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Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ribnica, Sodražica, Loški Potok 
 
Poročilo za študijsko leto 2019/2020, 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, 
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- 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 plan ur  realiz.* štev.udel. 

1. Angleščina  Ribnica Jalovec  40 20 17 

2. Angleščina  Sodražica  Žnidarčič  40 40 9 

3. Italijanščina  Ribnica  Lavrič  20 12 12 

4. Računalništvo 1 Ribnica  Zobec  10 10 9 

5. Računalništvo 2 Ribnica  Zobec  20 10 7 

6. Računalništvo 1 Loški Pot. Zidar 20 -  

7. Umetnost.zgod. Ribnica Pucelj 30 20 11 

8. Umovadba  Sodražica  Nosan  20 20 16 

9. Tarok  Ribnica  Nosan  20 20 8 

10 Klavstra  Sodražica Mihelič 10 -  

11 Ekskurzija Krka Novo m. Lavrič 10 -  

 SKUPAJ   240 152 91 

 

 
V Ribnici: 31.1.2021                                                                                pripravil: 
                                                                                                            Matjaž Nosan 

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ribnica, Sodražica, Loški Potok 
 

Poročilo za študijsko leto 2020/2021 
 
V skladu s 4.členom Pogodbe o financiranju programov izobraževanja za starejše odrasle v 
Občini Ribnica za leto 2021 izdaja Društvo naslednje poročilo: 
1. Ponudba in izvedba izobraževanj 
Do septembra smo izdelali program in začeli s pripravami na študijsko leto 2020/2021, vendar 
smo zaradi epidemija septembra v sodelovanju s Slovensko UTŽO lahko ponudili članstvu 
samo izobraževanje na daljavo.  Po opravljenem anketiranju članstva se je izkazalo, da je 
poglavitni problem neusposobljenost za rokovanje z internetnimi povezavami, zato smo 

https://utzo-ribnica.si/
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članstvu ponudili individualno usposabljanje na daljavo, ki se ga je od februarja do aprila 2021 
udeležilo 12 članic in članov. 
22. maja 19.junija pa sta bila izvedena  2 izobraževalna pohoda Spoznajte Clavstro, s skupaj 
15 udeleženci. 
3. Izobraževanje in usposabljanje mentorjev 
Na podlagi andragoških programov in sodelovanja s Slovensko UTŽO, so bila izvedena 
izobraževanja za štiri mentorje. Vsa izobraževanja so bila izvedena na daljavo. 
4. Članstvo 
Članstvo smo o možnostih izobraževanja obveščali v občinskih glasilih. V Rešetu smo jim  v 
petih številkah ponudili vaje za umovadbo.  Upravni odbor je sklenil, da članarine 10 evrov za 
leto 2020 ne poberemo. 
5. V času izobraževalnega zastoja je UO društva pregledal literarni tekst Janeza Mateta, ki 
poleg avtorjevih razmišljanj ustvarjalno vključuje tudi loklano ljudsko izročilo, ribniške kulturne 
posebnosti in humor. Zato je UO sklenil sofinancirati neprofitno izdajo teksta v knjižni obliki.   
6. Seje Upravnega odbora 
UO se je sestal na 12 sejah, po uvedbi protiepidemioloških ukrepov  so obravnave in odločanja 
na 8 sejah potekala preko aplikacije zoom.  
6. Sodelovanje z društvi in ustanovami 
Sodelovanje se je do junija 2021 večinoma ustavilo, septembra pa ponovno začelo. 
7. Finančno poročilo je sestavni del poročila in bo Občini Ribnica posredovano po obravnavi 
na nadzornem odboru.  
8. Spletna stran društva - https://utzo-ribnica.si 
Spletna komunikacije je nepogrešljiv vidik uspešnega delovanja. V društvu smo oblikovali 
kakovostno spletno stran, prilagojeno za posredovanje izobraževalnih in drugih vsebin 
starejšim. 
 
Priloga 1: REALIZACIJA ŠTUDIJSKI UR V Š.L. 2020/2021 

 vsebina organizator čas plan ur  realiz.* štev.udel. 

