje z mediji

Sodelovanje v radijskih in televizijskih oddajah
RTV Slovenija, Slovenija 1, Poročila ob 17.00, 20.3.2014
Tema: Utrinek s prireditve ob tridesetletnici Slovenske univerze za tretje življenjsko
obdobje.
Povezava: http:// 4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174266791

Radio Trst A, oddaja Studio D, 1.4.2014
Tema: Neformalno izobraževanje
Sodelovala: prof. dr. Ana Krajnc
Novinar : Mitja Tretjak
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Vaš kanal TV Novo mesto, oddaja Pravi ključi, 21.5.2014
Tema: Predstavitev knjige Spoznaj sebe in druge.
Sodelovala: prof.dr. Ana Krajnc.

Radio Slovenija, 1. program, oddaja Storž,18.6.2014
Sodelovala: Dr. Dušana Findeisen, Miran Erič
Novinarka: Lucija Fatur

Radio Ognjišče, oddaja Modrost v očeh, 9.9.2014
Tema: izobraževanje starejših na UTŽO: zakaj in kako?
Sodelovala: Alijana Šantej
Novinarka: Damijana Medved

Studio 12, 18.9.2014
Moje NVO zgodbe, Video prispevek o UTŽO
Sodelovali: Meta Žgur, Vida Vilhar Pobegajlo
Tema: predstavitev UTŽO
Povezava : http://studio12.si/clovek-druzba/moje-nvo-zgodbe/
http://www.youtube.com/watch?v=9iuV6_ITWoE

Radio Slovenija 1, oddaja Radijski intervju, 24.9.2014
Tema: delo dr. Dušane Findeisen na področju izobraževanja starejših, starejši,
Univerza za tretje življenjsko obdobje
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Sodelovala: Dr. Dušana Findeisen
Novinarka: Lucija Fatur
Povezava: http://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju-radio/174296259

TV Slovenija 1, oddaja TV dobro jutro
Tema: Študij na UTŽO
Sodelovala: Olga Marinko, Nada Serajnik Sraka, Alijana Šantej
Novinar: Igor Krmelj

Radio Slovenija, 1. program, oddaja Storž, 8.10.2014
Tema Izobraževalni programi na UTŽO Ljubljana
Sodelovala: Marija Cizelj, Mojca Močnik, Dr. Arne Bratkič
Novinarka: Lucija Fatur

Radio Slovenija, 1. program, oddaja Storž, 29.10.2014
Sodelovala: Alenka Steindl, slušateljica UTŽO Ljubljana
Novinarka: Lucija Fatur

Članki in objave v javnih občilih izpod našega peresa
Krajnc, A. (2014). »Spoznaj sebe in druge«, Moja občina, 15. januar,
http://www.mojaobcina.si/ljubljana/novice/solstvo/spoznaj-sebe-in-druge.html.
(2014). »Predstavitev knjige Spoznaj sebe in druge in pogovor z avtorico«, Moja
občina, 27. januar.
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FINANČNO POROČILO ZA LETO 2014

PRIHODKI
Članarine
Dotacije MOL
Dotacije MZ
Dotacije MIZŠ
Dotacije nacionalni projekti
(sofinanciranje ESS, MNZ, MIZŠ)
Dotacije evropski projekti
Finančni prihodki

Leto 2013

Leto 2014

580.568,00
11.744,00
2.050,00
10.500,00

550.302,00
9.800,00
2.050,00
8.723,00

145.972,00
29.191,00
22,00

90.783,00
49.365,00
5.256,00

------------------------------------------------------------------------------------------------PRIHODKI SKUPAJ

780.047,00

ODHODKI
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Odpisi vrednosti
Drugi odhodki
Davek od dohodkov

