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Izvleček
Geografski vidiki Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje
Izobraževanje za starejše se v Sloveniji od 90.-ih let vse bolj razvija. V prihodnje bo
prebivalstvo v Sloveniji številčno skromnejše in starejše. Vključevanje starejših na Univerzo
za tretje življenjsko obdobje ponuja starejšim možnost kreiranja t.i. »druge kariere«. Starejši
so bogata zakladnica človeškega in družbenega kapitala, katerega lahko predajo mlajšim,
predvsem v obliki vse bolj popularnega medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva. V
Sloveniji je organiziranih 46 izobraževalnih ustanov, ki delujejo po konceptu UTŽO, lociranih v
43-ih krajih. Njihova lega sovpada z območji z višjo stopnjo izobrazbene ravni prebivalstva. V
zaključni seminarski nalogi smo se osredotočili na delež študentov na univerzah za tretje
življenjsko obdobje, glede na celotno prebivalstvo starejše od 65 let, za posamezno
statistično regijo. Ugotovili smo, da je delež največji v Osrednjeslovenski, Obalno-kraški,
Notranjsko-kraški statistični regiji, najnižji pa je v Koroški, Pomurski in Podravski statistični
regiji. Proučili smo vpetost UTŽO Grosuplje v lokalno okolje in ugotovili, da je vpetost le-te
izjemno visoka; univerza živi skupaj z občino in občani. Z anketno analizo smo primerjali
periferno (Društvo U3 Sevnica) in centralno (UTŽO v Ljubljani) univerzo. Rezultati so nam
nakazali večje zanimanje študentov prve po praktičnih, umetniških predmetih, medtem ko se
študenti v Ljubljani bolj zanimajo za t.i. intelektualne predmete. Vendar ugotovitev ne
moremo posplošiti na celotno Slovenijo, potrebno bi bilo izvesti še dodatne primerjalne
analize med centralnimi in perifernimi UTŽO v Sloveniji.
Ključne besede: staranje prebivalstva, aktivno prebivalstvo, izobrazbena sestava, življenjski
standard, univerza, regije, kulturna dediščina
Abstract
Geographical aspects of The Third Age University of Slovenia (UTŽO)
Since the 90th, the adult education in Slovenia is constantly developing. In the future, the
Slovene population is expected to be much smaller and older. The Third Age University
offers the possibility for the elderly people to create a so called »second career«. The
elderly represent a treasure of human and social capital that can be offered to the younger
generations in forms of increasingly popular intergenerational cooperation and voluntary
work. In Slovenia, there are 46 educational institutions, located in 43 different towns, and
organized as a part of UTŽO associations. Their locations coincide with areas with higher
educational level of the population. In the final seminar paper we focused on the percentage
of students at the third age universities in each statistical region in comparison with the total
population over 65 years. We have found out that the Central Slovenia, the Coastal-Karst
and the Inner Carniola-Karst statistical regions have the largest proportion of students, while
the Carinthia, the Mura and the Drava statistical regions have the smallest. We have studied
the importance of UTŽO in Grosuplje for the local environment and found out that the
integration of the latter is extremely high; the university practically lives with the
municipality and its citizens. We compared the peripheral (U3 Sevnica) and the central
(UTŽO in Ljubljana) university by performing the survey analysis. The results indicated that

the students of the first university are much more interested in practical and artistic courses,
while students in Ljubljana tend to opt for so called intellectual courses. However, these
results cannot be representative for the whole Slovenia, as in this case, it would be
necessary to carry out some further analysis, comparing the central and peripheral UTŽO in
Slovenia.
Keywords: population ageing, active population, education, standard of living, university,
regions, cultural heritage
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1. UVOD
Živimo v obdobju velikih sprememb. Ena izmed pomembnih je demografsko staranje
prebivalstva, ki se je intenzivneje začelo po letu 1989 in se bo po projekcijah prebivalstva do
leta 2059 še stopnjevalo. Trend pelje celotno družbo v številna prilagajanja nastali družbeni
situaciji. V Sloveniji je leta 2004 delež starejših od 65 let presegel 15 %, po projekcijah
prebivalstva EUROPOP 2008 naj bi se delež do leta 2060 povečal na 33,4 % (Vertot, 2010).
Tako EU, kakor tudi Slovenija, sta se na reševanje problema staranja prebivalstva odzvali z
različnimi smernicami in strategijami, katerih ključni cilj je »povečati solidarnost in kakovost
medčloveških odnosov med tretjo, srednjo in mlado generacijo in zagotoviti kakovostno
staranje in oskrbo rastočega deleža tretje generacije« (Evropska unija: staranje prebivalstva
in EU politika, 2013) in odpravljati pretirane stereotipe o starosti. Glede na nastale razmere,
bi bila družba v kateri starejši ne bi bili aktivni, t.i. »bolna družba«. Zato je njihova
reintegracija v družbo in aktivacija njihovega znanja še kako pomembna. Starejši so bogata
zakladnica človeškega in družbenega kapitala, ki se lahko vgradita v družbo in pripomore k
lokalnemu in družbenemu razvoju.
Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje sestavlja mreža društev in organizacij za
izobraževanje starejših po celotni Sloveniji. Ravno univerza usmerja pretok znanja in
informacij med starejšo in mlajšo generacijo in pospešuje reintegracijo starejših v lokalno
okolje. »Univerza za tretje življenjsko obdobje nam daje občutek, da smo sredi življenja.«
(Kranjc in sod., 2012, str. 10). UTŽO teži k vsebinski povezanosti študijskih krožkov z lokalnim
okoljem. »Kaj so potrebe kraja? V katero dejavnost vodijo posamezni krožki?« (Krajnc,
2013; ustni vir) sta osnovni vprašanji pri formiranju vsebin študijski krožkov. Znanje naj bi se
iz UTŽO spontano prelilo v lokalno okolje.
Že od samega začetka je bil cilj razširiti izobraževanje za starejše po celotni Sloveniji;
izobraževanje za starejše naj bi bilo razvito v vsaki občini v Sloveniji. Hkrati pa naj univerza
izhaja iz naših (slovenskih) razmer, s poudarkom na lokalnem okolju.
Izobraževanje za starejše v Sloveniji poteka tako v sklopu profitnih, kakor tudi neprofitnih
organizacij. Pričakovanja ob ustanovitvi so bila, da se bo UTŽO sprva razvijala na gospodarsko
najbolj razvitih območjih Slovenije, vendar je bila praksa nekoliko drugačna.
UTŽO teži k postopnemu, konstantnemu razvoju in iz želje, ki prihaja iz ljudi. Razlike
zagotovo obstajajo med posameznimi statističnimi regijami v Sloveniji. Osredotočili se bomo
na razlike v številu UTŽO in deležu študentov na UTŽO v posamezni statistični regiji, glede na
celotno prebivalstvo starejše od 65 let za določeno regijo.
V zaključni seminarski nalogi bomo proučili vpetost UTŽO Grosuplje v lokalno okolje.
Omenjena UTŽO je ena izmed najbolj aktivnih UTŽO v Sloveniji. Zanima nas njen razvoj vse
od ustanovitve, do njenega današnjega dela in sodelovanje z drugimi akterji. Univerza je zelo
aktivna tudi na področju medgeneracijskega sodelovanja.
V zadnjem delu zaključne seminarske naloge se bomo osredotočili na razlike med centralno
(UTŽO v Ljubljani) in periferno (U3 Sevnica) Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Zanimale
nas bodo vsebinske razlike študijskih krožkov, relacijsko-prostorski odnosi (oddaljenost od
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UTŽO, prevozna sredstva) ter splošen vpogled v dinamiko izobraževanja starejših na
posamezni UTŽO.

1.1.

Namen in cilji

Pri zaključni seminarski nalogi nas je vodila želja po proučitvi geografskih vidikov Slovenske
univerze za tretje življenjsko obdobje. Tema je še dokaj neraziskana na geografskem
področju, vendar postaja vse bolj aktualna. Namen je bil približati tematiko geografiji in
začrtati pot za nadaljnje delovanje na tem področju. Pomembna se nam zdi vpetost UTŽO v
lokalno okolje in njen vpliv nanj, ter proučitev razlik med periferno ter centralno UTŽO. Pri
izdelavi zaključne seminarske naloge so nas vodili naslednji cilji:
-

spoznati prostorsko razporeditev Univerz za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) po
Sloveniji

-

spoznati razlike med statističnimi regijami v Sloveniji v številu UTŽO in deležu
študentov na UTŽO glede na celotno prebivalstvo starejše od 65 let za posamezno
statistično regijo

-

seznanitev s potrebami in interesi starejših prebivalcev po izobraževanju, predlogi za
nadaljnji razvoj

-

vpogled v dinamiko izobraževanja starejših na UTŽO (starost študentov, koliko
študijskih krožkov povprečno obiskuje študent, katere pogreša)

1.2.

Hipoteze

Pred izdelavo zaključne seminarske naloge smo si zastavili naslednje delovne hipoteze.
Delovna hipoteza 1: Univerze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) so po Sloveniji
organizirane dokaj neenakomerno.
Delovna hipoteza 2: Večje kot je število Univerz za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) v
posamezni statistični regiji v Sloveniji, večji je delež študentov glede na skupno število
prebivalcev starejših od 65 let in obratno.
Delovna hipoteza 3: Potrebe in interesi po posameznih izobraževalnih vsebinah se med
centralno (UTŽO v Ljubljani) in periferno (U3 Sevnica) Univerzo za tretje življenjsko obdobje
razlikujejo.

1.3.

Opredelitev temeljnih pojmov

Ker je tematika v geografiji slabo raziskana, je potrebno opredeliti nekaj ključnih pojmov.
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (Slovenska UTŽO) - »deluje kot sekcija
Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje. Slovenska univerza za tretje življenjsko
obdobje je bila ustanovljena leta 1984 in je zrasla v našo največjo mrežo v izobraževanju
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odraslih (Univerza za tretje življenjsko obdobje, 2013). Povezuje vse UTŽO v Sloveniji in je
razširjena po celotni Sloveniji. Temeljni namen njenega delovanja je širjenje znanja o
izobraževanju v poznejših letih življenja in spodbujanje razvoja in delovanja novih univerz po
Sloveniji, nudenje strokovne, informacijske, raziskovalne in svetovalne podpore mreži
univerz po Sloveniji, organizacija in so-organizacija izobraževalnih in svetovalnih srečanj ter
različnih oblik izmenjave med univerzami po Sloveniji in s partnerskimi ustanovami doma in
po svetu. Njena naloga je tudi so-oblikovanje politik starosti in staranja in drugih relevantnih
politik na različnih ravneh: lokalni, nacionalni, evropski.« (Slovenska univerza za tretje
življenjsko obdobje, 2013)
Ciljne skupine: upokojenci, starejši delavci, delavci, ki so pred upokojitvijo.
UTŽO (Univerza za tretje življenjsko obdobje) - Univerze za tretje življenjsko obdobje v
Sloveniji, so združene v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, v kateri
trenutno deluje 46 univerz v 43-ih krajih Slovenije (Državni portal za starejše in upokojence,
2013).
U3 - kratica Univerza za tretje obdobje (Društvo U3 Sevnica).
Staranje prebivalstva je po definiciji »povečevanje deleža prebivalstva nad določeno
starostno mejo (običajno 65 let) ob hkratnem zmanjševanju števila prebivalcev, mlajših od
15 let, in ob podaljševanju življenjske dobe vsega prebivalstva. Demografsko starost
prebivalstva običajno ocenjujemo z deležem oseb, starejših od 65 let, med vsem
prebivalstvom.« (Vertot, 2010, str. 56)
Koeficient starostne odvisnosti »nam pove, koliko prebivalcev, starih 65 let in več, je
odvisnih od 100 delovno sposobnih.« (Vertot, 2010, str.12)
Tretje življenjsko obdobje - najbolj jasen družbeni mejnik za prehod v 3. življenjsko obdobje
je danes upokojitev (Ramovš, 2010).
»Druga kariera« - starejši po upokojitvi prenesejo težišče v druge življenjske vloge. Kot
primer navajamo gospo, ki je bila za časa delovne dobe zaposlena kot računovodja v banki,
danes pa s svojimi slikarskimi deli razstavlja v galerijah.
Človeški kapital – »lahko opredelimo kot znanje, sposobnosti in usposobljenost, ki jih
posameznik posreduje oziroma pridobi prek formalnega in neformalnega izobraževanja
oziroma usposabljanja. Nadalje ga sestavljajo posameznikove delovne izkušnje, zdravje in
motivacija, vse pa je namenjeno povečanju produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti,
krepi pa tudi sposobnost prilagajanja novim razmeram in zahtevam (TheWorld Bank Glossary
2000; Deardorff, s Glossary; Populationand…2003; Bassi 1997). Človeški kapital je različno
razporejen znotraj posameznih območjih, kar nadalje pogojuje večjo ali manjšo razvitost
območja. Pri nas je bilo izobraževanje v različnih območjih različno dostopno, onemogočeno
je bilo predvsem na obrobju, kjer je bila tudi možna zaposlitev nekvalificiranih delavcev.«
(Bole, Ravbar, 2007, str. 23)
»Koncept družbenega kapitala - zajema vedenje duha in pripravljenost prebivalstva za
udeležbo v skupnih javnih aktivnostih. Večji družbeni kapital je v mestih, saj glede na to, da
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je kazalnik družbenega kapitala sodelovanje v društvih, je tu več društev in več ljudi, tako pa
tudi več socialnih interakcij ter prenosa znanj in informacij.« (Bole, Ravbar, 2007, str. 29)
Učeča se regija - Nastane ob izpolnjevanju geografskih, gospodarskih in družbenokulturnih
dejavnikov. Za nastanek učečih se regij sta zelo pomembna dejavnika družbeni in človeški
kapital (Bole, Ravbar, 2007, str. 33, 34).
Vseživljenjsko učenje – Pojavi se z informacijsko družbo, ko sta znanje in učenje postala
gonilna sila preživetja. S tem je postalo znanje splošna dobrina in ne več privilegij elite.
»Koncept vseživljenjskega izobraževanja postaja zaradi staranja prebivalstva vse
pomembnejši. Ima tudi pozitivni vpliv na gospodarsko rast, družbeni razvoj, predvsem pa na
kakovost življenja starejših prebivalcev oziroma upokojencev.« (Starejši, državni portal za
starejše in upokojence, 2013)
Medgeneracijsko povezovanje – »Pri medgeneracijskem povezovanju gre za povezovanja
med generacijami, predvsem gre za medčloveški odnos in uresničevanje medgeneracijske
solidarnosti v današnjih družbenih razmerah.« (Kralj, 2009)
Ustvarjalnost - »uspešen prenos novo osvojenega znanja v prakso.« (Bole, Ravbar, 2007, str.
68)

