Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje,
združenje za izobraževanje in družbeno vključenost
Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana
Na podlagi 15. člena statuta Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, združenja za
izobraževanje in družbeno vključenost (v nadaljevanju: združenje) je Zbor članov združenja
dne 7. 1. 2016 na svoji seji sprejel spremembe Pravilnika o izvajanju prostovoljnega dela v
okviru partnerskih ustanov in organizacij, ki se v čistopisu glasi:
PRAVILNIK O IZVAJANJU PROSTOVOLJNEGA DELA V OKVIRU PARTNERSKIH USTANOV
IN ORGANIZACIJ
Člen 1
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno
vključenost (v nadaljevanju besedila: univerza) za doseganje svojega namena sodeluje z
javnimi ustanovami, nevladnimi in humanitarnimi organizacijami, katerih delo in poslanstvo
sta namenjena obči dobrobiti.
Člen 2
Univerza svojim članom omogoča, da svoje znanje, kulturo in izkušnje v obliki
organiziranega prostovoljnega dela ponudijo skupnosti na lokalni, nacionalni ali
mednarodni ravni.
Člen 3
Univerza za svoje člane so-organizira izobraževalne, kulturne in druge prireditve ter prakse
in to v sodelovanju z ustanovami in organizacijami iz 1. člena, pri čemer slednje uresničujejo
svoje poslanstvo v delu s prebivalci. V ta namen univerza naveže stik z izbranimi ustanovami
in organizacijami in skupaj z njimi oblikuje program sodelovanja in študija.
Člen 4
Univerza svoje člane osebno, na uvodnih razgovorih in/ali preko javnih občil seznani z vsebino
in namenom sodelovanja, jih za sodelovanje navduši in jih poveže med seboj.
Člen 5
Ustanove in organizacije člane univerze vključijo v svoje dejavnosti v skladu z Dogovorom o
sodelovanju, ki ga sklenejo z univerzo.
Člen 6
Sodelavci ustanov in organizacij iz 1. člena vodijo izobraževalne, raziskovalne, delovne,
kulturne, humanitarne in druge programe, v katere se člani univerze vključujejo ter se
obvezno udeležijo izobraževanja za mentorje v organizaciji univerze.
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Člen 7
Ustanove in organizacije iz 1. člena in Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje se
zavezujejo spoštovati pravila in načela univerze.
Člen 8
Izobraževalni, raziskovalni, delovni, kulturni, humanitarni ali drugi programi se načeloma
zaključijo z javnimi dogodki.
Člen 9
Izobraževalne, raziskovalne, delovne, kulturne, humanitarne in druge oblike sodelovanja so
namenjene zgolj članom univerze, katerih pravice in obveznosti določa 12. člen statuta
Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.
Člen 10
Ustanove in organizacije, s katerimi je univerza sklenila Dogovor o sodelovanju, novih
študijskih skupin z istimi člani in/ali na podlagi istih ali dopolnjenih izobraževalnih
programov ne morejo oblikovati samostojno, marveč le s privolitvijo univerze in v
sodelovanju z njo ter pod pogoji, ki jih določa Dogovor o sodelovanju.
Člen 11
Univerza in ustanove ter organizacije javnega pomena se zavezujejo, da bodo v javnosti
nastopale skupaj. Pri tem bodo obvezno navajale svoja imena in/ali logo ter predstavile
vsebino in namen sodelovanja.
Člen 12
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na Zboru članov združenja.

V Ljubljani, 7. 1. 2016

Prof. dr. Ana Krajnc,
predsednica
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