716.279,00

Leto 2013

Leto 2014

23.249,00
543.239,00
198.370,00
11.201,00

21.332,00
515.369,00
166.059,00
8.837,00
150,00
622,00

------------------------------------------------------------------------------------------------ODHODKI SKUPAJ

776.059,00

Presežek v letu 2013 =

3.988,00

Presežek v letu 2014 =

3.910,00
100

712.369,00

PRILOGE
PRILOGA 1: IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, SKUPINE, ŠTEVILO IN
UDELEŽBA SLUŠATELJEV NA UTŽO LJUBLJANA V ŠTUDIJSKIH LETIH
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Izobraževalni program

Število
študijskih
skupin
2012/2013

Število
študijskih
skupin
2013/2014

Število
študijskih
skupin
2014/2015

Angleški jezik
Arheologija
Astronomija
Babica in dedek za današnje čase
Biologija globalnih sprememb
Človek in njegove pisave
Čudoviti svet križank in ugank
Dom, kultura bivanja, oprema in
prenova
Družine in kako v njih živimo
Etnologija
Filozofija, estetika in umetnost
Francoski jezik
Geografija (slovenska, svetovna)
Himalajske kulture
Hortikultura
Italijanski jezik
Japonska kultura in osnove
japonščine
Jaz in moje različne vloge:človek
skozi objektiv antropologije
Keramika
Kitajska kultura in umetnost
Kitajski jezik

73
1
1
1
/
2
1
1

71
1
1
1
/
2
1
1

67
1
1
1
1
2
1
2

1
4
1
12
9
1
1
19
/

/
3
1
13
10
/
1
20
1

/
5
/
13
9
/
1
17
/

/

/

1

6
1
2

6
1
3

6
1
3
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Izobraževalni program

Število
študijskih
skupin
2012/2013

Število
študijskih
skupin
2013/2014

Število
študijskih
skupin
2014/2015

Književnost
Kultura obnašanja
Ljubljana, moje mesto – moj
življenjski prostor
Matematika kot del kulture in
zgodovine človeka
Mediacija – ustvarjalna pot reševanja
sporov
Medsebojni odnosi in
sporazumevanje
Moji starši so stari – kritična
geragogika
Narava – znana neznanka
Naravno vrtnarjenje
Naša varnost in kriminaliteta
Nemški jezik
Novinarstvo
Od branja do pisanja
Pametno z denarjem
Portugalščina
Program za varovanje zdravja
Psihologija osebnosti
Računalništvo
Rad(-a) imam gledališče
Restavratorstvo predmetov
Ruski jezik (in književnost)
Slovenski prostor skozi zgodovino
Slikarstvo
Slovenski gradovi in utrdbena
dediščina
Spoznajmo svoje mesto in domovino
Spoznavanje glasbene umetnosti

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

2

1

6

4

4

1

1

1

1
/

1
2

20
1
/
1
/
1
2
14
1
1
4
1
11

17
1
1
/
/
2
2
14
1
1
4
1
10

1
3
1
16
1
2
1
1
1
1
15
1
1
4
1
10
2

1
2

1
3
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1
3

Izobraževalni program

Število
študijskih
skupin
2012/2013

Število
študijskih
skupin
2013/2014

Število
študijskih
skupin
2014/2015

Svetovne religije in verstva
Španski jezik
Trgi, ulice in stavbe okoli nas
Umetnost pripovedovanja
Umetnostna zgodovina
UNESCO-va dediščina
Ustvarjalno pisanje
Ustvarjamo vrtove
Utrdimo svoj položaj z besedo
Vrtna umetnost in oblikovanje vrtov
Vsak mikrob ni slab mikrob
Wikipedija
Zgodbe Ljubljančanov in njihovega
mesta
Zgodovina (slovenska, svetovna)
Zgodovina in kultura Indije
Življenje je igra molekul

/
13
1
1
38
/
1

1
11
1
1
38
1
1

1
2

1
2

2
1

1
1

/
11
2
1
38
/
1
2
1
2
1
1
1

14
/

15
1

14
/
1

Število skupin skupaj

284

284

284

Število slušateljev

3366

3267

3154

Udeležba slušatelji skupaj

4743

4615

4596
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PRILOGA 2: MENTORJI UTŽO LJUBLJANA V LETU 2014