2. METODE DELA
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge smo se posluževali naslednjih raziskovalnih metod.
Pregled virov in literature. Pri seznanjanju z demografskimi trendi ter s Slovensko univerzo
za tretje življenjsko obdobje, smo se posluževali različne literature. Izredno zanimiva se nam
je zdela knjiga Na poti k novi univerzi za tretje življenjsko obdobje. Omenjena literatura je
podlaga za ustanavljanje novih UTŽO po Sloveniji, hkrati pa nam je predstavljala podlago za
proučevanje vpetosti UTŽO Grosuplje v lokalno okolje. Na spletni strani UTŽO v Ljubljani smo
zasledili zanimive strokovne članke, iz katerih smo črpali številne informacije. Avtorice
člankov so: prof. dr. Ana Krajnc in doc. dr. Dušanka Findeisen, ustanoviteljici UTŽO v
Sloveniji, ter vodja UTŽO v Ljubljani, Alijana Šantej. Opisujejo problematiko izobraževanja
starejših v Sloveniji, kaj UTŽO nudi, kako doseči polno življenje po upokojitvi, o socialnem
kapitalu in trajnem sožitju generacij. V veliko pomoč nam je bila leta 2012 izdana brošura
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, predvsem podatki o UTŽO po Sloveniji in
njihov kartografski prikaz. O prostovoljstvu študentov smo največ informacij pridobili na
spletnih straneh različnih UTŽO ter v zloženki Izobraževanje za/in prostovoljstvo na Univerzi
za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Zanimalo nas je, ali se je pred nami v geografiji že
kdo ukvarjal s tematiko povezano s Slovensko UTŽO. Zasledili smo zanimivo delo Geografski
vidiki ustvarjalnosti, katerega avtorja sta David Bole in Marjan Ravbar. V delu poudarjata vse
večji pomen družbenega in človeškega kapitala pri kreiranju učečih se regij.
Tematiko staranja prebivalstva v Sloveniji, v Evropi in drugje po svetu, nam je najbolj
približalo delo Nelke Vertot: Starejše prebivalstvo v Sloveniji.
Zbiranje statističnih podatkov. Podatke o staranju prebivalstva v Sloveniji smo pridobili iz
publikacije Starejše prebivalstvo v Sloveniji. Podatke o letnicah ustanovitve posamezne UTŽO
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smo zbrali na spletnih straneh posameznih UTŽO, preko klicev, elektronske pošte. Število
prebivalcev starejših od 65 let, za posamezno statistično regijo, smo pridobili na spletni
strani Statističnega urada RS, Statistične informacije, z dne 16. 6. 2010. Število študentov na
posamezni UTŽO, za študijsko leto 2010/2011, nam je zaupala Aleksandra Radojc, ki je
zaposlena v projektni pisarni Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.
Pridobivanje informacij na terenu s pomočjo intervjuja. Z ustanoviteljico UTŽO Grosuplje
smo se v prostorih Mestne knjižnice Grosuplje sestali dne 3. 7. 2013. Podlaga za intervju nam
je predstavljala shema Koraki do ustanovitve UTŽO. Vprašanja so se nanašala na
raziskovanje izobraževanja starejših v občini pred ustanovitvijo, potek ustanavljanja UTŽO in
njena današnja vpetost v lokalno okolje. Intervju smo opravili tudi z eno izmed ustanoviteljic
Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, prof. dr. Ano Krajnc. Omenjeni intervju nam
je pomagal razjasniti naša raziskovalna vprašanja. Njene odgovore smo vpeli znotraj celotne
zaključne seminarske naloge in z njimi nalogo povezali v celoto.
Analiza anketnega vprašalnika med centralno (UTŽO v Ljubljani) in periferno (U3 Sevnica)
UTŽO. Vsaki izmed proučevanih UTŽO smo razdelili 32 anketnih vprašalnikov; prvi smo
anketne vprašalnike razdelili sami, in sicer na treh študijskih krožkih (nemščina, italijanščina,
računalništvo) ter naključnim študentom, medtem ko smo sevniški UTŽO dostavili anketne
vprašalnike po pošti, študentom pa jih je razdelila vodja UTŽO Sevnica. Rezultate anketiranja
smo prikazati z grafikoni, ki smo jih naredili s pomočjo programa Excel.
Neposredna vključitev v ciljno skupino. Na UTŽO v Ljubljani smo v okviru medgeneracijskega
sodelovanja obiskovali študijska krožka nemški jezik in medosebni odnosi. Neposredno smo
se seznanili s konceptom UTŽO in z vzdušjem v študijskih skupinah. Izkušnja nam je pomagala
pri razumevanju teoretičnega dela.
Izdelava kartografskega gradiva in shem s programom Inkscape. Z omenjenim programom
smo izdelali karti z naslovom Mreža Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in
Kronološki prikaz širitve Slovenske UTŽO. Z njegovo pomočjo smo naredili shemo Splošna
organizacijska shema Slovenske UTŽO, Reverzibilen pretok znanja med UTŽO in lokalnim
okoljem, Koraki do ustanovitve UTŽO in Koraki do ustanovitve UTŽO Grosuplje.

3. DEMOGRAFSKI TRENDI V SLOVENIJI
V Sloveniji, pa tudi drugod v razvitem svetu, tudi v Evropi, je prisoten trend zmanjševanja
rodnosti, zniževanje smrtnosti in zaradi tega je posledično prisoten trend daljšanja življenjske
dobe prebivalstva. Trend vodi v neizogiben proces staranja prebivalstva, lokalnega okolja in
celotne družbe. V zadnjih desetletjih je prišlo do velikih družbenih sprememb, tako na
političnem, gospodarskem, socialnem in zdravstvenem področju. Slednje je pripomoglo k
obvladovanju mnogih bolezni, spremenjene prehranjevalne navade in način življenja pa so
doprinesli k podaljšanju življenjske dobe in s tem k povečanju števila in deleža starejših.
»Staranje prebivalstva ni spodrsljaj razvoja, ni napaka razvoja, ampak velik dosežek
družbe.«
(Vertot, 2010, str. 54)
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V Sloveniji se zmanjšuje delež otrok (0-14 let), povečuje se delež delovno sposobnega
prebivalstva (15-64 let) in delež starejših (oseb, starih 65 let in več). V začetku 80. let 20.
stoletja je delež starejših od 65 let znašal 10 %, od leta 1987 se je stalno povečeval in leta
2004 presegel 15 %. Povečan delež starejšega prebivalstva prinaša nove izzive, predvsem na
področju medgeneracijskega povezovanja. Med generacijami bo potrebno vzpostaviti dialog
in medsebojno sodelovanje ter podpirati novo kulturo staranja, ki bo spremenila pogled na
starost v 21. stoletju (Vertot, 2010).
Preglednica 1: Velike starostne skupine prebivalstva in indeks staranja, Slovenija

Vir: Vertot, 2010, str. 9
Staranje prebivalstva v Sloveniji je posledica štirih demografskih trendov:
-

Nizko povprečno število otrok na žensko
Zmanjšanje rodnosti v zadnjih desetletjih, ki je sledilo povojnemu obdobju »babyboom« generacije
Bistveno daljša pričakovana doba ob rojstvu in zmanjšanje umrljivosti
Sprejem velikega števila priseljencev iz tretjih držav (slednji trend vpliva na
povečevanje mladega in delovno aktivnega prebivalstva)
(Vertot, 2010, str. 8)

Tako se v Sloveniji povprečna starost prebivalstva stalno zvišuje: v začetku 50. let prejšnjega
stoletja je znašala 30 let, konec leta 2004 40,3 let in konec leta 2009 41,4 let (Vertot, 2010,
str. 8).
Delež otrok se je od leta 1981 do 2009 zmanjšal s 23 % na 14 %, hkrati pa se je delež delovno
sposobnih povečal s 66 % na skoraj 70 %.
»Po srednji varianti projekcije prebivalstva EUROPOP2008 naj bi se v Sloveniji delež najmanj
65 let starih ljudi (65+) med skupnim prebivalstvom do leta 2060 povečal za več kot 16 % (na
33,4 %) oziroma naj bi se število toliko starih prebivalcev predvidoma povečalo od leta 2008
do leta 2060 s 325.300 na 589.900. Delež najmanj 80 let starih ljudi (80+) med skupnim
prebivalstvom naj bi se po omenjeni projekciji do leta 2060 povečal s 3,5 % na 14,1 %
oziroma z 71.200 na 249.500 prebivalcev.« (Vertot, 2010, str. 4)
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Grafikon 1: Prebivalci po velikih starostnih skupinah, Slovenija

Vir: Vertot, 2010, str. 16
Delež prebivalcev, starejših od 65 let, se od leta 1989 stalno povečuje in naj bi se po
projekcijah še naprej povečeval vse do leta 2059. Najbolj drastično narašča delež prebivalcev
starejših od 65 let, še posebej delež starejših od 80 let.
Grafikon 2: Starejši po starosti, Slovenija

Vir: Vertot, 2010, str. 14
V Sloveniji se najhitreje povečuje delež in število prebivalcev, starih 80 let in več. Leta 1989
so predstavljali 0,7 % celotnega prebivalstva, leta 2029 naj bi bil po projekcijah prebivalstva
njihov delež kar petkrat večji, torej 7,6 % celotnega prebivalstva (Vertot, 2010).
Prebivalstvo Slovenije bo torej v prihodnje številčno skromnejše in tudi bistveno starejše.
Podobno velja tudi za druge države članice EU, kjer naj bi bilo po projekcijah EUROPOP2008
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do leta 2060 30 % prebivalstva starih 65 let in več, starih 80 let in več, pa kar za trikrat več,
v primerjavi z letom 2008 (Vertot, 2010).
Slika 1: Starejši, 65 in več, občine, Slovenija, 2008

Vir: Vertot, 2010, str.19
Po večjem deležu starejšega prebivalstva od slovenskega povprečja izstopa predvsem
zahodna Slovenija, Prekmurje ter Notranjska. Omenjena območja so večinoma redko
poseljena, periferna območja, območja depopulacije in izseljevanja mladega prebivalstva. So
t.i. »podeželska območja praznjenja«, kjer je starostna struktura prebivalstva izredno slaba.
Mladi iz omenjenih območij odhajajo, na območju pa obstaja večinoma visok delež
ostarelega agrarnega prebivalstva (Kovačič, 2003, str. 2).
Zaradi omenjenih trendov je vse več starejših ljudi odvisno od delovno aktivnega
prebivalstva. Le-ta naj bi se po napovedih za EU-27 do leta 2060 povečal s 25,4 % na 53,5 %
(Vertot, 2010, str. 12).
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Grafikon 3: Koeficient starostne odvisnosti starih po spolu, projekcije prebivalstva, Slovenija

Vir: Vertot, 2010, str. 13
Iz zgornjih dveh grafikonov je razvidno, da se koeficient starostne odvisnosti naglo povečuje
že od leta 1949, in se bo ta za oba spola v Sloveniji povečeval tudi v prihodnje. Bolj izrazito se
bo povečeval za ženske, kar lahko razložimo z njihovo daljšo življenjsko dobo.
Slika 2: Koeficient starostne odvisnosti starih, občine, Slovenija 2008

Vir: Vertot, 2010, str. 12
Najvišjo vrednost koeficienta starostne odvisnosti v Sloveniji imajo občina Kostel ter Osilnica,
najnižjo pa občina Velenje ter Dornava.
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Posledica omenjenih demografskih trendov je, da vse težje breme leži na delovno aktivnem
prebivalstvu, kar nakazuje na vse večjo prepuščenost starejših samim sebi ter vse večjo
odgovornost za kreiranje in zagotavljanje lastne kvalitete življenja.
Staranje družbe prinaša spremembe v družbi, v lokalni skupnosti in življenju naroda. Pri tem
procesu ima država veliko odgovornost, predvsem z izboljševanjem politike in programov za
starejše. Že Evropski svet v Strasbourgu je sredi 90-ih let med svoje tri prioritete uvrstil
mednarodni projekt o izobraževanju starejših (Krajnc in sod., 1992, str.50). Država bi morala
zato podpirati t.i. »aktivno državljanstvo« pri starejših in jih tako ponovno integrirati v
družbo, tako pa bi istočasno tudi zmanjšala število t.i. »odvisnežev« (Krajnc in sod., 1992).
Slovenija se je na problem staranja družbe odzvala s »Strategijo varstva starejših do leta
2010 – solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva«, njen glavni cilj pa je
»povečati solidarnost in kakovost medčloveških odnosov med tretjo, srednjo in mlado
generacijo in zagotoviti kakovostno staranje in oskrbo rastočega deleža tretje generacije«
(Evropska unija. Staranje prebivalstva in EU politika, 2013).
Starejši ljudje namreč s svojimi življenjskimi izkušnjami predstavljajo pravo »zakladnico
znanja in modrosti« in s tem lahko doprinesejo k razvoju družbe. Zamolčane zmožnosti in
znanje starejših so pomemben del človeškega in družbenega kapitala. Aktiviranje in
uporaba tega znanja bi utrdila njihov družbeni položaj.
Kot smo že omenili, so podobni trendi staranja prebivalstva in družbe prisotni v razvitem
svetu, med drugim tudi v Evropi. Evropa se prvič v zgodovini srečuje s izrazitim staranjem
evropskega prebivalstva in s tem izzivom se mora soočiti takoj. S problemom se spopada s
»spodbujanjem demografskih obnov, ponuja več delovnih mest in daljša delovno dobo.«
(Bole, 2010, str. 3)
Grafikon 4: Prebivalstvo po velikih starostnih skupinah, Evropa

Vir: Vertot, 2010, str.11
Grafikon 5 nam prikazuje demografsko sliko v Evropi. Delež mladih (0-14 let) se zmanjšuje,
delež starejših od 65 let naglo narašča, medtem ko je delež delavno aktivnega prebivalstva
bolj ali manj konstanten. Vendar se bo ta v prvi polovici 21. stoletja zmanjšal.
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»Delovno sposobno prebivalstvo, to je prebivalstvo v starosti od 15 do 64 let, se bo do leta
2050 zmanjšalo za 48 milijonov, kar prinaša glavno spremembo na področju gospodarstva.«
(Bole, 2010, str. 4)
Svet Evrope se je leta 2005 na reševanje problema staranja prebivalstva odzval z Zeleno
knjigo »Odziv na demografske spremembe-nova solidarnost med generacijami«, v katerem
podaja smernice za reševanje demografskih problemov članicam EU (Evropska unija: staranje
prebivalstva in EU politika).
Predstavljeni dve sliki (Slovenija in Evropa) odsevata zrcalo demografskih trendov na svetu leta 2050 naj bi bilo na svetu že kar »2 milijardi prebivalstva starejšega od 60 let, od teh naj
bi jih kar 85 % živelo v mestu. Takrat bo na svetu prvič več starih kot mladih.« (Voljč, B.,
Pihlar, T., 2009)

4. ZNAČILNOSTI SLOVENSKE UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje med seboj povezuje društva in izobraževalne
organizacije za starejše po Sloveniji. Univerza je v nastalih družbenih razmerah zelo
pomemben člen v povezovanju starejših prebivalcev z mlajšimi generacijami ter z lokalnim
okoljem. Starejši na univerzi usvajajo nova znanja ali jih dopolnjujejo. Kasneje se znanje na
različne načine »pretaka« v lokalno okolje (v obliki prostovoljstva, razstav, lokalnih
projektov,…). Slednje doprinese k razvoju lokalnega okolja, kakor tudi družbe. Pretakajo se
informacije med starejšo in mlajšima generacijama in se vgradijo v družbo. Starejši ponovno
dobijo svoj družbeni položaj, tako lahko aktivno in kvalitetno preživijo 3. življenjsko obdobje.

4.1.

Nastanek Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje

Že v 70. letih je bilo v tujini razvito široko in razvejano izobraževanje odraslih, ki je izhajalo iz
potreb ljudi, pri nas pa je bil v teh časih izobraževanje podrejeno predvsem ideologiji
obstoječega političnega sistema (Krajnc in sod., 2012). Slovenska univerza za tretje
življenjsko obdobje se je oblikovala predvsem pod vplivom francoskih univerz. Leta 1973 je
Pierre Vellas, profesor mednarodnega prava na Pravni fakulteti v Toulousu, ustanovil prvo
tovrstno univerzo. S pomočjo francoske vlade in ob podpori lokalnih oblasti so v Franciji
ustanovili še dodatnih 63 univerz (Zgodovina Univerze za tretje življenjsko obdobje, 2013).
V Sloveniji se je z izobraževanjem starejših na specializaciji v Kanadi prva srečala prof. dr.
Ana Krajnc, ki je pričela s teoretičnim obravnavanjem v okviru rednih predavanj za študente
andragogike in pedagogike na Filozofski univerzi v Ljubljani. Leta 1984 je Dušanka Findeisen,
takratna profesorica francoščine, pod vplivom Francozov in zaradi lastnih želja, na Centru za
tuje jezike v Ljubljani, razvila prve eksperimentalne izobraževalne programe.
Dušanka in Ana sta združili moči in pričeli skupaj delovati v smeri ustanavljanja Slovenske
univerze za tretje življenjsko obdobje. Enajst let je univerza delovala kot sekcija
Andragoškega društva Slovenije, danes pa deluje v sklopu samostojnega društva (Zgodovina
Univerze za tretje življenjsko obdobje, 2013). Prvi odzivi so bili presenetljivi. Upokojenci so v
tistih časih veljali za izločeno in obrobno družbeno skupino, ki ni bila več delovno aktivna,
zato je bila ustanovitev izobraževanja za starejše še toliko bolj pogumno dejanje.
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Kljub temu je bilo prvo vključevanje za starejše nekaj novega, zato so se vključevali previdno,
predvsem so prihajali v parih, torej je prvo vpisovanje na UTŽO potekalo na podlagi socialnih
vezi in stikov (Krajnc in sod., 2012). Veliko novih članov so pridobili tudi preko medijev:
dnevnega tiska, radia in televizije. Število študijskih krožkov in slušateljev se je vsako leto
povečevalo. Ena poglavitnih nalog prihodnjega razvoja ob ustanovitvi UTŽO je bila, »da se
organizira izobraževanje starejših v vsaki občini in pričakujemo, da bo krožkov v Sloveniji
kmalu več«. (Krajnc in sod., 1992, str. 53)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje deluje v sklopu Društva za izobraževanje za
tretje življenjsko obdobje, ki ima tri sekcije:
1. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
2. Univerza za tretje življenjsko obdobje Ljubljana
3. Inštitut za izobraževanje in razvoj
(Krajnc in sod., 2012, str. 9)
»Zdaj, ko sem upokojena, se želim naučiti vse, česar se prej, ko sem hodila v službo, nisem
mogla. Ker ob moji upokojitvi v Piranu univerze za tretje življenjsko obdobje ni bilo, sem jo
ustanovila, postala njena predsednica in programska vodja. Sedaj sem tudi mentorica.
Pridobivanje znanja mi omogoča potešitev vedoželjnosti in osebno rast. Vesela sem, da
čedalje več seniorjev in seniork ta čas tako dejavno preživlja. UTŽO nam daje občutek, da
smo sredi življenja.« (Krajnc in sod., 2012, str. 10)

4.2.

