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Strokovni posvet mreže Slovenske UTŽO 

  9.30 – 10.00 Prihod, registracija udeležencev in kava 

10.00 – 10.15 
Pozdrav in predstavitev UTŽO Brda  

Duška Prinčič Domenis, predsednica UTŽO Brda 

10.15 – 10.30 Pozdrav predstavnika Občine Brda 

  10.30 – 12.00 

Učljivost starejših in sodobne metode v izobraževanju, predavanje in 

diskusija 

Prof. dr. Marko Radovan, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, FF v 

Ljubljani 

12.00 – 12.20 

Raziskava o učni klimi v študijskih krožkih in učljivosti v mreži 

Slovenska UTŽO 

Prof. dr. Ana Krajnc, Slovenska UTŽO  

12.20 – 12.50 Razprava 

12.50 – 13.30 Odmor s pogostitvijo 

  



20. seja Sveta mreže 
  

13.30 - 

16.00 

1. Pregled in odobritev zapisnika zadnje seje 
 

2. Sprejem novih članic mreže (UTŽO Rakičan, Laško, Log-Dragomer) in  

pridruženo članstvo (FF Univerze v Mariboru) ter dopolnitev pravilnika 
 

 

3. Sprejem ukrepov za nadaljnji razvoj mreže in razprava 

     -    Namen in pomen letnih evalvacijskih srečanj z mentorji in animatorji 

-     Razvoj programov na področju digitalizacije, tehnike in naravoslovja 

- Članarina mreže 

- Razpis MIZŠ za izobraževanje odraslih, financiranje UTŽO 

- Sodelovanje članic mreže pri E-novicah in na spletni strani Slovenske UTŽO 
 

4. Nove rešitve in prizadevanja skupine za zagovorništvo pri Svetu mreže, Mirjam 

Bevc Peressutti, vodja skupine 

5. Tekoče zadeve 

- Podatki in analiza stanja mreže 2015/16 

- Usposabljanje mentorjev za e-upravo (brezplačno) 

- Izobraževalni program Znanje za varno vožnjo in udeležbo v prometu  v 

sodelovanju z Agencijo RS za varnost prometa (brezplačno) 

6. Razno 
 

Po zaključeni seji panoramska vožnja proti domu, spotoma ogled gradu Dobrovo 

in Šmartnega. 



 

 

Uvodni pozdrav 

 

Tina Novak Samec,  

direktorica, ZTKMŠ Brda 



 

 

Pozdrav in  

predstavitev UTŽO Brda 

 

Duška Prinčič Domenis,  

predsednica UTŽO Brda 



 

 

Pozdrav 

 

 

Anita Manfrada,  

direktorica uprave Občine Brda 



 

 

 

Pozdrav in uvodne besede  

 

 

Prof. dr.  Ana Krajnc,  

predsednica Slovenske UTŽO 



 

 

Učljivost starejših in sodobne 

metode v izobraževanju 

 

 

Prof. dr.  Marko Radovan,  

Oddelek za pedagogiko in andragogiko, FF v Ljubljani 



 

Raziskava o učni klimi v 

študijskih krožkih in učljivost v 

mreži Slovenska UTŽO 

https://prezi.com/p/sjhzmkeef_cc/#share 

Prof. dr.  Ana Krajnc,  

predsednica Slovenske UTŽO 

https://prezi.com/p/sjhzmkeef_cc/#share


Graf 1: Koliko, menite, ste se naučili na univerzi 

za tretje življenjsko obdobje? 



Graf 2: Ali bi šli iz sedanje skupine v katero drugo, 

če bi imeli to možnost? 



 

Graf 3: Razlog za željo po zamenjavi skupine 
 



 

 

 

Graf 4: Zakaj skupine ne bi želeli zamenjati? 
 

 
 



 

 

 

Zakaj skupine ne bi želeli zamenjati? 
 