V koledarskem letu 2014 je z Univerzo sodelovalo skupno 141 mentorjev: zajeti
so mentorji v študijskem letu 2013/2014 in študijskem letu 2014/2015.
Maria Alexandra Abeiga Vera

Španski jezik

Ema Andoljšek

Nemški jezik

Todorče Atanasov

Slikarstvo

Magdalena Ažman Bizovičar

Angleški jezik

Milojka Dunja Babšek Valentinčič

Angleški jezik

Barbara Baraga

Slovenski gradovi in utrdbena
dediščina

Lidija Bavec

Španski jezik

Vida Danica Belšak

Nemški jezik

Mateja Bitenc

Pametno z denarjem

Matej Bizovičar

Slikarstvo

Klemen Blokar

Astronomija

Rajka Bračun Sova

Umetnostna zgodovina

Arne Bratkič

Biologija globalnih sprememb,
Vsak mikrob ni slab mikrob

Suzana Brecelj

Italijanski jezik
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Tamara Burmicki

Španski jezik

Tjaša Celestina

Slikarstvo, Rad(-a) imam gledališče

Gašper Cerkovnik

Umetnostna zgodovina

Saša Chen

Kitajska kultura in vsakdan,
Kitajski jezik in pisava, Angleški jezik

Marija Cizelj

Francoski jezik, Španski jezik

Nerea Cuesta Garcia

Španski jezik

Maja Čebašek

Umetnostna zgodovina

Breda Čebulj Sajko

Etnološka podoba Ljubljane

Irena Čičmir Vestić

Italijanski jezik

Helena Čretnik

Umetnostna zgodovina

Vesna Dakič

Angleški jezik

Viljemina Djukić

Nemški jezik

Urška Drobnič

Angleški jezik

Marinka Drobnič Košorok

Življenje je igra molekul

Robertina Dugar

Računalništvo

Miran Erič

Slikarstvo

Soča Fidler

Angleški jezik

Dušana Findeisen

Moji starši so stari, Angleški jezik
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Tončka Godina

Utrdimo svoj položaj z besedo

Alla Gorše

Ruski jezik

Veronika Gračner

Angleški jezik

Tomaž Gubenšek

Umetnost pripovedovanja

David Heredero Zorzo

Španski jezik

Andrej Hren

Vrtna umetnost in oblikovanje vrtov

Klara Hrvatin

Japonska kultura in osnove
japonščine

Vida Hus Harb

Nemški jezik

Darka Hvastija

Matematika in svet okoli nas

Adica Jamnišek

Geografija naših prostorov

Stanislava Jelenc

Angleški jezik

Janez Jeromen

Umetnostna zgodovina

Duša Jesih

Slikarstvo

Ana Jevševar

Slovenska in svetovna zgodovina

Damir Josipović

Ljubljana - moje mesto, moj
življenjski prostor

Margareta Jurišić

Angleški jezik

Boštjan Kerbler

Geografija Slovenije in sveta
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Kobe Tomaž Andrej

Nemški jezik

Ana Kocjančič

Umetnostna zgodovina

Sonja Kogej Rus

Etnologija

Alenka Kolman Kavčič

Francoski jezik, Angleški jezik

Kladnik Darinka

Geografija Slovenije in sveta

Majda Danica Kolšek

Angleški jezik

Katarina Koren

Italijanski jezik

Vladimira Koren

Angleški jezik

Andreja Kotnik Trček

Babica in dedek za današnje čase

Adriana Kozamernik Jukić

Nemški jezik, Kitajski jezik

Ksenija Koželj

Računalništvo

Milena Majda Kožuh

Umetnostna zgodovina

Ana Krajnc

Medsebojni odnosi in
sporazumevanje

Dušan Kramberger

Slovenski gradovi in utrdbena
dediščina

Klemen Križaj

Program za varovanje zdravja

Robert Kukovec

Angleški jezik

Dušana Andreja Kunaver

Po sledeh slovenskega ljudskega
izročila
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Jurij Kunaver