Organizacija znotraj univerze za tretje življenjsko obdobje

Posamezna UTŽO sestoji iz vodstva, mentorjev, študentov in animatorjev. Med vsemi
omenjenimi poteka intenziven pretok informacij in težnja po dvosmerni komunikaciji in
upoštevanju individualnosti, lahkotnosti in sproščenosti. Vodstvo vsakega interesenta, ki bi
se želel vključiti v posamezen študijski program, individualno sprejme, se z njim pogovori,
upošteva njegove želje in mu kasneje predlaga najbolj ustrezen študijski predmet in
vključitev v ustrezno študijsko skupino (Krajnc in sod., 2012).
Glavna problema pri organizaciji UTŽO sta pomanjkanje lastnih prostorov (večina je najetih),
njihova prostorska razpršenost in pomanjkanje dotoka minimalnih rednih sredstev, saj
univerzo uvrščamo med neprofitno nevladno organizacijo (Krajnc in sod., 1992). Ker je eno
izmed temeljnih smotrov UTŽO tudi medsebojno povezovanje študentov, ki zaradi
prostorske razpršenosti prostorov ni tako intenzivno, univerza organizira številne akcije,
prireditve, na katerih se študentje med seboj spoznavajo in povezujejo ter izmenjujejo
izkušnje. Vendar razpršenost prostorov ni nujno pomanjkljivost; predvsem se s prostorsko
razpršenostjo povečajo stiki z drugimi organizacijami, hkrati pa se poveča vpetost UTŽO v
samo lokalno okolje (Krajnc, 2013, osebni vir).

12

1. Študijski krožki
Študijski krožki so osnovna enota v izobraževanju starejših. Prevzeli so jih iz Švedske, kjer so
se delavci v začetku 20. stoletja med seboj povezali v skupine in se začeli učiti, kar je Švedsko
popeljalo v nagel industrijski razvoj. »Ljudje so presegli pasivnost in začeli delovati« (Krajnc
in sod., 2012, str. 14). Krožki vključujejo od 10 do 15 ljudi in potekajo enkrat tedensko po dve
študijski uri. Ključno vlogo ima izobraževanje, ki postane hkrati način življenja. Vsaka
študijska skupina po določenem času postane socialna enota, na nek način bi celo lahko rekli
družina, kjer vlada povezanost, zaupanje, iskrenost in sodelovanje, tako med študenti, kakor
tudi med mentorjem in študenti. Skupaj se učijo novih stvari in tako stalno dopolnjujejo in
nadgrajujejo svoje znanje (Krajnc in sod., 2012).
V vsakem kraju se programi prilagajajo željam študentov, vendar hkrati tudi krajevnim
razmeram. Tako je na primer v Novi Gorici večji interes za klesanje kamenja, v Velenju za
lokalno zgodovino. »Znanje, ki izvira iz kraja in je z njim povezano, daje možnosti, da si
bodo osebe z novim znanjem lahko neposredno pomagale pri vključevanju v javno
življenje.« (Krajnc in sod., 1992, str. 38)
Študenti po upokojitvi na krožku ponovno pridobijo nova prijateljstva, njihovo življenje spet
dobi pozitivno noto, omogoči pa jim tudi vključitev v družbo. Življenje posledično ostane
kvalitetno, hkrati pa pripomorejo k odpravljanju stereotipov o starosti.
Poglavitni cilj študijskega krožka je potešitev vedoželjnosti in znanje, pridobljeno ob visoki
motiviranosti študentov (Krajnc in sod., 2012).
2. Študentje
»Povprečna starost študenta na Slovenski UTŽO je 67 let. Najmlajši študentje štejejo 52 let,
najstarejši pa tudi prek 90 let.« (Krajnc in sod., 2012, str. 16) Med študenti prevladujejo
ženske (86 %). Moški po upokojitvi menijo, da so opravili svoje družbeno poslanstvo (Krajnc
in sod., 2012). Notranja motivacija in potrebe po učenju so velike, zato jih je treba sproti
zadovoljiti. Študentje se odločijo za učenje vsebin, ki se jih prej v življenju večinoma niso
imeli časa učiti, na ta način pa odprejo možnost za formiranje t.i. »druge kariere«. Potešijo
svojo vedoželjnost in osebne interese in se povezujejo s svojimi vrstniki, čedalje bolj pa se
razvija medgeneracijsko povezovanje. Družba se čedalje bolj zaveda pomembnosti znanja, ki
ga imajo starejši in ohranjanju le-tega na način sodelovanja starejših z mlajšimi generacijami.
3. Mentorji
Mentor je strokovnjak za področje, ki ga predava. O vsebinah krožka se dogovarja skupaj s
študenti, učne dosežke pa preverja sproti in ob zaključku študijskega leta. V mreži Slovenske
UTŽO delujejo mentorji treh generacij: mladi diplomanti, strokovnjaki srednje generacije,
zaposleni drugje in upokojenci. Glavna naloga mentorja je skrb za študente, njihovo znanje
ter počutje v skupini. Iskanje novih mentorjev je zahtevna in odgovorna naloga (Krajnc in
sod., 2012).

13

4. Animator
Animator predstavlja »srce študijskega krožka«. Je v stalnem stiku z vodstvom univerze ter z
mentorjem študijske skupine, zato je ključni člen pri prenosu informacij od vodstva univerze
do študentov. Njegova glavna naloga je, da poživi učenje, razbremeni mentorja, skrbi za
organizacijske zadeve, vodi evidenco učne skupine in pobira vsakomesečne članarine. Rešuje
tudi probleme v skupini, predstavlja nove predloge, je zaupnik mentorja in študentov (Krajnc
in sod., 2012).

4.3.

Razvoj mreže in širjenje izobraževanja starejših v Sloveniji

»UTŽO je živ organizem, kjer nenehno dopolnjujemo znanje in iščemo ravnovesje.« (Na
poti k novi Univerzi za tretje življenjsko obdobje, 2011, str.8) UTŽO je torej živa in gibljiva
tvorba, katera se stalno spreminja, se razvija in raste – tako vsebinsko, kakor tudi številčno.
Že na samem začetku je bil cilj razširitev izobraževanja za starejše po celotni Sloveniji.
Podpirali so razvoj v manjših naseljih, kjer se je na tem področju pred letom 1987 le malo
dogajalo. Država je bila centralizirana, to pa se je odražalo tudi na kulturnem in
izobraževalnem področju. V 90-ih letih je prišlo do množičnega zgodnjega upokojevanja in s
tem tudi do razcveta izobraževanja starejših. Vse bolj je naraščalo število študijskih skupin v
Ljubljani ter število UTŽO po Sloveniji (Krajnc in sod., 2012).
Izobraževanje za starejše naj bi se organiziralo v vsaki občini. Leta 1985/86 je potekal
enoletni program usposabljanja bodočih vodij in mentorjev UTŽO iz vse Slovenije, katerega
so se udeležili predvsem centri za socialno delo in domovi za starejše občane. Leta 1985 je v
Cankarjevem domu potekala odmevna konferenca na temo izobraževanja starejših, ki je
pripomogla k širitvi ideje in pri premagovanju stereotipov o starosti (Krajnc in sod., 2012). Na
ta način se je ustvarila kadrovska baza po Sloveniji, vzporedno pa se je širila ideja o
izobraževanju starejših.
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je bila ustanovljena leta 1984, uradni datum
ustanovitve UTŽO v Ljubljani, ki je postala prva UTŽO v Sloveniji, je bil 3. 2. 1986.
Povpraševanje in interesi po informacijah v povezavi z UTŽO so bili na začetku veliki,
predvsem so se informacije širile na podlagi osebnih stikov ter objav v medijih. Kasneje so
bili novi slušatelji vir za nove interesente: znanci, prijatelji, sosedi. Število krožkov in število
učnih skupin znotraj krožka je hitro naraščalo (Krajnc in sod., 2012).

4.4.

Koncept UTŽO

Eno od temeljnih izhodišč koncepta: »Univerza za tretje življenjsko obdobje raste iz ljudi, za
ljudi in skupaj z ljudmi.« (Krajnc in sod., 2012, str. 18)
Ob ustanavljanju je bilo veliko pozornosti posvečeno oblikovanju koncepta Univerze za
tretje življenjsko obdobje. V ospredju je bila težnja, naj univerza izhaja iz naših (slovenskih)
razmer, s poudarkom na lokalni kulturi in uvajanju novosti v procesu izobraževanja. Tako
niso mogli direktno prevzeti koncepta iz tujine, ampak so ga morali dodelati in prilagoditi
našim razmeram. Izobraževanje naj bi bilo svobodno in široko, učenje z radostjo in osebnim
14

nagibom. Koncept izobraževanja se stalno nadgrajuje in dopolnjuje. Leta 2009 je bilo kot
odgovor na obstoječe družbene in gospodarske razmere zasnovano izobraževalno gibanje
Znaš, nauči drugega, kjer prostovoljci svoje računalniško znanje delijo z drugimi. Pri
izobraževanju starejših igra prostovoljstvo pomembno vlogo (Krajnc in sod., 2012).
Poglavitne prednosti Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje so:
- Uvedba izobraževanja za življenje, kjer ne gre le za prenos znanja, temveč za
ustvarjanje novega znanja skupaj z udeleženci, ob upoštevanju njihovega znanja,
izkušenj, zamisli.
- Študijski krožki in njihovo učenje so povezani z lokalnim okoljem in delovanjem
starejših v njem.
- V skupinah vladajo tesni odnosi (do 12 oseb).
- Izobraževanje starejših kot način življenja.
- Izobraževanje spremlja močna kampanja za prepričevanje javnosti in vloge starejših v
družbi (Na poti k novi Univerzi za tretje življenjsko obdobje, 2011, str.6).
Shema 1: Splošna organizacijska shema Slovenske UTŽO

Avtorica: Katja Klemenčič, 2013
Slovensko UTŽO sestavlja mozaik organizacij za izobraževanje starejših, le-te pa so večinoma
nevladne organizacije, ki so svobodnejše in dopuščajo prostovoljstvo. »UTŽO mora biti
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samostojna, neprofitna organizacija. Razvita UTŽO mora biti samostojen socialni subjekt v
občini, ki ga ta tudi podpira in upošteva.« (Krajnc, 2013, ustni vir) Poleg nevladnih pa
delujejo UTŽO v okviru javnih zavodov (knjižnice, ljudske univerze, regijski izobraževalni
centri, društva upokojencev) (Krajnc in sod., 2012). Slednje so profitne organizacije, ki
dobivajo državno finančno podporo. »So zametki, ki omogočajo razvoj samostojnega
društva UTŽO, vendar pa jih UTŽO kot civilna družba pri določenih projektih ne more
povabiti k sodelovanju.« (Krajnc, 2013, ustni vir)

4.5.

Lokacije UTŽO v mreži Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje

Omenili smo, da izobraževanje starejših poteka v sklopu profitnih in neprofitnih organizacij.
Med profitne organizacije, na katerih potekajo večinoma tečaji za starejše, štejemo:
knjižnice, ljudske univerze, društva upokojencev ter izobraževalni centri (regijski, ekološki,
andragoški centri, javni zavod). Med neprofitne pa uvršamo UTŽO kot samostojno društvo.
Prognoza razvoja je bila, da se bo izobraževanje za starejše najhitreje razvijalo na
gospodarsko najbolj razvitih območjih Slovenije: Osrednjeslovenska in Gorenjska statistična
regija. Vendar je bila praksa nekoliko drugačna (Krajnc, 2013, ustni vir).
Slika 3: Mreža Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje

Avtorica: Katja Klemenčič, 2013
Zasledimo linijsko prostorsko lociranje neprofitnih organizacij (samostojnih društev UTŽO) od
Pirana do Žalca; iz linije nekoliko izstopata UTŽO Sevnica in Ilirska Bistrica. V Sloveniji je
samostojnih društev UTŽO 15; največje število jih je lociranih v Obalno-kraški,
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Osrednjeslovenski. V preglednici 2 opazimo, da je v omenjenih dveh regijah tudi delež
študentov na UTŽO nadpovprečen.
Med profitne organizacije, na katerih poteka izobraževanje za starejše v Sloveniji, uvrščamo:
3 knjižnice, 12 ljudskih univerz, 11 izobraževalnih centov, 4 društva upokojencev. Delujejo v
sklopu profitnih organizacij, po konceptu UTŽO; »so zametki, ki omogočajo razvoj
samostojnega društva UTŽO.« (Kranjc, 2013, ustni vir) V Gorenjski statistični regiji
izobraževanje za starejše v največji meri poteka v sklopu ljudskih univerz, v Jugovzhodni v
sklopu izobraževalnih centrov, v Savinjski in Podravski statistični regiji prevladujejo mešane
oblike organizacij za izobraževanje starejših (UTŽO).
UTŽO po Sloveniji se nahajajo v večjih slovenskih mestnih aglomeracijah, redkeje v manjših
(izjema: Velike Lašče, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Lenart). Dokaj izrazito lahko iz karte
razločimo t.i. »prometni križ«. Nahajajo se ob nacionalno in regionalno pomembnih
prometnih povezavah, kjer je gostota naselij in prebivalstva največja. UTŽO so locirane v
močnih regionalnih, lokalnih središčih, kjer se je vzpostavila močna civilna iniciativa. Hkrati je
tudi povpraševanje po izobraževanju v mestih večje, kot na podeželju. V mestih, kot vidimo
na sliki 4, je stopnja izobrazbene ravni prebivalstva višja, zato je tudi povpraševanje po
izobraževanju starejših v večje.
V Mariboru, Novem mestu in Kranju delujeta po dve UTŽO. V prvem delujeta v sklopu
Andragoškega zavoda Maribor–Ljudska univerza ter v okviru Mariborske knjižnice; v Novem
mestu v sklopu Društva upokojencev Novo mesto in Razvojno izobraževalnega centra Novo
mesto; v Kranju pa v sklopu Društva upokojencev Kranj in Ljudske univerze Kranj. Ker slednja
mesta uvrščamo med največje slovenske mestne aglomeracije, je tudi povpraševanje po
izobraževanju za starejše večje.
Največ UTŽO se nahaja v jugozahodnem, osrednjem, severozahodnem ter v jugovzhodnem
delu Slovenije, najmanj pa v južnem in severovzhodnem delu Slovenije ter na območju
Zgornjega Posočja ter na Koroškem. V zadnjem je gostota poselitve majhna, zato je tudi
povpraševanje po izobraževanju majhno. Zgornjo karto (slika 3) lahko primerjamo s sliko 4.
Na območjih z največjim številom UTŽO je stopnja izobrazbene ravni prebivalstva najvišja in
obratno; nižja kot je stopnja izobrazbene ravni prebivalstva, manjše je število UTŽO.
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Slika 4: Stopnja izobrazbene ravni prebivalstva v slovenskih občinah leta 2002 (Popis…2002)

Vir: Ravbar, Bole, 2007, str. 67
Iz kartografskega prikaza Izobrazbene ravni prebivalstva v Sloveniji je razvidno, da so
območja s podpovprečno stopnjo izobrazbene ravni prebivalstva skoncentrirana na območju
Prekmurja, Haloz, Slovenskih Goric, Posotelja, Zgornje Savinjske doline, Loškega Potoka,
Suhe Krajine in dela Bele Krajine. Območja z najvišjo ravnijo so skoncentrirana na
Gorenjskem in v večjih mestih. Tudi lokacija UTŽO sovpada z območji z najvišjo stopnjo
izobrazbene ravni prebivalstva, izstopa le Gorenjska. Pri tem imamo v mislih predvsem
majhno število samostojnih društev UTŽO. V regiji UTŽO delujejo v sklopu profitnih
organizacij. Zaznali smo, da so UTŽO prisotne v večjih slovenskih mestnih aglomeracijah. V
mestih imajo starejši večji interes po izobraževanju kot na podeželju, v veliki večini ravno
zaradi predhodnih izkušenj z izobraževanjem, v smislu kvalificiranosti/nekvalificiranosti.
Starejši na podeželju dosegajo nižjo stopnjo izobrazbene ravni, o nadaljnjem izobraževanju
ob upokojitvi večinoma ne razmišljajo. Najdejo druge oblike zapolnitve prostega časa (delo
na kmetijah, varstvo otrok,…). Problem predstavlja tudi dostopnost izobraževalnih ustanov
starejših na podeželju, saj so večinoma odvisni od prevoza domačih ter od javnih prevozov.
Hipotezo 1: »UTŽO so po Sloveniji organizirane dokaj neenakomerno« lahko delno
potrdimo.
Prisotne so v večjih slovenskih mestnih aglomeracijah, manjše število UTŽO je na redko
poseljenih, večinoma obmejnih, perifernih območjih. Na območjih, kjer je izobrazbena raven
prebivalstva v Sloveniji najvišja, se nahaja tudi več UTŽO in obratno. Najbolj neenakomerno
so locirane v severovzhodni, južni Sloveniji, na Koroškem in v Zgornjem Posočju.
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»Prostorski razvoj UTŽO po Sloveniji je bil glede na začetno prognozo razvoja nepredvidljiv
in drugačen od pričakovanj«. (dr. Ana Krajnc)

4.6.