1. IKT - zoom DUTŽ Ribnica 1.2. do 30.4. 30 38 7 

2. Mentorstvo starejšim SUTŽO   6 6 4 

3. Digitalizacija starejših SUTŽO  16 16 2 

4. Klavstra  DUTŽ Ribnica   8 8 15 

       

 SKUPAJ   60 65 28 

 
V Ribnici: 11.11.2021                                                                                               pripravil: 
                                                                                                                            Matjaž Nosan 

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Ribnica, Sodražica, Loški Potok 

 
 

Poročilo predsednika za študijsko leto 2021/2022 
 
1. Razvoj dejavnosti društva 
Izrazitemu upadu dejavnosti vseh društev UTŽO v letu 2021je sledil ponoven razmah po 
prekinitvi ukrepov v mesecu marcu 2022. Ponovno je začela delovati večina skupin iz leta 
2019 v Ribnici in Sodražici, z delom pa so začele še štiri nove skupine. Predvsem je 
razveseljiv začetek izobraževanj v Loškem Potoku in lahko rečemo, da je naše društvo postalo 
vredno svojega imena. 
 
2. Ponudba izobraževanj  in prijave 

https://utzo-ribnica.si/
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Do septembra smo izdelali program in začeli s pripravami na študijsko leto 2021/2022. V 
septembru smo v razpisih starejšim občankam in občanom vseh treh občin ponudili 31 
študijskih vsebin in 7 dejavnosti. 
Od teh je bilo zanimivih 20 vsebin in 3 dejavnosti. 
Na razpisane programe smo prejeli skupaj 168 prijav, ki jih je oddalo 84 udeležencev, med 
njimi je bilo 41 novih članov.  
 
3. Izvedba in financiranje izobraževanj 
Za oblikovanje skupine je doslej zadoščalo najmanj 5 udeležencev. Najprej zato, ker smo 
praktično kar dvakrat začenjali z dejavnostjo. Vsekakor pa tudi zahvaljujoč dejstvu, da sta 
občini Ribnica in Sodražica s finančno podporo vsem udeležencem omogočali brezplačno prvo 
izobraževanje v obsegu 20 ur.  
Oktobra 2021 smo oblikovali 13 vsebinskih skupin, vendar so samo 4 začele z izobraževanji in 
samo 2 od teh sta lahko izvajali izobraževanja na prostem. Vsi ostali so morali počakati do 
marca 2022. 
Izobraževanj nismo organizirali za  7 skupin s premalo prijavljenimi, 2 dejavnosti sta odpadli 
zaradi epidemije, izleta v Krko Novo mesto pa nam ni uspelo organizirati. 
Nadaljevalna izobraževanja bi bila mogoča z mesečnim sofinanciranjem udeležencev v višini 5 
evrov. Uspešna prijava na državni razpis in naklonjenost občin omogoča podobno financiranje 
tudi v š.l. 22/23.  
Posebej aktualna so izobraževanja na področju IKT tehnologije, ker se s temi izobraževanji 
neposredno vključujemo v projekt EU - Digitalizacija starejših. 
 
4. Izobraževanje in usposabljanje mentorjev 
Dobre mentorice in mentorji so predpostavka kakovostnega in zanimivega izobraževanja. V 
sklopu dejavnosti društva je pomembna kategorija tudi usposabljanje mentorjev, ki ga 
izvajamo v sodelovanju in na podlagi andragoških programov SUTŽO. Večina izobraževanj je 
bila izvedena na daljavo. 
 Vsekakor je za vsako skupino pomembna tudi  animatorska  podpora udeležencem, zato jim 
gre vse priznanje in zahvala za opravljeno delo v štu.l. 21/22. 
 
 
5. Članstvo 
Ustanovnega zbora maja 2019 se je udeležilo 14 zainteresiranih. Po informacijah in razpisih v 
Rešetu, Suhorobarju in Odmevih je začelo članstvo  naraščati in je do zaključka prvega 
študijskega leta štelo 84 oseb.  
Trenutno je na seznamu 116 oseb; 90 članic in 26 članov. 
Članarino 10 evrov letno praviloma pobiramo na začetku posameznih izobraževanj, tako da 
člani, ki se niso udeležili nobenega od izobraževanj, niso plačala članarine. Prav tako nismo 
pobirali članarine v š.l.20/21. 
 