Geografija Slovenije

Meta Kutin

Trgi, ulice in stavbe okrog nas

Adrijan Lah

Književnost

Apolonija Lavrenčič Špegel

Angleški jezik

Zdravko Lavrič

Družine in kako v njih živimo

Gloria Victoria Luna Saavedra

Španski jezik

Biserka Luznar Dobernik

Angleški jezik

Mateja Mahnič

Ustvarjalno pisanje

Miloš Klemen Mahorčič

Svetovna zgodovina

Štefan Markovič

Čudoviti svet ugank

Maja Mesesnel

Portugalski jezik

Valerija Mikota

Italijanski jezik

Nina Miri

Italijanski jezik

Robert Mlakar

Računalništvo

Dimitrij Mlekuž

Arheologija

Marija Močnik

Človek in njegove pisave

Katarina Mohar

Umetnostna zgodovina

Lea Nemec

Geografija Slovenije

108

Vedrana Nemeš Grisogono

Angleški jezik

Olga Paulič

Spoznajmo svojo domovino

Valentina Pavlič

Umetnostna zgodovina

Donovan Pavlinec

Umetnostna zgodovina

Tjaša Pavšič Klasinc

Etnologija, Ruski jezik

Zdenka Peloz

Medsebojni odnosi in
sporazumevanje

Ivo Petrić

Spoznavanje glasbe

Stanislava Petrišič

Nemški jezik

Boštjan Plesničar

Slikarstvo

Boštjan Plut

Svetovna zgodovina,
Slovenski prostor skozi zgodovino

Barbara Podlogar

Naravno vrtnarjenje

Tadej Praprotnik

Komuniciranje in medsebojni odnosi

Mojca Puncer

Filozofija, estetika in umetnost

Majda Rakočević

Angleški jezik, Nemški jezik

Slavica Ravnik

Medsebojni odnosi in
sporazumevanje

Lea Rigler

Umetnostna zgodovina

Lidija Sarič

Nemški jezik
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Barbara Savenc

Umetnostna zgodovina

Marjeta Bibijana Savnik Tuma

Nemški jezik, Angleški jezik

Nevenka Seliškar

Angleški jezik

Mateja Seliškar Kenda

Od branja do pisanja

Jasna Senčar Baldeck

Francoski jezik

Marija Skarza Žerovnik

Psihologija osebnosti

Jasmina Slapnik

Umetnostna zgodovina

Veronika Sorokin Vavpotič

Antropologija

Neva Sosič

Angleški jezik, Kultura obnašanja

Matic Šavli

Umetnostna zgodovina

Janja Šega

Angleški jezik

Marinka Šegula

Angleški jezik

Lučka Šićarov

Keramika

Mojca Škof

Hortikultura

Peter Škrjanec

Spoznavanje glasbene umetnosti

Henrika Škrlj

Angleški jezik

Metka Špes

Geografija Latinske Amerike

Irena Šterman

Umetnostna zgodovina
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Marjeta Tadel Sušnik

Angleški jezik

Jasna Tepina

Mediacija – ustvarjalna pot reševanja
sporov

Nataša Helena Tomac

Italijanski jezik, Francoski jezik

Nataša Tomaževič

Angleški jezik

Staša Tome

Narava – znana neznanka

Kristina Ugrinović

Hortikultura

Jahnavi Vaishnav

Zgodovina in kultura Indije

Nikolaja Valjavec

Nemški jezik

Kristina Velkaverh

Nemški jezik

Vera Vetrih

Italijanski jezik

Zorko Vičar

Astronomija

Maja Zakotnik

Hortikultura

Janez Zalaznik

Slikarstvo

Aleš Završnik

Naša varnost in kriminaliteta

Ljubomir Zidar

Restavratorstvo predmetov

Nubia Zrimec

Španski jezik

Mateja Zupančič

Italijanski jezik

Janja Žagar

Etnologija slovenskih pokrajin
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Barbara Železnik Bizjak

Dom, kultura bivanja, oprema in
prenova

Nevenka Železnik

Novinarstvo

Katarina Župevc

Po sledeh slovenskega ljudskega
izročila

Irena Žužek

Svetovne religije in verstva
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PRILOGA 3: MREŽA SLOVENSKA UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO
OBDOBJE

Zap.
št.