Kronološki prikaz širjenja mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko
obdobje

»UTŽO teži k konstantnemu, postopnemu razvoju, saj je temelj razvoja želja, ki prihaja iz
ljudi.« (dr. Ana Krajnc)
Letnice nastanka posamezne UTŽO smo pridobili iz različnih virov: spletne strani posameznih
UTŽO, elektronska pošta, klici na posamezne UTŽO.
Slika 5: Kronološki prikaz širitve Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje

Avtorica: Katja Klemenčič, 2013
Prva UTŽO je bila ustanovljena v Ljubljani, še istega leta je nastala tudi UTŽO Velenje. Kasneje
nekaj let opazimo zatišje. Od leta 1991-95 jih je nastalo pet: v Ormožu, Mariboru, Celju,
Ravnah na Koroškem in v Novem mestu. V naslednjem obdobju od leta 1996-2000 jih je
nastalo štirinajst: Ilirska Bistrica, Nova Gorica, Domžale, Ajdovščina, Koper, Kranj, Trbovlje,
Trebnje, Črnomelj, Ivančna Gorica, Krško, Tržič, Žalec, Piran. Porast UTŽO je v tem obdobju
najbolj izrazit. V obdobju od 2001-2005 je bilo ustanovljenih sedem UTŽO: v Rogaški Slatini,
Slovenski Bistrici, Sevnici, Radovljici, v Škofji Loki, Idriji ter Novem mestu. Od leta 2006-2010
je bilo formiranih osem UTŽO: Grosuplje, Postojna, Izola, Murska Sobota, Šmarje pri Jelšah,
Velike Lašče, Sežana in Vransko. Od 2010 do danes pa je bilo ustanovljenih pet UTŽO:
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Jesenice, Cerknica, Litija in Šmartno, Šentjur in Logatec. Skupno je v Sloveniji 46 UTŽO, v 43ih različnih mestih.
Izobraževanje za starejše (UTŽO) se je hitreje kot v gospodarsko razvitih statističnih regijah
Slovenije, razvijalo drugje: Jugovzhodna, Savinjska, Obalno-kraška, Zasavska statistična
regija. Gorenjska statistična regija je še danes dokaj nerazvita na tem področju.
Izobraževanje za starejše je sicer prisotno, vendar UTŽO kot samostojne neprofitne
organizacija v omenjeni statistični regiji še ni.
Grafikon 5: Kronološki razvoj mreže Slovenske UTŽO

Kronološki razvoj mreže Slovenske
UTŽO
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Avtorica: Katja Klemenčič, 2013
Kronološki razvoj Slovenske mreže smo razdelili na 6 obdobij. Iz zgornjega grafikona je
razviden porast števila UTŽO v obdobju od 1996-2000. Od leta 1996 je bilo ustanovljenih
najmanj 34 UTŽO (brez UTŽO, za katere nismo pridobili podatkov o letnici nastanka UTŽO).
Nagel porast iz drugega v tretje obdobje, je povezan z zgodnjim upokojevanjem,
spremenjenim Zakonom o društvih, optimistično zazrtim pogledom ob osamosvojitvi
Slovenije ter ne nazadnje z dvigom kvalitete življenja v Sloveniji.
Zgodnje upokojevanje je v 90-ih letih postalo zelo priljubljeno. Starejši so se lahko upokojili
že pri 50-ih, če so privolili v nižje pokojnine (Namesto v pokoj v službo, 2008). Število
upokojencev se je tako v tem obdobju naglo povečalo, posledično se je povečalo tudi
povpraševanje po izobraževanju na UTŽO.
V 90-tih letih se je spremenil Zakon o društvih, tako je bilo ustanavljanje društev lažje. Država
in civilna družba sta si podali roke in od tedaj podpirata druga drugo. Država se je od ljudi
oddaljila, saj je prešla na kapital, zato je potrebovala civilno družbo. Družba se je začela vse
bolj opirati na nevladni sektor, saj so ljudje potrebovali psihosocialno podporo (Kranjc, 2013,
ustni vir).
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Prvo desetletje od razglasitve Slovenije za samostojno državo, so bila leta polna optimizma,
pričakovanja lepe prihodnosti. Za Slovenijo so bila 90. leta obdobje naglega gospodarskega in
družbenega razvoja, življenjski standard državljanov se je izrazito izboljšal. Že hierarhija
potreb po Maslowu pravi: šele, ko so zadovoljene osnovne potrebe (fiziološke potrebe,
potrebe po varnosti, po pripadanju in ljubezni), lahko uresničimo višje potrebe (potreba po
ugledu in spoštovanju ter potrebo po samouresničevanju) (Wikipedia, 2013). Predvsem
potreba po samouresničevanju predstavlja enega izmed temeljev individualnih odločitev za
vpis na UTŽO. Ker so bile nižje potrebe starejših ljudi zadovoljene, je bila želja po
samorealizaciji vse večja. Posledično so se vse bolj prebujale želje po ustvarjanju, prebujanju
in nadgrajevanju svojih potencialov, starejši so prešli od pasivnosti k aktivnemu delovanju v
svojem lokalnem okolju.
Kljub temu, da na grafikonu 6 opazimo nagel porast od leta 1996-2000, UTŽO teži k
konstantnemu, postopnemu razvoju, saj je temelj razvoja želja, ki prihaja iz ljudi. Slednje
velja tako za ustanavljanje UTŽO po Sloveniji, kakor tudi za porast števila študentov znotraj
posamezne UTŽO. Za primer navajamo UTŽO Sevnica, kjer se število študentov vsako leto
poveča za 20 %. Rast je počasna, vendar konstantna (Kranjc, 2013, ustni vir).

4.7.

Razlike med statističnimi regijami v Sloveniji v številu UTŽO in deležu
študentov na UTŽO

Cilj Slovenske UTŽO je bil zajeti celotno Slovenijo že od samega začetka. Zajeti kraje, kjer se
je do leta 1987 malo dogajalo. Država je bila v tem obdobju centralizirana, kar se je odražalo
na izobraževalnem in kulturnem področju (Krajnc, 2013, ustni vir).
Preglednica 2: Število UTŽO in delež študentov na UTŽO glede na celotno prebivalstvo
starejše od 65 let v posamezni statistični regiji

STATISTIČNA
REGIJA

ŠTEVILO
PREBIVALCEV
STAREJŠIH OD
65 LET

urad
RS, Statistične
informacije, 16.
6. 2010

*študijsko leto
2010/11

DELEŽ
ŠTUDENTOV NA
UTŽO GLEDE NA
ŠTEVILO
PREBIVALCEV
STAREJŠIH OD
65 LET
(za posamezno
statistično
regijo)

ŠTEVILO
UTŽO (za posamezno
statistično regijo)

ŠTEVILO
ŠTUDENTOV
NA UTŽO
(skupno za
posamezno
statistično
regijo)

* Statistični

Slovenija

46

338.265

12.825

3,8 %

Gorenjska
Goriška
Jugovzhodna
Slovenija
Koroška
Notranjsko-kraška
regija
Osrednjeslovenska

6
3
7

33.729
21.520
22.187

1.107
1.017
871

3,3 %
3,0 %
3,9 %

1
3

11.705
8.955

*75
383

6

83.548

5.729

21

*

0,64 %
4,3 %
6,6 %

Obalno-kraška
regija
Podravska
Pomurska
Spodnjeposavska
regija
Savinjska

4

18.857

1.030

5,5 %

4
2
2

55.861
20.725
11.973

*681
211
265

*1,2%
1,0 %
2,2 %

7

41.211

1.295

3,1 %

Zasavska

1

7.994

161

2,0 %

*Komentar: število študentov na UTŽO Ravne na Koroškem je slab pokazatelj vključevanja starejših v neformalne oblike izobraževanja za
starejše, saj se jih veliko izobražuje v okviru drugih društev in institucij (dom upokojencev, knjižnice, srednje šole, …) . Za Podravsko
statistično regijo nismo pridobili podatka o številu študentov, ki se izobražujejo v okviru Andragoškega zavoda Maribor.

Skupno je v Sloveniji 46 izobraževalnih ustanov za starejše, ki delujejo po konceptu UTŽO.
Največje število UTŽO je lociranih v Savinjski, Gorenjski, Osrednjeslovenski statistični regiji in
v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, najmanj pa v Koroški in Zasavski. Pri interpretaciji
podatkov je potrebno upoštevati velikost posameznih statističnih regij, predvsem majhno
površino Zasavske statistične regije, če jo primerjamo z ostalimi regijami. V Koroški statistični
regiji je število študentov na UTŽO Ravne na Koroškem slab pokazatelj vključevanja starejših
v neformalne oblike izobraževanja. Starejši se v omenjeni regiji izobražujejo v okviru drugih
društev in institucij (dom upokojencev, knjižnice, srednje šole).
V Pomurski in Spodnjeposavski statistični regiji je število UTŽO glede na površino statistične
regije majhno. Omenjeni dve regiji uvrščamo med gospodarsko slabo razvite, periferni in
pretežno agrarni regiji, kjer je izrazit proces depopulacije. Na območjih prevladuje starejše,
slabo kvalificirano, večinoma agrarno prebivalstvo, z zmerno do izrazito nizko stopnjo
izobrazbene ravni prebivalstva (povzeto po Ravbar, Bole, 2007). Zato je povpraševanje po
izobraževanju za starejše manjše.
V študijskem letu 2010/11 je v Sloveniji organizacije za izobraževanje starejših, po konceptu
UTŽO, obiskovalo 12.825 študentov, kar je predstavljalo 3,8 % celotne populacije starejših
od 65 let v Sloveniji. Največji delež študentov na UTŽO, glede na skupno število prebivalcev
starejših od 65 let, je imela Osrednjeslovenska statistična regija (6,6 %), sledijo ji Obalnokraška (5,5 %), Notranjsko-kraška (4,3 %) in statistična regija Jugovzhodna Slovenija (3,9 %).
Najnižji delež študentov na UTŽO imajo Koroška (0,65 %), Pomurska (1,0 %), Podravska (1,2
%) in Zasavska (2,0 %) statistična regija. Presenetil nas je nizek delež študentov na UTŽO v
Podravski statistični regiji, kjer so locirane 4 UTŽO v sklopu profitnih organizacij. Na UTŽO v
sklopu profitnih organizacij potekajo posamezni tečaji, kjer je število študentov običajno
manjše, kot pri samostojnih društvih UTŽO (glej tabelo z naslovom Število študentov na
posamezni UTŽO za študijsko leto 2010/2011). V ozadju nam sliko pojasni razlaga, da je v
slednji regiji manjše povpraševanje po izobraževanju starejših, zaradi nižje izobrazbene ravni
prebivalstva (glej sliko 4). Regijo uvrščamo med pretežno agrarno, kjer je kmetijstvo
primarna dejavnost. Poleg tega za omenjeno regijo nismo pridobili podatka o številu
študentov, ki se izobražujejo v okviru Andragoškega zavoda Maribor. Povprečen delež
študentov na UTŽO imajo Spodnjeposavska (2,2 %), Goriška (3,0 %), Savinjska (3,1%) ter
Gorenjska statistična regija (3,3 %).
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Drugo hipotezo » Večje kot je število UTŽO v posamezni statistični regiji, večji je delež
študentov glede na skupno število prebivalcev starejših od 65 let, in obratno«, lahko delno
potrdimo.
Hipotezo potrdimo za Osrednjeslovensko statistično regijo, kjer je lociranih 6 UTŽO, delež
študentov na UTŽO znaša 6,6 %. Hipotezo lahko potrdimo tudi za statistično regijo
Jugovzhodna Slovenija, kjer je število UTŽO 7, delež študentov pa 3,9 %. V Obalno-kraški
statistični regiji so locirane 4 UTŽO, delež študentov na UTŽO pa znaša 5,5 %. Hkrati lahko
hipotezo potrdimo za Podravsko, Zasavsko, Pomursko, Koroško, Spodnjeposavsko statistično
regijo (manjše kot je število UTŽO, nižji je delež študentov).
Zagotovo lahko hipotezo zavrnemo za Savinjsko (število UTŽO je 7, delež študentov pa 3,1 %)
in Gorenjsko statistično regijo (število UTŽO je 6, delež študentov pa 3,3 %). Predvidevanje,
da bo največji delež študentov na UTŽO v najbolj razvitih območjih Slovenije, kamor
uvrščamo Gorenjsko statistično regijo, se ni izšlo. »Razlagamo si lahko, da je slednja še vedno
pod močnim vplivom industrije, težko se privaja na druge, sodobne oblike dela, razvoj
družbe je zelo počasen.« (Krajnc, 2013, ustni vir) V regiji prevladujejo UTŽO, ki delujejo v
sklopu profitnih organizacij. Pri teh je število študentov manjše, kakor pri samostojnih
društvih UTŽO. V Savinjski statistični regiji prevladuje prebivalstvo z zmerno do izrazito nizko
stopnjo izobrazbene ravni prebivalstva. Predvidevamo, da je zaradi nižje izobrazbene ravni
prebivalstva, povpraševanje po izobraževanju za starejše manjše. Kljub nizkemu številu UTŽO
v Notranjsko-kraški statistični regiji (3), ima nadpovprečen delež študentov na UTŽO (4,3 %).
V Postojni in Ilirski Bistrici je izobraževanje za starejše dobro razvito.

5. DRUŽBENI POMEN IZOBRAŽEVANJA STAREJŠIH ZA RAZVOJ DEJAVNE
STAROSTI
Na prehodu iz drugega v tretje življenjsko obdobje ljudje doživijo številne spremembe, na
katere se eni bolj, drugi manj uspešno prilagodijo. Omenjena sprememba lahko vodi v krizo
identitete, ko človek pred sabo nima več cilja in ne ve, kako bi si zapolnil čas in praznino, ki
je kar naenkrat nastala v njegovem življenju. Zaradi tega se v drugih državah že kar nekaj
časa izvaja predupokojitveno izobraževanje, katerega glavni cilj je olajšanje prehoda iz
delovno aktivnega v upokojitveno obdobje.
Nekateri starejši vidijo v tem obdobju možnost za t.i. »drugo kariero«, želijo se učiti in delati
stvari, za katere prej ni bilo časa. K izobraževanju tako pristopijo z radostjo in veliko željo,
zaradi tega je posledično tudi učenje hitrejše in aktivnejše. Aktivacija znanja v lokalno okolje
in doprinos k njegovemu razvoju je ob visoki motivaciji večji in hitrejši.
»Mlado prebivalstvo se šola, delovno aktivno odhaja vsak dan na delo, starejši ostajajo
doma. Kdo kot starejši ne bi bolj opazil, kaj je potrebno v lokalnem okolju spremeniti ali
razviti?« (Krajnc, 2013, ustni vir)
»Pred osemnajstimi leti sem za Univerzo za tretje življenjsko obdobje izvedela iz člankov v
dnevnem časopisju. Takoj sem pomislila: To bi bilo nekaj zame! V mladosti sem si želela
študirati primerjalno književnost, pa sem se morala odločiti za nekaj bolj praktičnega.
Končno sem lahko študirala nekaj, kar me je od nekdaj veselilo. Pri univerzi sem začela
delovati tudi kot prostovoljka, največ sem pomagala pri vsakoletnih vpisih in pri uvajanju
računalniške evidence. Tako sem brez stresa zaključila aktivno obdobje ter dobila tudi nov
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krog kolegic svoje starosti in podobnih interesov, s katerimi si že dolga leta delimo vesele
in žalostne dni.« (Krajnc in sod, 2012, str. 13)
Nove državne politike OZN in EU spodbujajo »dejavno starost« in s tem starejšim omogočajo
sodelovanja z drugimi generacijami ter doprinos starejših k višjim družbeno-ekonomskim
standardom in kvaliteti življenja (Šantelj, 2013).
V družbi se soočamo s stereotipi o upadanju telesnih in duševnih moči s staranjem. Teh je
preveč in so pretirani. Zaradi visoke kvalitete življenja je vse več starejših dobrega zdravja in
polnih življenjske moči. Država in družba morata v starejše najprej verjeti, šele nato se lahko
starejši ljudje aktivno vključijo v družbo. »Danes v Evropi govorijo o starosti kot o priložnosti
in o starejših ljudeh kot o skritih zakladih znanj in izkušenj ali kot pravijo ekonomisti o
skritih človeških virih.« (Šantelj, 2013, str. 1, 2)

5.1.