6. Seje Upravnega odbora 
UO ima 5 članov, njegovih sej se praviloma udeležujejo tudi blagajničarka in strokovni 
sodelavec, občasno tudi drugi vabljeni. UO se je doslej sestal  na 14 rednih sejah,  po uvedbi 
protiepidemioloških ukrepov pa smo imeli  6 sej preko zooma.  
 
7. 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, 
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- 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 in Kočevje, 
- Mrežo društvev SUTŽO. 

 
8. Finančno poročilo je sestavni del poročila in bo posredovala blagajničarka in nadzorni 
odbor.  
 
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. Seveda pa gre na tem področju za nekakšen informacijski paradoks; 
da bodo člani lahko dostopali do zanimivih informacij, jim moramo omogočiti, da se bodo 
DIGITALIZIRALI. To je ključna izobraževalna naloga slovenske družbe, vsake občine in 
Društva UTŽO v naslednjih letih. 

pripravil: Matjaž Nosan 
 

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ribnica, Sodražica, Loški Potok 

 
REALIZACIJA  UR IZOBRAŽEVANJ V Š.L. 2019/2020 

 vsebina kraj mentor plan ur  realiz.* štev.udel. 

1. Angleščina  Ribnica Jalovec  40 20 17 

2. Angleščina  Sodražica  Žnidarčič  40 40 9 

3. Italijanščina  Ribnica  Lavrič  20 12 12 

4. Računalništvo 1 Ribnica  Zobec  10 10 9 

5. Računalništvo 2 Ribnica  Zobec  20 10 7 

6. Računalništvo 1 Loški Pot. Zidar 20 -  

7. Umetnost.zgod. Ribnica Pucelj 30 20 11 

8. Umovadba  Sodražica  Nosan  20 20 16 

9. Tarok  Ribnica  Nosan  20 20 8 

10 Klavstra  Sodražica Mihelič 10 -  

11 Ekskurzija Krka Novo m. Lavrič 10 -  

 SKUPAJ   240 152 91 

 
Priloga 1: REALIZACIJA UR IZOBRAŽEVANJ V Š.L. 2020/2021 

 vsebina organizator čas plan ur  realiz. štev.udel. 

1. IKT - zoom DUTŽ Ribnica 1.2. - 30.4. 30 38 7 

2. Mentorstvo stare SUTŽO 15.1.-  6 6 4 

3. Digitalizacija 
starejših 

SUTŽO  16 16 2 

4. Clavstra  DUTŽ Ribnica   8 8 15 

       

 SKUPAJ   60 65 28 

 
    REALIZACIJA UR IZOBRAŽEVANJ V Š.L. 2021/2022 

 PROGRAMI/SKUPINE PLAN 
UR 

REALIZI. 
UR 1.4. 

ŠT.PR./u 
PRIJAV 

KRAJ 
IZVEDBE 

https://utzo-ribnica.si/
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1 Izobraž.poh.Clavstra   30      15     19 Sodražica 

2 Osnove računalništva in IKT   20      20      6/4 Ribnica  

3 Računalništvo nadaljevalni   20      20      5/4    -//- 

4 Osnove računalništva 1   20      20      5/6 Loški Potok 

5 Osnove računalništva 2   15      15      7/9    -//- 

6 Uporaba pametnih gsm   20      20    14/13 Ribnica 

7 Umovadba   20      20      8/8 Sodražica 

8 Umetnostna zgodovina   15       3      9 Ribnica 

9 Angleščina  - začetni A   20      18     10     -//- 

10 Angleščina – začetni  B   20      18      12     -//- 

11 Angleščina s konverzacijo   20      16      8/6      -//- 

12 Italijanščina za začetnike   20      16      8     -//- 

13 Hoja na smučeh   10       4      5     -//- 

                                             SKUPAJ: 250         215  116/104  

     
                                                                                      

SKUPAJ REALIZIRANIH UR IZOBRAŽEVANJ: 432 
SKUPAJ UDELEŽENCEV: 230 
 
 
 

 
 

 