 
 

 Ostali odgovori: 

 zelo se razumem z mentorjem/ico 58 %; 

 v skupini me nihče ne moti 37 %; 

 v skupini smo si enaki 34 %; 

 med seboj si zaupamo 33 %; 

 imam občutek, da se veliko naučim 30 %; 

 znamo vsi približno enako 25 %; 

 učimo se dovolj hitro 26 %. 

 



 

 

 

 

Graf 5: Zakaj se udeležujete izobraževanj? 
 

 

 
 



 

 

 

 

Graf 6: Vam mentor nudi dovolj novega znanja? 
 

 

 
 



 

 

 

Graf 7: Ali si člani skupine pomagate med seboj 

pri učenju izven izobraževalnih srečanj? 
 

 
 



 

 

 

Graf 8: Katere oblike medsebojne pomoči 

izvajate izven izobraževalnih srečanj 
 

 
 



 

 

 

Graf 9: Ali si v skupini med seboj pomagate tudi 

na drugih področjih? 
 

 
 



 

 

 

Graf 10: Kaj vam skupina nudi (možnih je več 

odgovorov) – 1. del odgovorov 
 

 
 



 

 

 

Graf 10: Kaj vam skupina nudi (možnih je več 

odgovorov) – 2. del odgovorov 
 

 
 



 

 

 

Graf 10: Kaj vam skupina nudi (možnih je več 

odgovorov) – 3. del odgovorov 
 

 
 



 

 

 

Graf 11: Ali menite, da vam je obiskovanje 

študijskih krožkov spremenilo vaše življenje? 
 

 
 



 

 

 

Graf 12: Kako vam je obiskovanje študijskih 

krožkov spremenilo vaše življenje? (možnih je 

več odgovorov)  
 

 
 



Po zaključeni seji panoramska vožnja proti 

domu in spotoma ogled: 
 

1. VILA VIPOLŽE 

2. GRAD DOBROVO 

3. ŠMARTNO 

 



20. seja Sveta mreže 
  

13.30 - 

16.00 

1. Pregled in odobritev zapisnika zadnje seje 
 

2. Sprejem novih članic mreže (UTŽO Rakičan, Laško, Log-Dragomer) in  

pridruženo članstvo (FF Univerze v Mariboru) ter dopolnitev pravilnika 
 

 

3. Sprejem ukrepov za nadaljnji razvoj mreže in razprava 

     -    Namen in pomen letnih evalvacijskih srečanj z mentorji in animatorji 

-     Razvoj programov na področju digitalizacije, tehnike in naravoslovja 

- Članarina mreže 

- Razpis MIZŠ za izobraževanje odraslih, financiranje UTŽO 

- Sodelovanje članic mreže pri E-novicah in na spletni strani Slovenske UTŽO 
 

4. Nove rešitve in prizadevanja skupine za zagovorništvo pri Svetu mreže, Mirjam 

Bevc Peressutti, vodja skupine 

5. Tekoče zadeve 

- Podatki in analiza stanja mreže 2015/16 

- Usposabljanje mentorjev za e-upravo (brezplačno) 

- Izobraževalni program Znanje za varno vožnjo in udeležbo v prometu  v 

sodelovanju z Agencijo RS za varnost prometa (brezplačno) 

6. Razno 
 

Po zaključeni seji panoramska vožnja proti domu, spotoma ogled gradu Dobrovo 

in Šmartnega. 



 

Nova spletna stran  

Slovenske UTŽO 

www.utzo.si 

 

 

http://www.utzo.si/


POMEMBNE INFORMACIJE ZA OBJAVO NA 

SPLETNI STRANI: 

◦ če je le možno informacije o aktualnem dogajanju (to 

pritegne tako študente, kot morebitne zainteresirane in drugo 

javnost – vabila na dogodke, fotografije z dogodkov, ekskurzij, 

poročila o aktivnostih ipd.) 