Ustvarjalnost kot spodbujevalec razvoja učečih se regij

Če si pojem ustvarjalnost razlagamo kot »uspešen prenos novo osvojenega znanja v prakso«
(Ravbar, Bole, 2007, str. 68) ugotovimo, da omenjen način sovpada z enim izmed temeljnih
ciljev UTŽO. Starejši ljudje so bogat vir človeškega in družbenega kapitala, zato lahko s svojim
znanjem in izkušnjami pripomorejo k razvoju družbe in tako tudi vplivajo na preobrazbo
pokrajine. Odkar je Slovenija vstopila v informacijsko družbo in globalizacijo, so kot razvojni
spodbujevalci vse bolj v ospredju predvsem mehki lokacijski dejavniki: človeški kapital,
znanje, opremljenost s tehnološko in komunikacijsko infrastrukturo, finančni kapital in
druge« (Ravbar, Bole, 2007, str. 17).
»Dolgotrajni osebni stiki, ki so rezultat skupnega izobraževanja, socialnih stikov, kulturne
bližine, skupnega porekla, sodelovanja v lokalnih združenjih in društvih, krepijo informacijsko
družbo in spodbujajo učni proces, ki povezuje akterje z različnih področij. To lahko vzpodbudi
rast novih navdihov in idej.« (Ravbar, Bole, 2007, str. 16). Študenti UTŽO utrjujejo in razvijajo
svoje znanje znotraj UTŽO, ga kasneje prenašajo v lokalno okolje, kjer sodelujejo z različnimi
akterji, generacijami in skupaj pripomorejo k družbenemu in lokalnemu razvoju. Preplet
socialnih vezi, posledično znanja, povezovanje znanja v nove oblike in ustvarjanje novih idej,
povzročijo premik v razvoju posameznega naselja, lokalnega okolja, občine in države.
»Nastanek učečih regij/mest pogojujejo geografski, gospodarski in družbenokulturni
dejavniki. Družbeni in človeški kapital sta pomembna dejavnika za nastanek učečih se regij.«
(Ravbar, Bole, 2007, str. 33, 34). Ravno pri starejših sta omenjena dva kapitala največja.
Kljub vsemu znanju in izkušnjam, se mora človek celo življenje učiti, drugače ne sledi družbi
in se počuti zmedenega. »Brez učenja starejši težko govorimo o učeči se družbi in
vseživljenjskem učenju in izobraževanju.« (Šantelj, 2013, str. 4)

5.2.

Medgeneracijsko povezovanje

Pomembno vlogo pri ohranjanju znanja in izkušenj, ki so jih starejši pridobili tekom življenja,
igrajo stiki z ostalimi generacijami, še posebej z mlajšo generacijo. S transferjem znanja
med generacijami, se le-to ne izgubi v prazno, ampak se ponovno vgradi v družbo in tako
mlajši generaciji omogoča hitrejši razvoj in hitrejše doseganje ciljev, brez nepotrebnih
naporov. To bi morala upoštevati tudi podjetja in zaposlovati ljudi različnih generacij.
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Povezovanje generacij prinaša pretok znanja med njimi. »Pogoj za trajnostni razvoj je, da se
upoštevajo želje in potrebe vseh generacij, kar dvigne kvaliteto okolja«. (Šantej, 2013, str.
5) Ljudje se med seboj najhitreje povezujejo, ko se zavzemajo za nekaj skupnega in ko
ustvarjajo skupaj. Povezovanje med generacijami prinese koristi tako mladim - dobijo
pomoč, kakor tudi starejšim - povezujejo se z ljudmi. Medgeneracijsko povezovanje je tesno
prepleteno in povezano tudi s prostovoljstvom (Šantej, 2013).
Slika 6: Moč medgeneracijskega povezovanja

Vir: Moč medgeneracijskega povezovanja, 2011

5.3.

Premagovanje socialne izločenosti starejših

»Starejši se lahko integrirajo nazaj v družbo s pomočjo neke dejavnosti.« (Šantelj, Starejšineizkoriščen zaklad človeških virov …, str. 3). Dejavnost, v katero želijo vlagati svojo energijo,
hkrati pa jih to vodi v vključitev v novo socialno skupino, v kateri posameznik ponovno dobi
novi družbeni položaj. Ko se nauči ali dopolni znanje, lahko to znanje v družbi tudi deli in jo
tako bogati: dela prostovoljno v društvih, kot kustos ali vodič, pripravlja razstave, vrtnari,
nudi učno pomoč, ipd. Starejši bi lahko prevzeli občasna, pridobitvena dela, lahko bi delali
nekaj ur na dan. Vendar zakonodaja v Sloveniji to omejuje. S tem pa se zgublja pomemben
del človeškega kapitala (Šantelj, Starejši - neizkoriščen zaklad človeških virov …,).

5.4.

Prostovoljno delo

Starost je za marsikoga čas, ko dopolni, nadgradi ali pa se nauči česa novega. S tem znanjem
pa lahko vpliva na vse generacije in pripomore k napredku družbe, predvsem v različnih
oblikah prostovoljnega dela. Študijski krožki imajo v osnovi 2 cilja: učni in dejavnostni cilj.
Ker je znanje v študijskih krožkih pridobljeno zelo doživljajsko, je tudi njegova aktivacija zelo
hitra. Čedalje večja je težnja po predajanju pridobljenega znanja v okolje, predvsem v obliki
prostovoljnega dela. Tako Slovenska UTŽO razvija in podpira prostovoljstvo kulturnih
mediatorjev v muzejih in bolnišnicah, vrtnih prostovoljcev v botaničnem vrtu,
pripovedovalcev zgodb v vrtcih, šolah in na javnih prireditvah. Ena izmed pomembnih nalog
izobraževanja za starejše je povezovanje z lokalnim okoljem in možnost doprinosa k
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lokalnemu razvoju, zaradi vsega znanja in časa (Izobraževanje za/in prostovoljstvo na UTŽO v
Ljubljani, 2013).

Shema 2: Reverzibilen pretok znanja med UTŽO in lokalnim okoljem

Avtorica: Katja Klemenčič, 2013
5.4.1. Primeri prostovoljstva na univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani
Slovenska univerza se na področju prostovoljstva usmerja v zdravstvo, kulturo, šolstvo,
humanitarne organizacije ter v lokalni razvoj. Univerza najprej prouči potrebe posamezne
ustanove po prostovoljstvu, nato z njimi sklene dogovor o zaposlitvi prostovoljcev in jih
skupaj z ustanovo izobražuje. Na ta način se znanje slušateljev UTŽO neposredno pretaka v
družbo, ob nadaljnjem izobraževanju starejših. Razvoj in izvedbo posameznih prostovoljnih
programov delno podpira Ministrstvo za šolstvo in šport. Prostovoljstvo starejšim daje
možnost učenja, pomoči drugim, prijetnega druženja ter osebnostne rasti in samouresničitev
(Izobraževanje za/in prostovoljstvo na UTŽO v Ljubljani, 2013).
13. 3. 2013 je na sedežu UTŽO v Ljubljani, v prostorih na Poljanski cesti, potekalo srečanje oz.
posvet o prostovoljnem delu starejših v javnih ustanovah. Posveta so se udeležili tako
prostovoljci, kakor tudi predstavniki javnih ustanov, na katerih poteka prostovoljstvo
(Botanični vrt v Ljubljani, Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzej za oblikovanje in arhitekturo
Ljubljana, Klinični center Ljubljana, UNICEF Slovenije) in seveda tudi vodstvo UTŽO.
Predstavniki javnih ustanov so dobili povratno informacijo o poteku dela prostovoljcev. Tudi
sami so navedli kako poteka prostovoljstvo pri posamezni javni ustanovi in predlagali, kaj bi
še lahko izboljšali na tem področju. Cilj posveta je bila predvsem obojestranska seznanitev s
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potekom prostovoljstva med prostovoljci in predstavniki javnih ustanov, ter formiranje
nadaljnje poti.

Slika 7: »Punčka iz cunj« boljša ročne, komunikacijske in organizacijske spretnosti

Vir: Temelj univerze je prostovoljstvo, 2007
Slika 8: Vrtni prostovoljci v Botaničnem vrtu Ljubljana

Vir: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 2013
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Preglednica 3: Oblike prostovoljnega dela v sklopu UTŽO v Ljubljani
OBLIKE
PROSTOVOLJNEGA
DELA V SKLOPU UTŽO
V LJUBLJANI

DRUŽBENO
KORISTNE NALOGE
PROSTOVOLJCEV

Mediatorji v
kulturi

Prostovoljni
kulturni
mediator v
Kliničnem
centru
Ljubljana

Prostovoljni
pripovedniki

Ohranjanje
kulturne
dediščine v
muzejih,
galerijah in
knjižnicah.
Krajšanje časa
obolelim v
bolnišnicah.
Krepijo vezi
med muzeji in
Kliničnim
centrom z
nevladnimi
organizacijami

Ustvarjanje vezi
med kulturo in
tistimi, ki jo
želijo doživeti.
Posvečanje
bolnikom, ki so
brez svojcev in
ki so dlje časa
hospitalizirani.

Člani
študijskega
krožka
Umetnost
pripovedovanja
iščejo načine,
kako branje in
pripovedništvo
povezati z
različnimi
ciljnimi
skupinami.

LOKACIJA

Narodni muzej
Slovenije,
Arhitekturni
muzej Ljubljana,
Slovenski
etnografski
muzej,
Prirodoslovni
muzej Slovenije,
Tehniški muzej
Slovenije

Univerzitetni
klinični center

Knjižnice, knjižni
sejmi Društva
slovenskih
pisateljev in
lokacije, kjer je
živa beseda
dobrodošla.

PODPORA

Delna podpora
Evropska
komisija (LACE)
in Norveški
finančni
mehanizem

/

/

Vrtni
prostovoljci v
Botaničnem vrtu
Ljubljana

Delo v vrtu, svoje
znanje predajajo
obiskovalcem,
širjenje vedenja o
pomenu
botaničnega vrta za
ohranjanje biološke
raznolikosti,
povezovanja
Botaničnega vrta
Ljubljana z
različnimi
družbenimi
skupinami in
generacijami.
Botanični vrt
Ljubljana

Uvodno
usposabljanje
podprla Mestna
občina Ljubljana,
sklad
CalousteGulbekian,
evropska mreža za
razvoj
medgeneracijskega
izobraževanja Emil

Znaš, nauči
drugegaračunalniško
opismenjevanje
v dvojicah

Starejši posreduje
svoje
računalniško
znanje vrstniku, ta
ga v zameno
nauči, tisto kar že
sam zna.

UTŽO v Ljubljani,
pri študentih
doma

Mreže ustvarja
UTŽO v Ljubljani
in podjetje S&T
(podpora
Evropskega
socialnega sklada,
Ministrstva za
javno upravo)

Povzeto po : Izobraževanje za/in prostovoljstvo na UTŽO v Ljubljani, 2013

Medgeneracijsko povezovanje in prostovoljstvo sta med seboj tesno prepletena in povezana.
Če parafraziramo besede doc. dr. Dušanke Findeisen, ene izmed ustanoviteljic UTŽO:
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»Znanje študenti UTŽO dajejo drugim, a hkrati ostaja njihovo in se jim vrača obogateno,
vrednejše.« (Findeisen, 2013, str. 2)

6. PRIMER VPETOSTI UTŽO GROSUPLJE V LOKALNO OKOLJE
Za analizo »Vpetosti UTŽO v lokalno okolje«, smo se odločili za UTŽO Grosuplje. Univerza je
zelo dejavna v svoji občini in tesno povezana z različnimi vladnimi organizacijami. Njena dela
so zelo odmevna po celotni Sloveniji. UTŽO Grosuplje predstavlja zgled aktivnega delovanja
ostalim UTŽO po Sloveniji.

6.1.

UTŽO Grosuplje

UTŽO Grosuplje se nahaja v občini Grosuplje, katero uvrščamo k Osrednjeslovenski statistični
regiji. Nahaja se jugozahodno od Ljubljane in je od nje oddaljen približno 20 km.
»V okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje Grosuplje je aktivnih blizu 300 vpisanih
upokojencev. Svoje znanje bogatijo v naslednjih izobraževalnih programih: nemški, angleški,
španski, italijanski jezik, računalništvo, slikarstvo, umetnostna zgodovina, restavratorstvo,
literarna zgodovina in književnost, glasba, ples, ekologija in varstvo narave, etnologija in
domoznanstvo, religija in etika, retorika, delavnica fotografije, zdrava prehrana s kuharskimi
mojstri, planinarjenje in pohodništvo (vsak prvi in tretji petek v mesecu) in umetnost
pripovedovanja. Vsak prvi in tretji četrtek v mesecu se srečujejo na predavanjih z zanimivo
družbeno tematiko. Redno se vključujejo v družabni in kulturni utrip mesta. Koordinator
celotne UTŽO Grosuplje je Andreja Smolič.« (UTŽO Grosuplje, 2013)
Slika 9: Lokacija UTŽO Grosuplje

Avtorica: Katja Klemenčič, 2013
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Podali smo se na terensko delo, da bi se seznanili s potekom ustanavljanja in razvijanja UTŽO
Grosuplje ter z njeno današnjo vpetostjo v lokalno okolje. Želeli smo pridobiti informacije o
raziskovanju tematike povezane z izobraževanjem starejših v občini pred ustanovitvijo UTŽO,
ter izvedeti poglavitne informacije ob ustanavljanju. Vodila nas je želja po zelo pomembnih
informacijah, povezanih z današnjo vpetostjo UTŽO Grosuplje v lokalno okolje, povezanost
le-te z drugimi ustanovami v občini, ter vse bolj pomembno medgeneracijsko povezovanje in
sodelovanje. Opravili smo intervju z ustanoviteljico UTŽO Grosuplje Andrejo Smolič. Podlaga
za vprašanja pri intervjuju nam je predstavljala spodnja shema »Koraki do ustanovitve
UTŽO«. Intervju je potekal 3. 7. 2013 v galeriji Mestne knjižnice Grosuplje, v kateri potekajo
tudi posamezni študijski krožki v sklopu UTŽO Grosuplje.
Slika 10: Koraki do ustanovitve UTŽO

Avtorica: Katja Klemenčič, 2013
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Slika 11: Koraki so ustanovitve UTŽO Grosuplje