Kraj

Ime in naslov UTŽO

1

AJDOVŠČINA

Društvo Most
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Prešernova ulica 26, 5270 Ajdovščina

2

CELJE

Osrednja knjižnica Celje
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Muzejski trg 1a, 3000 Celje

3

CERKNICA

Notranjski ekološki center
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Popkova ulica 4, 1380 Cerknica

4

ČRNOMELJ

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Ul. Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj

5

DOMŽALE

Društvo Lipa
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Ljubljanska cesta 58, 1230 Domžale

6

GROSUPLJE

Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko
obdobje Grosuplje
Adamičeva 16, 1290 Grosuplje
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7

IDRIJA

Društvo upokojencev Idrija
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Rožna ulica 2, 5280 Idrija

8

ILIRSKA BISTRICA

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje
Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica

9

IVANČNA GORICA

Zveza kulturnih društev občine
Ivančna Gorica
Univerza za tretje življenjsko obdobje Ivančna
Gorica, Cesta II. grupe odredov 17,
1295 Ivančna Gorica

10

IZOLA

Andragoško društvo Morje
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Verdijeva ulica 1, P.p. 192, 6310 Izola

11

JESENICE

Ljudska univerza Jesenice
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Delavska ulica 1, 4270 Jesenice

12

KOČEVJE

Ljudska univerza Kočevje
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Trg Zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje

13

KOPER

Društvo Pristan
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Pri vodnjaku 2, 6000 Koper
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14

KOZJE

Knjižnica Šmarje pri Jelšah – enota Kozje
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Kozje 150, 3260 Kozje

15

KRANJ

Ljudska univerza Kranj
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj

16

KRANJ

Društvo upokojencev Kranj
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Tomšičeva 4, 4000 Kranj

17

KRAS

Univerza za tretje življenjsko obdobje Kras
Gorjansko 84, 6223 Komen

18

KRŠKO

Ljudska univerza Krško
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Dalmatinova 8, 8270 Krško

19

LENART V
SLOVENSKIH
GORICAH

RASG d.o.o., Izobraževalni center Slovenske
Gorice
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Nikova 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

20

LITIJA – ŠMARTNO

Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje
Litija in Šmartno
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Parmova ulica 9, 1270 Litija
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21

LJUBLJANA

Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko
obdobje
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana

22

LOGATEC

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje
Logatec
Hotedršica 34 a, 1372 Hotedršica

23

MARIBOR

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza
Maistrova ulica 5, 2000 Maribor

24

MARIBOR

Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2, 2000 Maribor

25

MURSKA SOBOTA

Društvo – Univerza za izobraževanje za tretje
življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska
Sobota
Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota

26

NOVA GORICA

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje
Erjavčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica

27

NOVO MESTO

Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

28

NOVO MESTO

Društvo upokojencev Novo mesto
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Čitalniška ulica 1, 8000 Novo mesto
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29

ORMOŽ

Ljudska univerza Ormož
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Vrazova ulica 12, 2270 Ormož

30

PIRAN

Društvo Faros
Univerza za tretje življenjsko obdobje Piran
Fazanska 1, 6320 Portorož

31

PIVKA

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje
Pivka
Kettejeva ulica 5, 6257 Pivka

32

POSTOJNA

Zavod Znanje Postojna
Ljudska univerza Postojna
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna

33

PTUJ

Ljudska univerza Ptuj
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Mestni trg 2, 2250 Ptuj

34

RADOVLJICA

Ljudska univerza Radovljica
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