◦ če je le možno integracija aplikacije za 0,5 odmero 

dohodnine »Nič vas ne stane, da ste dobrodelni« (več 

informacij v nadaljevanju predstavitve).  



NOVA SPLETNA STRAN MREŽE 

SLOVENSKA UTŽO NUDI: 

 celostne informacije o delovanju mreže, 

 

 informacije o vseh članicah in prevezave na njihove 

spletne strani oziroma kontaktne podatke, 

 

 informacije o aktualnem dogajanju v mreži, 

 

 aktualne dokumente mreže (vsi dokumenti so 

dostopni v PDF ali word obliki in si jih lahko naložite 

za lastno uporabo).  

 



*NOVOST DOHODNINA 

 na novi spletni strani mreže Slovenska UTŽO je po 

novem dostopen obrazec za odmero 0,5 dohodnine 

»Nič vas ne stane, da ste dobrodelni.«  

 0,5 dohodnine lahko darujete z vpisom podatkov v 

vsa zahtevana okna (podatki o davčnem zavezancu, 

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije), 

pritisnete na NATISNI ZAHTEVEK ter na NATISNI 

ali PDF.  

 Ko obrazec natisnete preverite še vse zgenerirane 

informacije, ga podpišete in po navodilih na obrazcu 

pošljite na izpisani naslov (pristojni Finančni urad).  

 Aplikacijo »Nič vas ne stane, da ste 

dobrodelni.« lahko s pomočjo programerja 

integrirate tudi na svojo spletno stran. Prenos 

aplikacije je možen na http://dobrodelen.si/.  

 

 

http://dobrodelen.si/


 

 

Nove rešitve in prizadevanja skupine 

za zagovorništvo pri Svetu mreže 

 

 

Mirjam Bevc Peressutti, vodja skupine 



 

 

Podatki in analiza  

stanja mreže 2015/16 

 

 

Maša Bizovičar, Slovenska UTŽO 



 

Analiza delovanja mreže SUTŽO 
študijsko leto 2015/16 

(41 UTŽO) 

 
 Število izobraževalnih programov (dejavnosti): 516 

 

 Število študijskih skupin: 1.207 

 

 Število slušateljev: 11.255 

 

 Število udeležb: 15.611 

 

 Število mentorjev: 752 



Analiza delovanja mreže SUTŽO 
študijsko leto 2015/16 
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Analiza delovanja mreže SUTŽO 
študijsko leto 2015/16 

 
Skupine Število 

Prehrana 12 

Etnologija / kulturna dediščina 13 

Keramika / kamnoseštvo 14 

Zdravje 14 

Družabne in miselne igre 20 

Zgodovina 22 

Psihologija 23 

Glasba  24 

Ples 24 

Geografija 32 

Ročna dela 39 

Slikanje in risanje 39 

Vrt in zelišča 41 

Ustvarjanje /oblikovanje 53 

Telesna aktivnost 74 

Umetnostna zgodovina 76 

Drugo 96 

Računalništvo in IKT 100 

Jeziki 414 



PROGRAM RAČUNALNIŠKEGA 

USPOSABLJANJA ZA E-UPRAVO 

 
9.00 - 10.30 

 
Predstavitev projekta E-UPRAVE in portala 
 

  
10.30 -  10.45 Odmor 
  

 
10.45 - 12.15 
 

 
Praktično delo s portalom E-UPRAVE 
Pregled vsebin, registracija z digitalnim potrdilom, moja eUprava 
 

 



 
Izobraževalni program 

Znanje za varno vožnjo in udeležbo 

v prometu 

  

 Utrditev in obnovitev cestno-prometnih predpisov s 

poudarkom na novostih v predpisih  

 Glavne napake, ki jih delajo udeleženci v prometu (s 

poudarkom na praktičnih primerih) 

 Pešci in kolesarji v prometu 
 

 

Oseba za stik: NIKO MIHELIČ, e-naslov: niko.mihelic@gmail.com 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 

 