Avtorica: Katja Klemenčič, 2013
Povod za ustanovitev UTŽO je bili predvsem v individualnem interesu Andreje Smolič. Že kot
otrok je bila vzgojena v duhu prostovoljstva in medsebojne pomoči. Njena mama se je še v
poznih letih šolala; hodila je na tečaj angleščine pri 90-ih letih. Andreja je bila pred
upokojitvijo pravnica in ko je prišel čas za upokojitev je razmišljala, s čim se bo ukvarjala še
naslednjih 30 let.
Posebnih raziskav s področja izobraževanja starejših v občini Grosuplje pred ustanovitvijo
UTŽO ni bilo, je bila pa že tedaj dobra izobrazbena struktura prebivalcev v občini. Bilo je
veliko izobraženega prebivalstva, ki so se kasneje UTŽO pridružili kot študentje in tudi kot
mentorji.
UTŽO je bila že od začetka vpeta v lokalno okolje. Povezali so se s profitnimi organizacijami v
občini: z Domom starejših občanov, s Kriznim centrom Palčica, z študentskim klubom GROŠ,
z osnovnimi šolami ter vrtcem. Povezani so tudi s cerkvami v občini in s Kulturnim društvom
Grosuplje.
Prej so bili predvsem izobraženi ljudje, ki dandanes obiskujejo UTŽO, slabše vpeti v lokalno
okolje. Ni bilo toliko možnosti, da bi se izrazili in razvili svoje talente, ki so jih v prejšnjih
življenjskih obdobjih zaradi drugih prioritet potisnili na stran. Ob ustanovitvi UTŽO so jih
lahko končno začeli razvijati in svoje delo posredovati okolju.
UTŽO se je najprej povezala z občino, ki jih tudi financira, z državo, s Kulturnim društvom
Grosuplje, poleg tega pa so in še vedno pridobivajo sredstva iz javnih razpisov, kar pa zna biti
zelo naporno in zamudno. Zato je njihov cilj prepričati študente, upokojene ekonomiste, ki so
svetniki na občini, da spremljajo izdajanje razpisov in se prijavljajo nanje.
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Ob ustanavljanju so Andrejo Smolič podprli njeni kolegi. Ti so pokazali velik interes in UTŽO
je hitro zaživela kot nova socialna enota. Prvi mentorji so bili bivši profesorji iz različnih
predmetov. Pri pridobivanju mentorjev ni bilo težav, saj je bila izobrazbena struktura v
Grosuplju ugodna. Veliko bivših strokovnjakov z različnih področij je bilo pripravljenih
prevzeti vodstvo študijskih krožkov in si ustvariti t.i. »drugo kariero«. Tudi prvi študenti so
bili izobraženi starejši. Novica in z njo povezan interes po vpisu na UTŽO se je širil prek
osebnih stikov, prek občinskih glasil. Mesto Grosuplje je majhno mesto, ljudje se med seboj
poznajo, zato se je ideja širila hitro.
Izobraževalne vsebine so izbrali na podlagi zanimanja študentov ter na podlagi znanj, ki so jih
imeli mentorji. Prednjačila je želja po pridobivanju računalniškega znanja, starejši so se hoteli
uskladiti z današnjo informacijsko družbo. Veliko je bilo zanimanja za nadgradnjo tujih
jezikov. Nekateri starejši so govorili po 5 jezikov in so že pred vključitvijo na UTŽO delovali
kot lokalni vodiči. Veliko je bilo zanimanja tudi za umetniške vsebine in programe (slikanje,
restavratorstvo, kiparstvo).
Prostor za obratovanje oddaja Mestna knjižnica Grosuplje. Tu potekajo predavanja. V
njihovih prostorih imajo učilnice in dvorano, kjer študentje predstavljajo svoje znanje in
izdelke. Poleg tega v kmečki sobi potekajo literarni večeri. V knjižnici poteka zelo intenzivno
medgeneracijsko sodelovanje, kjer mladi skupaj s starejšimi izdelujejo lutke. UTŽO ima
prostore tudi v Upravni enoti Grosuplje (stari in novi zgradbi), v Osnovni šoli Louisa Adamiča,
v Kulturnem domu Grosuplje ter v Družbenem domu Grosuplje.
Ideja o ustanovitvi UTŽO je bila v lokalnem okolju zelo dobro sprejeta. Univerza je bila hitro
vpeta v lokalno okolje, podprta je bila tako s strani občine, kakor tudi s strani drugih
nevladnih organizacij. Povezave med njimi so se hitro vzpostavile in pretok znanja med UTŽO
in lokalnim okoljem je hitro zaživel in se z leti še krepi.
Slika 12: Logotip UTŽO Grosuplje (avtorica Dora Adamič)

Vir: UTŽO Grosuplje, 2013
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6.1.1. Medgeneracijsko povezovanje na UTŽO Grosuplje
Medgeneracijsko povezovanje se članom UTŽO Grosuplje zdi zelo pomembno. Med
starejšimi in mlajšimi poteka že od samega začetka, obstaja cela vrsta projektov, poleg tega
pa so interesi z obeh strani veliki.
V prostorih Mestne knjižnice Grosuplje potekajo lutkovne delavnice, kjer starejši skupaj z
mlajšimi delajo lutke, tečaj se konča z lutkovno predstavo. Poteka tudi učenje računalništva.
Študenti, včlanjeni v študentski klub Groš, so svoje računalniško znanje predajali slušateljem
UTŽO.
Med poletnimi počitnicami je potekal, po občini odmeven, medgeneracijsko zelo
pomemben projekt »Ne bodi sam doma!« Namenjen je bil predvsem otrokom iz socialno
šibkih družin, pridružili so se jim tudi otroci, za katere starši čez poletje niso imeli varstva.
Zanimanje je bilo izjemno. K projektu so se pridružili tudi taborniki, psihologi, zdravniki, saj je
bilo na dogodek potrebno gledati z različnih perspektiv. Taboru se je pridružilo nekaj otrok iz
zelo slabih socialnih razmer, vendar so se v teh dneh razživeli in sprostili. Pridružili so se jim
tudi mladi mentorji in nastal je velik medgeneracijski projekt, ki se je izkazal za zelo
uspešnega z vseh strani. Organizacijsko je bil sicer naporen, vendar je bil izkupiček dosežen
ali celo presežen. Skupaj so naredili Velikana iz recikliranega materiala, ki danes krasi
Mestno knjižnico Grosuplje.
Študenti UTŽO Grosuplje kot babice in dedki nudijo pomoč v Kriznem centru Palčica.
Sodelovanje ni tako razširjeno, ker študentom primanjkuje predvsem psihološkega znanja,
saj v center pridejo otroci iz zelo slabo urejenih družinskih razmer.
Poteka tudi projekt Kultura starejših, popotnica mlajšim. Starejši svoje znanje in
razmišljanje s področja kulturne dediščine želijo prenesti na mlajše.
Nekaj študentov poučuje v osnovnih šolah, predvsem jezike, nekateri nudijo prostovoljno
učno pomoč. V vrtcu pa potekajo pripovedovalne urice.
Poleg tega potekajo večeri ob kmečki peči, kjer starejši skupaj z ostalimi delijo njihove
življenjske zgodbe in prebirajo različno literaturo ter diskutirajo. Večeri potekajo v čudovitem
prostoru, bivši pisarni zelo znanega pravnika, imenovani »Koščakova soba«. Sobo so
restavrirali študenti iz krožka restavratorstvo.
Če na kratko povzamemo medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje med UTŽO Grosuplje
in lokalnim okoljem, bi ju lahko ocenili kot zelo uspešno in intenzivno. Pretok znanja med
različnimi generacijami je intenziven, poteka predvsem v obliki projektov. Največja je
povezanost med najmlajšimi in najstarejšimi prebivalci občine Grosuplje, med občani iz 1. in
3. življenjskega obdobja. UTŽO Grosuplje bi predlagali, da bi vzpostavili močnejše vezi z
delovno aktivnim prebivalstvom. Tako bi se še intenzivneje tkale vezi in pretakale informacije
med generacijami. Nastalo bi močnejše jedro informacij in znanja, ki bi bilo podlaga za še
intenzivnejši lokalni razvoj.
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6.1.2. Primeri vpetosti študentov UTŽO Grosuplje v lokalno okolje
Študenti, ki obiskujejo UTŽO Grosuplje, so na različne načine vpeti v lokalno okolje.
Preglednica 4: Vpetost študentov UTŽO Grosuplje v lokalno okolje
1. ŠTUDENTI UTŽO KOT TURISTIČNI VODIČI:
Na občini za občinske goste, za nizozemske goste, s katerimi potekajo izmenjave, za
Zamejske Slovence, turistični vodiči v Županovi jami, sodelovanje s turističnimi društvi.
2. POMOČ IN ORGANIZACIJA KULTURNIH PRIREDITEV:
Predstavitev svojih izdelkov, publikacij in del o domači občini, ohranjanje lokalne kulture slikarstvo, literatura, kiparstvo, fotografski krožek, povezovanje z Društvom kmečkih žena.
3. PUBLIKACIJA »NAŠE KAPELICE«:
Popis kapelic v občini, ohranjanje bogatih informacij o preteklosti, medgeneracijsko delosodelovanje z učenci OŠ Luis Adamič.
»Kapelice so zgovorne priče dogajanja v preteklosti in tudi upanja na vse dobro v
prihodnosti. Zato je naša dolžnost, da jih ohranimo tudi zanamcem.« (Kuhar, 2010, str. 6)
»Kapelice že stoletja krasijo našo kulturno pokrajino, povezujejo rodove in vse bolj postajajo
turistična znamenitost.« (Kuhar, 2010, str. 6) Nekatere kapelice so že zelo dotrajane, zato so
se na UTŽO odločili, da jih bodo oživeli.
4. AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV RESTAVRATORSTVA:
Obnovili notranjost številnih cerkva v občini, restavriranje t.i. »Koščakove sobe«, načrtovana
obnova obzidja Tabor Cerovo - projekt miruje, zaradi vprašanja povezanega z lastništvom.
5. MARKACIJA »PREŠERNOVE POTI«:
Poteka od Grosuplja do kuma Kopanj na Radenskem polju, kulturna prireditev po poti vsako
leto na Prešernov dan, načrti UTŽO za podaljšanju poti vse do Ribnice.
Avtorica: Katja Klemenčič, 2013; vir: Andreja Smolič, 2013
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Slika 13: Publikacija »Naše kapelice«

Avtor: Katja Klemenčič, 2013
UTŽO Grosuplje s svojim izredno aktivnem delovanju predstavlja zgled ostalim UTŽO po
Sloveniji. Njena vpetost v okolje in njen družbeni status v občini Grosuplje je izjemen. Veliko
pohval je prejela s sedeža Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Na UTŽO
Grosuplje pravijo, da je včasih njihova vpetost v okolje celo prevelika, saj jim primanjkuje
predvsem časa. V prihodnje pričakujejo nadaljevanje dosedanje poti, sicer nimajo večjih
načrtov. Tako zaključujemo s stavkom, da je UTŽO Grosuplje zelo dober primer uspešne
prakse delovanja UTŽO kot pomembne socialne enote v občini, ki se je z leti širila in utrdila
svojo vlogo in položaj v njej.

7. PRIMERJAVA MED CENTRALNO (UTŽO V Ljubljana) IN PERIFERNO
(Društvo U3 SEVNICA) UTŽO
Naš namen anketne analize med UTŽO v Ljubljani in Društvom U3 Sevnica je bil proučiti
razlike med periferno (U3 Sevnica) in centralno (UTŽO v Ljubljani) UTŽO. Poudarek je bil na
vsebinskih, prostorsko-relacijskih elementih (oddaljenost UTŽO od kraja bivanja, prevozna
sredstva) in vpogled v dinamiko izobraževanja starejših na UTŽO (starost študentov, koliko
študijskih krožkov v povprečju obiskuje študent, katere pogreša). Predvidevali smo razlike
glede obiskovanja vsebinsko različnih študijskih krožkov, glede oddaljenosti UTŽO od kraja
bivanja in glede uporabe prevoznih sredstev.
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7.1.

Predstavitev UTŽO v Ljubljani in društva U3 Sevnica

UTŽO v Ljubljani se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Osrednjeslovenski statistični regiji.
Ustanovljena je bila leta 1986. Izobraževanje za starejše poteka na 40-ih različnih lokacijah
po mestu, kjer ima univerza najete prostore. Skupne zgradbe ne načrtujejo, saj so del civilne
družbe (primanjkuje jim denarnih sredstev), poleg tega je razpršenost prostorov pozitiven
faktor, ki omogoča večjo vpetost univerze v družbo, med ljudi. Sedež UTŽO, ki mora biti
trden, se nahaja na Poljanski cesti (Krajnc, 2013, ustni vir).
Društvo U3 Sevnica se nahaja v občini Sevnica, v Spodnjeposavski statistični regiji.
Ustanovljena je bila leta 2003, kot enota pri Srednji šoli Sevnica. Osnovni cilj delovanja je
izobraževanje starejših in njihovo druženje. Ob torkih imajo skozi celotno študijsko leto
organizirana strokovna predavanja poljubnih vsebin in sicer s področja zdravstva, sociale, o
vrednotah družbe, osebne rasti, varovanja okolja, kulture, zgodovinskih zanimivosti,
medsebojnih odnosih, komuniciranju, razreševanju konfliktov, retoriki, prometnih predpisih,
pravnih nasvetih in drugih. Enkrat mesečno organizirajo strokovno ekskurzijo, trenutno pa
imajo 13 študijskih skupin, v katerih se izobražuje 160 članov (Društvo U3 Sevnica, 2013).
Slika 14: Logotip Društva U3 Sevnica

Vir: Društvo U3 Sevnica, URL: http://u3sevnica.weebly.com/, citirano: 1. 8. 2013
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Rezultati anketne analize med UTŽO v Ljubljani in Društvom U3 Sevnica

7.2.

Spodaj predstavljamo rezultate anketne analize med periferno in centralno UTŽO.
Grafikon 6: Spol študentov
Društvo U3 Sevnica
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Na UTŽO v Ljubljani je bilo anketiranih več žensk kot moških, na U3 Sevnica je bilo ravno
obratno. Na omenjeni U3 Sevnica nas je presenetilo večje število moških, saj je običajno na
univerzi zastopanih več žensk kot moških.
Grafikon 7: Starost študentov
UTŽO v Ljubljani
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Število anketiranih po različnih starostnih skupinah je na obeh UTŽO podoben. Izstopa
starostna skupina od 60 do 75 let.
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Grafikon 8: Oddaljenost UTŽO od kraja bivanja
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Razlike v oddaljenosti UTŽO od kraja bivanja med analiziranima UTŽO so dokaj velike. Pri
anketirancih na UTŽO v Ljubljani je bilo največ študentov oddaljenih od 2 do 5 km, sledila sta
razreda od 5 do 10 km, ter od 10 do 25 km. Na sevniški UTŽO je največ študentov oddaljenih
od 1 do 2 km, naslednja je skupina od 2 do 5 km ter od 10 do 25 km. Anketirani študentje
UTŽO Sevnica stanujejo bližje UTŽO, kot študenti UTŽO Ljubljana.
Grafikon 9: Prevozna sredstva
UTŽO v Ljubljani

Društvo U3 Sevnica
hodim peš

hodim peš

4
2 študentov
študentov
0

9
študentov

7
študentov

s svojim avtom

s svojim avtom
9
študentov

mestni avtobus

10
študentov

z več mestnimi
avtobusi

10
študentov

0
13
študentov

medkrajevnim
avtobusom/vlakom
kombinacija

mestni avtobus
z več mestnimi
avtobusi

medkrajevnim
avtobusom/vlakom
kombinacija

Anketirani študenti UTŽO Sevnica stanujejo bližje UTŽO, zato so na vprašanje o prevoznem
sredstvu odgovorili, da jih na UTŽO največ hodi peš. Študenti, ki so od UTŽO bolj oddaljeni
uporabljajo svoj avto, veliko jih tudi kombinira omenjeni dve prevozni sredstvi.
Študenti UTŽO v Ljubljani, kot prevozno sredstvo najbolj uporabljajo svoj avto, veliko jih
uporablja mestni avtobus, veliko jih hodi tudi peš. Pri kombinaciji prevoznih sredstev so
navedli souporabo avta in mestnega avtobusa, z avtobusne postaje pa pridejo peš. Za primer
navajamo študentko, ki se iz Domžal pripelje s svojim avtom, parkira v Parku Tivoli, od tam
pa pride peš ali pa z mestnim avtobusom, odvisno od vremena.
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Grafikon 10: Število študijskih let za posameznega študenta
UTŽO v Ljubljani
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Na UTŽO v Ljubljani 46,9 % študentov obiskuje UTŽO od 2 do 5 let, 25 % anketiranih
študentov UTŽO obiskuje prvo študijsko leto. Na sevniški kar 84,3 % študentov obiskuje
UTŽO od 5 do 10 let. Na UTŽO Ljubljana je več novo vpisanih študentov v primerjavi z UTŽO
Sevnica.
Grafikon 11: Število obiskovanih študijskih krožkov v letu 2012/13 za posameznega študenta
UTŽO v Ljubljani
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Nekoliko več študijskih krožkov posamezen študent obiskuje na UTŽO v Ljubljani. Na sevniški
UTŽO nekaj študentov obiskuje posamezna predavanja (so organizirana ločeno, predavajo se
različne vsebine), največ pa jih obiskuje 1 študijski krožek.
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Grafikon 12: Obiskanost študijskih krožkov
UTŽO v Ljubljani
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Glede vsebin oziroma študijskih krožkov na posamezni UTŽO zasledimo opazno razliko, ki pa
jo lahko v naši analizi delno pripišemo predvsem neenakomerni razpršenosti anket po
posameznih študijskih krožkih; na UTŽO Sevnica so anketo reševali študenti iz več različnih
krožkov, medtem ko so na UTŽO Ljubljana reševali anketo predvsem študenti iz študijskih
krožkov nemščina, italijanščina ter računalništvo.
Vendar, če vseeno primerjamo rezultate, opazimo, da je na obeh univerzah veliko zanimanja
za računalniški krožek. Opazimo razlike povezane z vsebinsko različnimi študijskimi krožki. Na
UTŽO prednjačijo bolj »intelektualni« študijski krožki, kot so tuji jeziki, umetnostna
zgodovina. Medtem ko je na sevniški UTŽO več umetniških predmetov, predmetov
povezanih z ročnimi in telesnimi spretnostmi.
Grafikon 13: Pomembnost povezave vsebine študijskih krožkov z lokalnim okoljem
UTŽO v Ljubljani
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Večina študentov meni, da je vsebinska povezanost študijskih krožkov z lokalnim okoljem
pomembna. Znanje pridobljeno na UTŽO lahko aktivno uporabijo in pripomorejo k
lokalnemu razvoju.
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Grafikon 14: Uporaba znanja v življenju
UTŽO v Ljubljani
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Večina anketirancev svoje znanje uporablja v svojem življenju in okolju.
Grafikon 15: Oblike uporabe pridobljenega znanja na UTŽO
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Največ anketirancev na obeh UTŽO uporablja svoje znanje kombinirano. Na UTŽO v Ljubljani
uporabljajo znanje za komuniciranje s sorodniki, v turizmu, za lažje branje tekstov v tujem
jeziku. 52,3 % anketiranih študentov UTŽO Ljubljana uporablja znanje za razvedrilo in
potešitev osebne vedoželjnosti, 46,9 % za povezovanje z ljudmi.
Na UTŽO Sevnica največ anketiranih študentov uporablja znanje na različne načine; 15,6 % za
povezovanje z ljudmi, za razvedrilo in potešitev osebne vedoželjnosti in za osebno
ljubiteljsko dejavnost, 4 študenti pa tudi za kulturno udejstvovanje. 34,4 % uporablja svoje
znanje za povezovanje z ljudmi.
Na UTŽO Ljubljana več anketirancev uporablja svoje znanje na kulturnem področju, ter za
osebno in ljubiteljsko dejavnost in razvedrilo ter potešitev osebne vedoželjnosti, medtem ko
na UTŽO izstopa predvsem uporaba znanja za povezovanje z drugimi in kombinirani načini.
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Glavne razlike med centralno in periferno UTŽO:
·
·

