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 15. 9. 2016 na svoji seji sprejel
spremembe Pravilnika o opredelitvi koncepta in modela univerze za tretje življenjsko obdobje, ki se v
čistopisu glasi:
PRAVILNIK O OPREDELITVI KONCEPTA IN MODELA UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Predmet tega pravilnika je uveljavljanje koncepta, modela, namena in organizacije delovanja univerze za
tretje življenjsko obdobje v RS. Koncept, model in poslanstvo univerze za tretje življenjsko obdobje so
nastajali/nastajajo z raziskovanjem uvedene prakse, empiričnim in teoretskim raziskovanjem ob upoštevanju
potreb posameznikov in našega družbenega okolja ter anticipiranih družbenih potreb. Sleherna univerza za
tretje življenjsko obdobje (okr. UTŽO) ima tako vrsto zanjo značilnih in obveznih posebnosti.
Člen 1
UTŽO, nosilka spodbujanja državljanskosti starejših na temelju izobraževanja in kulture, je praviloma
nevladna prostovoljska organizacija, ki v največji meri temelji na prostovoljnem delu. UTŽO je državljanske
narave, izobraževanje in kultura sta predvsem metodi za razvoj državljanskosti. S pridobljenim znanjem
starejši državljani delujejo v lastno dobro in v dobro lokalnega okolja.
Člen 2
UTŽO vodijo višje in visoko izobraženi upokojeni strokovnjaki, ki se dopolnilno usposabljajo na področju
andragogike, geragogike, referenčnih ved in študijskih področij, na področju gradnje civilne družbe in
upravljanja z nevladno organizacijo.
Člen 3
UTŽO postane samostojen socialni subjekt v kraju, izobraževanje usmerja tudi v razvoj lokalnega okolja.
Člen 4
UTŽO je neprofitne narave.
Člen 5
Namen UTŽO je spodbujanje in razvoj državljanskosti: krepitev identitete starejših in vzdrževanje družbenih
vezi z drugimi generacijami, zagovorništvo, dejavno staranje, družbeno delovanje, boljšanje življenja starejših
na temelju njihove družbene vključenosti, doseganje prepoznavnosti in utrjevanje družbenega položaja
starejših.
Člen 6
Namen UTŽO je tudi podpora občim ciljem trajnostnega, ekonomskega, okoljskega in socialnega razvoja.
Člen 7
Temeljna metoda in oblika, ki jo UTŽO uporablja za spodbujanje državljanskosti na temelju znanja in kulture,
je študijski krožek. Ta obvezno temelji na študiju pisnih virov, na recipročnem in vzajemnem učenju,
raziskovalnih projektih itd.
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Člen 8
Študijski krožek temelji na prostovoljstvu in demokratičnih odnosih, odvija pa se ob navzočnosti mentorja, ki
se za svoje delo dopolnilno usposablja in prispeva k delovanju UTŽO. Za organizacijo študijske skupine skrbi
prostovoljni animator. Animatorju pri njegovem delu pomagajo vsi drugi člani študijskega krožka.
Člen 9
Študijski programi se odvijajo na podlagi teoretičnega znanja (znanstvenih ved), izhajajo pa iz analiziranih
potreb članov študijskega krožka, univerze in skupnosti. Alternativne vede niso del koncepta UTŽO.
Člen 10
Študijski programi niso komercialne narave ter niso predmet ponudbe in povpraševanja, marveč
medsebojnega učenja in skupnega delovanja vseh: starejših, mentorjev, animatorjev, vodstva UTŽO itd. Pri
tem posamezna UTŽO in Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje dajeta strukturno, organizacijsko in
strokovno podlago za delovanje.
Člen 11
Sleherni tematski študijski program je hkrati usmerjen v opolnomočenje starejših in državljansko vlogo
starejših.
Člen 12
Študijski programi in druge dejavnosti trajajo vsaj eno študijsko leto, sicer pa neomejeno število let.
Kontinuiteta delovanja skupin zagotavlja stalno okolje starejšim, ki si tako utrjujejo zdravje, premagujejo
družbeno izoliranost in pripomorejo k družbenemu razvoju.
Člen 13
Vse dejavnosti UTŽO, tudi prostočasne in kulturne dejavnosti, so študijsko poglobljene in naravnane v
pridobivanje znanja.
Člen 14
Ime »Univerza za tretje življenjsko obdobje« in ime »Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje« sta
zaščiteni imeni in znamki, registrirani pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
Člen 15
Ime Univerza za tretje življenjsko obdobje lahko posamezna nevladna organizacija uporablja, če upošteva ta
pravilnik in pravilnik Mreže Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. V ta namen mora pridobiti
soglasje Sveta Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.
Člen 16
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na Zboru članov združenja.
V Ljubljani, dne 15. 9. 2016
Prof. dr. Ana Krajnc,
predsednica
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