35

RAVNE NA
KOROŠKEM

Andragoško društvo Koroške
Univerza za tretje življenjsko obdobje Ravne na
Koroškem
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(Smeri d.o.o.)
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
36

ROGAŠKA SLATINA

Ljudska univerza Rogaška Slatina
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Celjska cesta 3 a, 3250 Rogaška Slatina

37

SEVNICA

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje
(U3 Sevnica)
Savska cesta 2, 8290 Sevnica

38

SLOVENJ GRADEC

U3ŽO MOCIS Slovenj Gradec
Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec

39

SLOVENSKA
BISTRICA

Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Partizanska ulica 22, 2310 Slovenska Bistrica

40

ŠENTJUR

Ljudska univerza Šentjur
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Mestni trg 5, 3230 Šentjur

41

ŠKOFJA LOKA

Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje
Škofja Loka
Partizanska ulica 1, 4220 Škofja Loka

42

ŠMARJE PRI JELŠAH

Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah
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43

TRBOVLJE

Društvo U3
Univerza za tretje življenjsko obdobje Zasavska
regija
Trg svobode 11 a, 1420 Trbovlje

44

TREBNJE

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Kidričeva 2, 8210 Trebnje

46

VELENJE

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko
obdobje Velenje
Efenkova cesta 61, 3320 Velenje

47

VELIKE LAŠČE

Javni zavod Trubarjevi kraji
Univerza za tretje življenjsko obdobje Velike
Lašče
Rašica 69, 1315 Velike Lašče

48

VRANSKO

Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje
Vransko
Vransko 143 a, 3305 Vransko

49

ŽALEC

Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec
Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec
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PRILOGA 4: ORGANI DRUŠTVA
Organi Društva so:
* Zbor članov društva
* Upravni odbor
* Predsednik/ca
* Nadzorni odbor
Zbor članov je najvišji organ, ki ga sestavljajo vsi redni člani Društva.
Upravni odbor je izvršilni in najvišji strokovni organ Društva.
Vodi ga predsednica prof. dr. Ana Krajnc, ki je hkrati tudi predsednica Društva.
Upravni odbor ima sedem članov:
Prof. dr. Ana Krajnc, predsednica
Doc. dr. Dušana Findeisen, članica
Tanja Šulak, članica
Alijana Šantej, članica
Maša Bizovičar, članica
Nevenka Železnik, članica
Boža Bolčina, članica.
Nadzorni odbor izvaja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Društva ter nad
finančnim in materialnim poslovanjem Društva.
Nadzorni odbor ima tri člane:
Marko Živec, predsednik
Majda Ažman, članica
Marija Močnik, članica.
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PRILOGA 5: ZAPOSLENI IN ZUNANJI SODELAVCI V LETU 2014
Zaposleni
Dr. Dušana Findeisen
Predstojnica Inštituta za razvoj in raziskovanje izobraževanja
Alijana Šantej, prof. ped.
Vodja Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani
Maša Bizovičar, univ. dipl. etn. in kult. antr., prof. um. zgod.
Vodja projektov in izobraževalnih programov
Meta Žgur, absolventka ped. in andragogike
Strokovna sodelavka v projektu
Maja Vodopivec, univ. dipl. soc. pedagoginja
Strokovna sodelavka v projektu (do 30.6.2014)
Nina Savarin, absolventka ped. in andragogike
Strokovna sodelavka v projektu (do 30.6.2014)
Karina Sirk, dipl. sociologinja
Strokovna sodelavka v projektu (od 1.12.2014)

Pogodbeni strokovni in drugi zunanji sodelavci
Prof. dr. Ana Krajnc
Predsednica Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje,
Predsednica mreže Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
Tamara Jare
Strokovna sodelavka v projektih
Robert Mlakar, univ. dipl. med. komunikolog
Vodja programov za računalniško izobraževanje in nove tehnologije
Alenka Gabriela Čeh, absolventka ped. in andragogike
Obračuni in evidence, koordinacija izobraževalnih programov
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