·

·
·

·

V Društvu U3 Sevnica je med anketiranci več moških kot žensk, na UTŽO v
Ljubljani ravno obratno.
Anketirani študentje Društva U3 Sevnica stanujejo bližje UTŽO, zato na univerzo
hodijo peš, z avtom, ali pa kombinirajo omenjena načina, na UTŽO v Ljubljani
največ študentov uporablja avto, mestni avtobus ali pa hodijo peš, saj je UTŽO
bolj oddaljena od kraja bivanja.
V Društvu U3 Sevnica študentje v povprečju UTŽO obiskujejo daljši čas (največ
študentov od 5 do 10 let), medtem ko je na UTŽO v Ljubljani veliko novo vpisanih
študentov.
Na UTŽO v Ljubljani posamezen študent obiskuje več študijskih krožkov, kot
študent v Društvu U3 Sevnica.
Predmeti med univerzama se vsebinsko razlikujejo. V Društvu U3 Sevnica
prevladujejo praktični, umetniški predmeti, na UTŽO v Ljubljani intelektualni
predmeti (tuji jeziki, umetnostna zgodovina).
Znanje študentje na UTŽO v Ljubljani v večji meri uporabljajo na kulturnem
področju ter za razvedrilo in potešitev osebne vedoželjnosti, medtem ko v
Društvu U3 Sevnica največ študentov znanje uporablja kombinirano: za
povezovanje z ljudmi, za osebno, ljubiteljsko dejavnost ter za razvedrilo in
potešitev osebne vedoželjnosti.

Študijski krožki, ki jih študenti na UTŽO pogrešajo
Na UTŽO v Ljubljana študentje pogrešajo višjo stopnjo jezika (konverzacija), latinščino,
učenje klavirja. Nekateri pravijo, da je program že sedaj dovolj pester. Kar 75 % anketiranih
študentov na vprašanje ni odgovorilo.
V Društvu U3 Sevnica pogrešajo krožek o vrtnarjenju, tečaj nemškega in angleškega jezika ter
dramskega krožka. Omenjeni krožki so bili v študijskem letu 2012/2013 razpisani, vendar se
je prijavilo premalo študentov, zato se niso izvajali. 81,3 % anketiranih študentov na
vprašanje ni odgovorilo.
Predpostavljamo, da so študentje, ki na vprašanje niso odgovorili, zadovoljni s ponudbo
programov na UTŽO. Opažena razlika med analiziranima UTŽO potrjuje večji interes
ljubljanskih študentov po učenju jezikov, sevniški pa se bolj poslužujejo vsebin s praktičnim,
umetniškim namenom.
Našo tretjo hipotezo: Potrebe in interesi po posameznih izobraževalnih vsebinah se med
centralno (UTŽO v Ljubljani) in periferno (U3 Sevnica) Univerzo za tretje življenjsko
obdobje razlikujejo, lahko delno potrdimo.
Na UTŽO v Ljubljani je večji interes po t.i. intelektualnih predmetih (tuji jeziki, umetnostna
zgodovina), medtem ko je na U3 Sevnica večje zanimanje za praktične, umetniške predmete
(fotografski krožek, slikarski krožek, ročna dela, študijski krožki povezani z naravo). Obema
univerzama je skupen velik interes študentov po pridobivanju računalniškega znanja.
Hipoteze ne moremo posplošiti na trend po celotni Sloveniji, saj bi bilo potrebno izvesti več
primerjalnih analiz med perifernimi in centralnimi UTŽO.
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8. PREDLOGI IN PREDVIDEN NADALJNJI RAZVOJ UNIVERZE ZA TRETJE
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Študentje na UTŽO v Ljubljani so pohvalili dobro organiziranost UTŽO ter pestro in kvalitetno
ponudbo krožkov. Vsi krožki so strokovno zelo bogati in zanimivi. Vsakdo lahko najde krožek,
ki ga zanima. Pohvala gre karizmatičnim mentorjem.
Vse bolj postaja vprašljiva cena študijskih krožkov, ker so pokojnine v današnjih razmerah vse
manjše. Študentje, ki obiskujejo več krožkov, bodo morali v nadalje razmisliti in omejiti
število študijskih krožkov. Predlagajo, naj bo vodstvo v nadalje pozorno na cene tečajev in
članarino, še posebej pri manjših skupinah, ker bo strošek za mnoge previsok. Napoved
povečane šolnine se jim zdi negativna. Kot problem navajajo tudi prostorsko stisko
(prehodnost nekaterih učilnic, učilnice niso pravočasno prazne). Na študijskih krožkih
pogrešajo avdio-vizualne pripomočke.
V Društvu U3 Sevnica študentje menijo, da bi bila UTŽO nujno potrebna za vse starejše in
nezaposlene, UTŽO predlagajo pridobivanje novih članov. Društvo U3 Sevnica jim omogoča
veliko medsebojnega druženja in skupnih izletov. U3 namenjajo iskrene pohvale.
Na UTŽO v Ljubljani so študenti kritični predvsem glede šolnin in prehodnosti učilnic. Pohvala
gre organiziranosti UTŽO, študijskim krožkom in pestrosti ter strokovnemu posredovanju
ponujenih vsebin.
Na UTŽO Sevnica prevladujejo pohvale in poudarjajo pomembnost vključevanja starejših na
UTŽO.
Skupno jim je mnenje, naj UTŽO še naprej tako uspešno nadaljuje s svojim delom.

8.1.

Predvideni načrti za naslednje desetletje

Univerza v naslednjem desetletju želi dodatno pospeševati gibanja Znaš, nauči drugega ter
učenje v parih. Potrebna je vsebinska širitev, predvsem primanjkuje naravoslovno-tehničnih,
ekoloških predmetov. Slednje pospešujejo že od lani. Varstvo narave in okolja postaja v
družbi vse bolj aktualna tematika, zato se jim zdi smiselno uvesti predmete okoljskovarstvenega značaja.
Pri Ministrstvu za šolstvo se borijo za svoj študijski program na fakultetah. Mentor na UTŽO
bo moral postati strokovnjak za izobraževanje starejših. Če imajo izobraževanje v okviru
Pedagoške fakultete za prvih 5 let, bi bilo smiselno imeti izobraževanje tudi za zadnjih 40 let.
Postati specialist za tretje življenjsko obdobje je pomembno za družbo. Potrebe starejših je
potrebno priznati. Ministrstvo je temu prisluhnilo in odobrilo 80-urni program za
izobraževanje starejših, počasi bo program prerastel v temeljni študij. To je za UTŽO velik
korak naprej (prof. dr. Ana Krajnc).
UTŽO si želi ustanavljati nova samostojna, neprofitna društva na območjih Slovenije, kjer je
danes prisotnost ustanov za izobraževanje starejših redko. Zametki za slednje se kažejo pri
profitnih organizacijah za izobraževanje starejših (knjižnice, ljudske univerze, društva
upokojencev, izobraževalni centri). Prvotni cilj ob ustanovitvi UTŽO je bil, da bi bilo društvo
za izobraževanje starejših ustanovljeno v vsaki občini v Sloveniji. Univerza si želi omenjenega
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prostorskega razvoja UTŽO v Sloveniji. Poleg tega spodbuja k dejavnosti posameznega
društva, ter povezovanje in sodelovanje z lokalnim okoljem.
Predlagali bi večje spodbujanje medgeneracijskega povezovanja na posamezni univerzi.
Lahko bi se uveljavilo znotraj posameznega študijskega krožka, saj iz lastnih izkušenj
opažamo, kako se starejši v svoji sredini razveselijo mladega obraza. Starejši na tak način
dobijo informacije o življenju »današnje mladine«. Tako lažje sledijo razvoju družbe in se
počutijo del nje.
Opažamo, da so nepotrebni stereotipi o starosti še vedno prisotni tako med mladimi, kakor
tudi med študenti na UTŽO (predvsem v smislu: počasneje se učimo, nimamo več toliko
energije,..). Z medgeneracijskim sodelovanjem bi se ti stereotipi počasi odpravljali. Na
študijskem krožku smo opazili, da se starejši učijo zelo hitro, so zelo inovativni in polni
življenjske moči. Tako bi tudi mlajša generacija z lastnimi izkušnjami dobila boljši pogled na
starost, ter na sprejemanje in enakovreden položaj starejših v družbi.
Starejše ljudi bi bilo potrebno vključevati v lokalne, regionalne razvojne projekte. Projekti bi
bili medgeneracijski, vključevalo bi se znanje različnih generacij. Lokalni razvoj bi bil tako
večji in hitrejši. Predvsem v pretežno ruralnih regijah bi predlagali spodbujanje izobraževanja
starejših in prilagajanje le-tega lokalnemu okolju. Na omenjenih območjih, zlasti v
severovzhodnem in južnem delu Slovenije, ter na perifernih, obmejnih območjih, bi bilo
potrebno vzpodbujati aktivacijo starejših in jih povezovati z mladimi. Preprečili bi proces
depopulacije in pripomogli k razvoju območij. Izobraževanje po konceptu UTŽO bi se lahko
organiziralo v središčnih naseljih po celotni Sloveniji. Organiziran bi bil prevoz za starejše, ki
nimajo svojih prevoznih sredstev.
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9. SKLEP
V zaključni seminarski nalogi z naslovom Geografski vidiki Slovenske univerze za tretje
življenjsko obdobje, nas je skozi nalogo vodila želja po približanju tematike geografski vedi.
Leta 1984 se je z ustanovitvijo Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji
pričelo novo obdobje na področju izobraževanja starejših in na področju vseživljenjskega
učenja. Slovenska družba se od druge polovice 20. stoletja stara. Pri tem podatku
poudarjamo besede prof. dr. Ane Krajnc: »Staranje prebivalstva ni spodrsljaj razvoja, ni
napaka razvoja, ampak velik dosežek družbe.«(Vertot, 2010, str. 54) Tudi v prihodnje bo
prebivalstvo v Sloveniji številčnO skromnejše in bistveno starejše. Država si ne more
privoščiti tako velikega števila neaktivnih državljanov, saj bi naša družba postala t.i. »bolna
družba«. Zadnje življenjsko obdobje dandanes traja od 30 do 40 let, izboljšala se je kvaliteta
življenja, hkrati je prišlo do napredka v zdravstvu in moramo reči, da je danes vse več
starejših zdravih in sposobnih aktivnega preživetja tretjega življenjskega obdobja. Ena izmed
oblik aktivnega preživljanja zadnjega življenjskega obdobja je tudi izobraževanje na Univerzi
za tretje življenjsko obdobje.
Slovenska UTŽO med seboj povezuje UTŽO po celotni Sloveniji. Te delujejo kot samostojna
društva, veliko pa jih deluje tudi v sklopu javnih ustanov (knjižnice, društva upokojencev,
izobraževalni centri, ljudske univerze). Slednji so zametki, ki omogočajo razvoj samostojnega
društva UTŽO. Že od ustanovitve je UTŽO težila k organizaciji izobraževanja za starejše v vsaki
občini v Sloveniji in da bi bilo krožkov vse več (Krajnc in sod., 1992, str. 53). Prelomno
obdobje za Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje so bila 90. leta; prvo desetletje
samostojne države je za UTŽO pomenil hiter porast UTŽO po Sloveniji, ter porast števila
študentov na univerzah. Trend porasta je bil povezan z zgodnjim upokojevanjem, s
spremenjenim Zakonom o društvih ter z optimističnim pogledom na razvoj Slovenije.
Univerza kljub temu teži k postopnemu, konstantnemu razvoju, saj mora želja priti iz ljudi.
Danes je v Sloveniji skupno 46 UTŽO, v 43-ih krajih. UTŽO se nahajajo v večjih slovenskih
mestnih aglomeracijah, redke so univerze v manjših naseljih. Ob pogledu na sliko 3, se nam
izriše prometni križ, kjer je gostota prebivalstva in naselij največja. Na omenjenih območjih je
povpraševanje po izobraževanju za starejše največje. Največ samostojnih društev UTŽO se
nahaja v Obalno-kraški ter Osrednjeslovenski statistični regiji. Izobraževanje za starejše je
dobro razvito v Osrednjeslovenski statistični regiji, kjer smo ugotovili, da se ga udeležuje 6,6
% prebivalstva starejšega od 65 let. Sledijo ji Obalno-kraška, Notranjsko-kraška statistična
regija in regija Jugovzhodna Slovenija. Naša predvidevanja so se najbolj razlikovala za
Podravsko in Gorenjsko statistično regijo. Pri slednjih dveh smo pričakovali večji delež
študentov na UTŽO glede na celotno prebivalstvo starejše od 65 let za posamezno statistično
regijo. UTŽO je ob ustanovitvi predvidevala najhitrejši razvoj za Gorenjsko regijo. Vendar so
UTŽO v regiji danes prisotne pri posameznih profitnih organizacijah (ljudska univerza,
društvih upokojencev). Samostojnega društva UTŽO v regiji še vedno ni, klub temu, da jo
uvrščamo med gospodarsko najbolj razvite regije. »Razlago za omenjeno najdemo v dejstvu,
da je regija še vedno pod močnim vtisom industrije in da se težko prilagaja na nove oblike
dela, družbeni razvoj v regiji je počasen.« (Krajnc, 2013, ustni vir)
Iz UTŽO se znanje prosto pretaka v lokalno okolje in tudi nazaj na univerzo. Dober primer
pretoka znanja so različne oblike prostovoljnega dela študentov UTŽO v Ljubljani. Študentje
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svoje znanje posredujejo okolju, ga bogatijo, a vendar ostaja njihovo. Starejši so bogata
zakladnica človeškega in družbenega kapitala, s katerim lahko pripomorejo k razvoju
lokalnega okolja. Poleg tega svoje domače okolje najbolj poznajo, ga opazujejo, saj v njem
preživijo največ časa. Zato se nam zdi zelo pomembno, da teh znanj ne zanemarimo, ampak
da se prelijejo v družbo, še posebej med mlade ljudi. Slednji še nimajo toliko znanja in
modrosti, ki jim ga lahko posredujejo starejši, a tudi starejši imajo od mladih marsikatero
korist. S prostovoljstvom se krepi medgeneracijsko sodelovanje in istočasno se zmanjšujejo
stereotipi o starosti.
Dober primer vpetosti v lokalno okolje je UTŽO Grosuplje. Omenjena univerza je ena izmed
najbolj aktivnih UTŽO v Sloveniji. Znana je po številnih delih svojih študentov, med drugim
tudi po publikaciji »Naše kapelice«, ki jo danes uporabljajo pri študiju študentje etnologije.
Popisovanje kapelic v občini Grosuplje je postal odmeven projekt, ki je bil hkrati tudi
medgeneracijski. Študenti so močno v vpeti v lokalno okolje, sodelujejo pri prireditvah, kot
turistični vodiči, restavratorji cerkva v občini in dejavno urejajo in spreminjajo kulturno
pokrajino, predvsem pa skrbijo za ohranjanje kulturne dediščine in izročila.
Primerjava med periferno (U3 Sevnica) in centralno (UTŽO v Ljubljani) univerzo nam je
pokazala predvsem razlike v različnih izobraževalnih vsebinah, kar smo tudi predvidevali.
»Študijski krožki in njihovo učenje so povezani z lokalnim okoljem in delovanjem starejših v
njem.« (Krajnc, 2013, ustni vir) Razpisujejo se taki študijski krožki, ki se vsebinsko navezujejo
na okolje. Tako na U3 Sevnica prevladujejo umetniški študijski krožki, ter krožki povezani s
telesnimi in ročnimi spretnostmi, medtem ko na UTŽO v Ljubljani prevladujejo t.i.
»intelektualni predmeti« (predvsem tuji jeziki).
Za geografe in druge raziskovalce izbrana tematika odpira še mnoga vprašanja. Poleg
Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, bi bilo zanimivo proučiti širše področje
izobraževanja starejših. Predvsem prostočasne in izobraževalne ustanove po Sloveniji.
Zanimivo bi bilo proučiti tudi druge oblike prostočasnih aktivnosti za starejše v mestih, na
primer Dnevne centre aktivnosti, ki so ravno tako baze povezovanja starejših v mestu in
območja medgeneracijskega sodelovanja.
V sklepnem delu raziskave smo preverili začetne delovne hipoteze.
Hipotezo 1: »UTŽO so po Sloveniji organizirane dokaj neenakomerno.« lahko delno
potrdimo.
Prisotne so v večjih slovenskih mestnih aglomeracijah, manjše število UTŽO je na redko
poseljenih, večinoma obmejnih, perifernih območjih. Na območjih, kjer je izobrazbena raven
prebivalstva v Sloveniji najvišja, se nahaja tudi več UTŽO in obratno.
Hipotezo 2: » Večje kot je število UTŽO v posamezni statistični regiji, večji je delež
študentov glede na skupno število prebivalcev starejših od 65 let, in obratno«, lahko delno
potrdimo.
Hipotezo potrdimo za Osrednjeslovensko statistično regijo, kjer je lociranih 6 UTŽO, delež
študentov na UTŽO znaša 6,6 %. Hipotezo lahko potrdimo tudi za statistično regijo
Jugovzhodna Slovenija, kjer je število UTŽO 7, delež študentov pa 3,9 %. V Obalno-kraški
statistični regiji so locirane 4 UTŽO, delež študentov na UTŽO pa znaša 5,5 %. Hkrati lahko
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hipotezo potrdimo za Podravsko, Zasavsko, Pomursko, Koroško, Spodnjeposavsko statistično
regijo (manjše kot je število UTŽO, nižji je delež študentov).
Zagotovo lahko hipotezo zavrnemo za Savinjsko (število UTŽO je 7, delež študentov pa 3,1 %)
in Gorenjsko statistično regijo (število UTŽO je 6, delež študentov pa 3,3 %). Predvidevanje,
da bo največji delež študentov na UTŽO v najbolj razvitih območjih Slovenije, kamor
uvrščamo Gorenjsko statistično regijo, se ni izšlo. »Razlagamo si lahko, da je slednja še vedno
pod močnim vtisom industrije, težko se privaja na druge, sodobne oblike dela, razvoj družbe
je zelo počasen.« (Krajnc, 2013, ustni vir). V regiji prevladujejo UTŽO v sklopu profitnih
organizacij. Pri teh je število študentov manjše, kakor pri samostojnih društvih UTŽO. V
Savinjski statistični regiji prevladuje prebivalstvo z zmerno do izrazito nizka stopnjo
izobrazbene ravni prebivalstva. Predvidevamo, da je zaradi nižje izobrazbene ravni
prebivalstva, povpraševanje po izobraževanju za starejše manjše. Kljub nizkemu številu UTŽO
v Notranjsko-kraški statistični regiji (3), ima nadpovprečen delež študentov na UTŽO (4,3 %).
V Postojni in Ilirski Bistrici, je izobraževanje za starejše dobro razvito.

