Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ribnica, Sodražica, Loški Potok
Poročilo za študijsko leto 2019/2021, vsebinski del
V skladu s 4.členom Pogodbe o financiranju programov izobraževanja za starejše odrasle v
Občini Ribnica za leto 2020 izdaja Društvo naslednje poročilo:
1. Ustanovitev
Društvo UTŽO Ribnica, Sodražica, Loški Potok je bilo ustanovljeno in registrirano junija 2019.
Oktobra smo izpolnili predpisane pogoje in bili sprejeti v združenje Slovenska Univerza za
tretje življenjsko obdobje (SUTŽO). V tem združenju aktivno sodelujemo in verificiramo svojo
dejavnost.
2. ponudba in izvedba izobraževanj
Do septembra smo izdelali program in začeli s pripravami na študijsko leto 2019/2020. V
septembru smo v razpisih starejšim občankam in občanom ponudili naslednje programe:
Tuji jeziki: italijanski, angleški in ruski jezik.
Likovne dejavnosti: risanje, slikanje, oblikovanje gline in keramike, domača in umetna obrt.
Umetnostna zgodovina, Računalništvo, Umovadba , Logika za seniorje,
Miselne igre; tarok, bridge, šah
Ohranjanje telesnih sposobnosti: starostnikom prilagojeno telovadbo, športne igre, ples,
kolesarjenje, peš po Clavstri.
Literarno ustvarjanje
predvidena so bila tudi različna predavanja s tematiko, zanimivo za starejše.
Na razpisane program se je prijavilo skupaj 91 udeležencev, ki so v 9 skupinah realizirali 152
od 240 planiranih ur izobraževanj, kar podrobneje prikazuje tabela v prilogi 1.
Razlog nerealiziranih ur je epidemija covid-19.
3. Izobraževanje in usposabljanje mentorjev
V sklopu dejavnosti društva je pomembna kategorija tudi usposabljanje mentorjev, ki ga
izvajamo v sodelovanju in na podlagi andragoških programov SUTŽO. Vsa izobraževanja so
bila izvedena na daljavo.
4. Članstvo
Ustanovnega zbora se je udeležilo 14 zainteresiranih. Po informacijah v Rešetu, Suhorobarju
in Odmevih je začelo članstvo v navedenih občinah naraščati in je do zaključka študijskega
leta štelo 84 prijavljenih. Članarino 10 evrov letno praviloma pobiramo ob prvi udeležbi na
izobraževanju, plačalo jo je 61 članov.
5. Seje Upravnega odbora
UO ima 5 članov, njegovih sej se praviloma udeležujejo tudi blagajničarka in strokovni
sodelavci za problematiko, ki je na dnevnem redu. UO se je sestajal mesečno na sedmih
sejah, po uvedbi protiepidemioloških ukrepov pa so obravnave in odločanja potekala
elektronsko.
6. Sodelovanje z društvi in ustanovami
Sodelovanje je bilo večinoma povezano z brezplačnim zagotavljanjem prostorov in opreme za
izvedbo izobraževanj, zagotavljanjem finančnih sredstev in računovodskih uslug.
Društvo UTŽO je največ sodelovalo z:
- Občinskimi upravami v Ribnici, Sodražici in Loškem Potoku,
- Društvi Upokojencev v občinah Ribnica, Sodražica in Loški Potok,
- Občinskimi glasili Rešeto, Suhorobar in Odmevi,
- Območno obrtno zbornico Ribnica,

-

Ustanovo Škrabčeva domačija
Knjižnico Miklova hiša Ribnica
Računovodskim servisom Hočevar,
Lions klubom Ribnica,
Društvi UTŽO iz Ljubljane, Velikih Lašč, Grosuplje.

7. Finančno poročilo je sestavni del poročila in ga bo Občini Ribnica posredovala
blagajničarka.
8. Prekinitev izobraževanj v 2020/2021
Pandemija covid -19 je v vsej državi prekinila vsa neposredna izobraževanja. Našemu članstvu
smo ponudili različna izobraževanja, ki jih preko elektronskih medijev ponuja SUTŽO in
številna druga društva UTŽO. Zainteresiranim smo zagotovili neposredno podporo in pomoč
preko telefona. Podatkov o udeležbi nimamo.
V glasilu Rešeto v dogovoru z uredništvom članstvu in bralcem sploh ponujamo vaje za
krepitev uma in miselnih sposobnosti.
9.Spletna stran društva
Spletna komunikacije je nepogrešljiv vidik uspešnega delovanja. V društvu smo oblikovali
kakovostno spletno stran https://utzo-ribnica.si , prilagojeno posredovanju izobraževalnih in
drugih vsebin starejšim.

Priloga 1: REALIZACIJA ŠTUDIJSKI UR V Š.L. 2019/202
vsebina
kraj
mentor
1.
Angleščina
Ribnica
Jalovec
2.
Angleščina
Sodražica
Žnidarčič
3.
Italijanščina
Ribnica
Lavrič
4.
Računalništvo 1
Ribnica
Zobec
5.
Računalništvo 2
Ribnica
Zobec
6.
Računalništvo 1
Loški Pot.
Zidar
7.
Umetnost.zgod.
Ribnica
Pucelj
8.
Umovadba
Sodražica
Nosan
9.
Tarok
Ribnica
Nosan
10 Klavstra
Sodražica
Mihelič
11 Ekskurzija Krka
Novo m.
Lavrič
SKUPAJ

V Ribnici: 31.1.2021

plan ur
40
40
20
10
20
20
30
20
20
10
10
240

realiz.*
20
40
12
10
10
20
20
20
152

pripravil:
Matjaž Nosan

štev.udel.
17
9
12
9
7
11
16
8

91