Hipoteza 3: »Potrebe in interesi po posameznih izobraževalnih vsebinah se med centralno
(UTŽO v Ljubljani) in periferno (U3 Sevnica) Univerzo za tretje življenjsko obdobje
razlikujejo«, lahko delno potrdimo.
Na UTŽO v Ljubljani je večji interes po t.i. intelektualnih predmetih (tuji jeziki, umetnostna
zgodovina), medtem ko je na U3 Sevnica večje zanimanje za praktične, umetniške predmete
(fotografski krožek, slikarski krožek, ročna dela, študijski krožki povezani z naravo). Obema
univerzama je skupen velik interes študentov po pridobivanju računalniškega znanja.
Hipoteze ne moremo posplošiti na trend po celotni Sloveniji, saj bi bilo potrebno izvesti več
primerjalnih analiz med perifernimi in centralnimi UTŽO.

10. SUMMARY
In the final seminar paper titled Geographical aspects of The Third Age University of Slovenia
(UTŽO) we wanted to approach the subject in terms of geographical studies. In 1984, the
UTŽO was established and Slovenia entered a new era in the field of adult and lifelong
education. Since the second half of the 20th century, the Slovene population is getting old.
Here, we can write the words of Professor Ana Krajnc: » The aging of the population is not a
lapse in the development, neither it is a mistake, on the contrary, it is a great achievement
of society. » (Vertot, 2010, p. 54) In the future, Slovene population will be much smaller and
older. The country cannot afford such a large number of inactive citizens, as our society
would become a so called »sick society«. The last life period cycle nowadays takes from 30
to 40 years, the quality of life has improved and at the same time, a progress has been made
in health care. Furthermore, more healthy elderly people are capable of spending an active
third life period. One of the possibilities is also education at the third age university.

UTŽO of Slovenia consists of many smaller UTŽO located all over the country. These are selfdependent organizations and UTŽO as a part of public institutions (libraries, retirement
homes, educational centers, public universities). The latter are the foundations of the selfdependent organization UTŽO. Since the establishment, the UTŽO tried to organize the adult
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education in every Slovene municipality and aimed at an increase in educational programs
(Krajnc and colleagues, 1992, p. 53). The 90’s were a turning point for UTŽO. The first decade
of the national independence was marked by a rapid increase in the number of UTŽO and
the number of students at universities. This trend was closely connected with early
retirement, the amended Law on Associations and also the optimistic view on the future of
Slovenia. Otherwise, UTŽO tends to a gradual, constant development, as the desire should
originate from people themselves.

At present, UTŽO of Slovenia consists of 46 UTŽO in 43 different towns. These universities
are located in major Slovene city agglomerations, only a few are placed in smaller towns. In
the picture number 3, we can see two main Slovene highways in a form of a cross, where the
density of the population and towns is the largest. Most of these self-dependent
organizations are located in the Coastal-Karst and in the Central Slovenia statistical regions.
Adult education is well developed in the Central Slovenia with 6, 6 % of the population older
than 65 years regularly participating in this type of education. This region is followed by the
Coastal-Karst, the Inner Carniola-Karst and Southeast Slovenia statistical regions. Our
predictions most varied for the Drava and the Upper Carniola statistical regions. For each of
these two, we expected a higher percentage of students in comparison with the total
population over 65 years. Especially the Upper Carniola was expected to have the fastest
development at the time of the establishment of UTŽO. However, the adult education is
present at individual profit organizations (public universities, retirement homes). This region
does not yet have an independent UTŽO, although it is among the most economically
developed regions of Slovenia. “An explanation for this can be found in the fact that the
region is still under a strong industrial influence and finds it difficult to adapt to new forms of
work; social development in the region is slow.« (Krajnc, 2013, an oral source)

There is a constant exchange of the knowledge between UTŽO and the local environment
and vice versa. A good example of this exchange is seen in various forms of voluntary work in
Ljubljana. Students offer their knowledge to the environment and thus enrich it, but still, it
remains theirs. Elderly people represent a treasure of human and social capital, which can
contribute to the development in the local environment. In addition, they know their home
town the best as they spend the most of their time there. Therefore, their knowledge should
not be ignored, but carefully blended into society, especially among younger generations.
They, in contrast, do not yet have as much knowledge and wisdom which could be thus
provided by the elderly, but also those have many benefits from the young generation.
Voluntary work strengthens the intergenerational cooperation and at the same time erases
age stereotypes in a society.

A good example of local integration is UTŽO in Grosuplje. This university is among the most
actives ones in Slovenia. It is best known for its student works, including a publication »Naše
kapelice«, which is currently used by students of ethnology. Making an inventory of all
chapels in the Municipality of Grosuplje has become a popular intergenerational project.
Students are very active in their local environment; participating in events as tourist guides,
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restoring churches in the community and therefore, actively remaking and changing the
cultural landscape, in particular, promoting the prevention of cultural heritage and
traditions.

The comparison between the peripheral (U3 Sevnica) and the central (UTŽO in Ljubljana)
university indicates that the main differences appear in educational programs; what we also
expected. »Study circles and educational programs are set up according to the local
environment and the lives of elderly citizens. « (Krajnc, 2013, an oral source) Study circles
are closely connected with the local environment where they appear. Therefore, at U3
Sevnica we find mostly artistic, physical or handicraft courses, while at UTŽO Ljubljana we
find
more
»intellectual
courses«
(especially
foreign
languages).
A selected topic raise many more questions for geographers and other researchers. In
addition to The Third Age University of Slovenia, it would be also interesting to study wider
field of adult education, in particular, leisure and educational institutions in Slovenia. Or, to
look at the other forms of leisure activities for elderly people in cities, for example in day
centers for the elderly, which represent the center of social gathering and an area of
intergenerational cooperation.
In the final part of this seminar paper, we looked at our initial working hypothesis.
Hypothesis 1: »In Slovenia, UTŽO are located rather irregularly. « can be partially
confirmed.
We can find them in larger Slovene city agglomerations and a smaller number in rural,
mostly border, peripheral areas. In general, areas with the highest educational level of the
population have also more UTŽO and vice versa.

Hypothesis 2: »The higher the number of UTŽO is in a particular statistical region, the
greater the percentage of students is in comparison with the total population over 65
years old and vice versa. « may be partially confirmed.
Hypothesis can be confirmed for the Central Slovenia statistical region where we can find 6
UTŽO with 6, 6 % of students. The hypothesis can also be confirmed for the Southeast
statistical region, with 7 UTŽO and 3, 9 % of students. In the Coastal-Karst statistical region,
there are 4 UTŽO and 5, 5 % of students. At the same time, the hypothesis can be confirmed
for the Drava, Central Sava, Mura, Carinthia and Lower Sava statistical regions (smaller
number of UTŽO means smaller percentage of students).
The hypothesis cannot be confirmed for the Savinja (7 UTŽO, 3, 1 % of students) and Upper
Carniola statistical regions (6 UTŽO, 3, 3 %). Our hypothesis that the higher percentage of
students will appear in more developed Slovene regions, such as the Upper Carniola
statistical region, was not confirmed. »We can imagine, that the latter is still under a strong
industrial influence, and finds it difficult to adapt to other, more modern forms of work,
social development is very slow.« (Krajnc, 2013, an oral source). Adult education in this
region is mostly provided by profit organizations. The percentage of participants in these
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organizations is smaller than in the independent UTŽO associations. In the Savinja statistical
region, the population has a moderate to strong level of education. We assume that low
demand for adult education is closely connected with low education level of the population.
In spite of a low number of UTŽO in the Inner Carniola-Karst statistical region (3), this region
has an above average proportion of students (4, 3 %). Towns such as Postojna and Ilirska
Bistrica have a well-developed adult education.

Hypothesis 3: » The needs and interests for individual educational programs differ
between the central (UTŽO in Ljubljana) and the peripheral (U3 Sevnica) third age
university« may be partially confirmed.
At UTŽO in Ljubljana, there is a bigger interest in so-called intellectual courses (foreign
languages, art history), while at the U3 Sevnica, people are more interested in artistic
courses (photography, art, handiwork, activities in nature). Both universities have a large
number of students interested in computer skills. However, this hypothesis is not
representative for the whole Slovenia, as in this case, it would be necessary to carry out
more comparative analysis comparing peripheral and central UTŽO.
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13.PRILOGE
Tabela: Število študentov na posamezni UTŽO za študijsko leto 2010/2011
STATISTIČNA
REGIJA
Goriška

Gorenjska

Jugovzhodna
Slovenija

Koroška
Notranjsko-kraška

Obalno-kraška

LOKACIJA

OBLIKA
ORGANIZACIJE

ŠTEVILO
ŠTUDENTOV

Ajdovščina
Idrija
Nova Gorica
Tolmin
Jesenice
Kranj
Radovljica
Škofja Loka
Tržič
Črnomelj
Ivančna Gorica
Novo mesto
Novo mesto
Trebnje
Kočevje

UTŽO
UTŽO
UTŽO
/
LU
LU
LU
UTŽO
LU
ZIK
KD
DU
Ric Novo mesto
CIK
LU

196
187
634
0
417
234
255
101
100
103
97
83
343
185
60

Ravne na
Koroškem
Cerknica
Ilirska Bistrica
Postojna
Izola
Koper
Piran
Sežana

UTŽO

*75

Klasje
UTŽO
LU
UTŽO
UTŽO
UTŽO
UTŽO

50
106
227
119
565
322
24
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SKUPNO ŠTEVILO
ŠTUDENTOV

1017

1107

871

75

383

1030

Osrednjeslovenska

Podravska

Pomurska
Savinjska

Spodnjeposavska
Zasavska

Domžale
Grosuplje
Litija
Ljubljana
Logatec
Medvode

UTŽO
UTŽO
UTŽO
UTŽO
/
DU

529
308
64
4739
/
89

Lenart v
Slovenskih
goricah
Ptuj
Slovenska Bistrica
Maribor
Maribor
Murska Sobota
Ormož
Celje
Rogaška Slatina
Šentjur
Šmarje pri Jelšah
Velenje
Vransko
Žalec
Krško
Sevnica
Trbovlje

rasg

68

LU
LU
knjižnica
andragoški zavod
DU
LU
Knjižnica
LU
/
Knjižnica
UTŽO
UTŽO
UTŽO
LU
UTŽO
UTŽO

48
60
505
?
143
68
350
108
/
196
381
55
205
179
86
161

5729

681

211

1295

265
161

Vir podatkov: Aleksandra Radojc, projektna pisarna Slovenske UTŽO
ANKETNI VPRAŠALNIK:
Sem Katja Klemenčič, študentka Geografije - enopredmetni študijski program na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. Za zaključno seminarsko nalogo želim proučiti Geografske vidike
Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, zato mi bo v veliko pomoč, da si vzamete
nekaj časa in odgovorite na spodnja vprašanja. Anketa je anonimna!
1. SPOL
a) moški
b) ženski
2. STAROST
a) manj kot 65
b) od 65 do 70
c) od 70 do 75
d) več kot 75
3. Oddaljenost UTŽO od kraja bivanja:
a) manj kot 5 km
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b) od 5 do 10 km
c) od 10 do 25 km
d) več kot 25 km
4. Katere oblike prevoznih sredstev uporabljate od doma do UTŽO?
a) na UTŽO hodim peš
b) s svojim avtom
c) uporabljam javni prevoz (avtobus, vlak)
d) drugo:___________________________
5. Koliko študijskih let obiskujete UTŽO?
a) prvo študijsko leto
b) od 2 do 5 študijskih let
c) od 5 do 10 študijskih let
d) več kot 10 študijskih let
6. Koliko študijskih krožkov na UTŽO obiskujete v letošnjem študijskem letu?
a) 1
b) 2
c) 3 ali več
7. Katere študijske krožke obiskujete?
___________________________________________________________________________
__________________________________________________
8. Se vam zdi pomembno, da vsebina študijskih krožkov zajema tematiko iz lokalnega
(domačega) okolja?
a) da
b) ne
c) mi je vseeno
9. Ali pridobljeno znanje na UTŽO uporabljate v svojem življenju, v domačem/lokalnem
okolju?
a) da
b) ne

10. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili pritrdilno, v kakšni obliki ga/ste ga uporabljali?
a) v obliki medgeneracijskega povezovanja, povezovanje z mlajšimi generacijami
b) v obliki prostovoljstva
c) z aktivnim delovanjem v lokalnem okolju (krajevna skupnost, občina, dom upokojencev,
kulturni dom,…)
d) drugo:______________________________________________________
11. Kateri študijski krožek pogrešate na vaši UTŽO (lahko jih navedete tudi več)?
_____________________________________________________________
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12. Vaše pripombe, komentarji, mnenja, predlogi glede sedanjega stanja in prihodnjega
razvoja UTŽO (pozitivni in negativni):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________

57

Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Katja Klemenčič

Ljubljana, september, 2013
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