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 Mreže Slovenska univerza za tretje življenjsko
obdobje, ki se v čistopisu glasi:
PRAVILNIK MREŽE SLOVENSKA UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
I. Splošne določbe
Člen 1
Ta pravilnik ureja delovanje Mreže Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, ki združuje
organizacije izobraževanja starejših po konceptu »univerza za tretje življenjsko obdobje« in deluje znotraj
sekcije Mreža Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje pri Slovenski univerzi za tretje življenjsko
obdobje, združenju za izobraževanje in družbeno vključenost (v nadaljevanju: združenje); matična
številka: 1203789000.
Namen Mreže Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (v nadaljevanju: mreža) je izboljšanje
položaja organizacij, ki jih mreža združuje, pospešitev njihovega strokovnega razvoja, povečanje
socialnega in človeškega kapitala ter povečanje njihove družbene moči.
Povezovanje članic v mrežo je način delovanja znotraj Slovenske univerze za tretje življenjsko
obdobje, združenja za izobraževanje in družbeno vključenost. Članstvo organizacije v mreži ne
pomeni položaja člana združenja.
Člen 2
Koncept »univerza za tretje življenjsko obdobje« je razvila Slovenska univerze za tretje življenjsko
obdobje in temelji na izmenjavi znanja, izkušenj in kulture članov študijskih skupin starejših, ki se
izobražujejo pod strokovnim vodstvom mentorja in ob prostovoljnem sodelovanju animatorja. Koncept
temelji tudi na prostovoljnem prispevanju članov študijskih skupin po njihovih najboljših močeh.
Namen izobraževanja po konceptu »univerza za tretje življenjsko obdobje« je boljšanje življenja starejših
ob pomoči izobraževanja in kulture, njihova osebnostna rast, pridobivanje znanja za vsakdanje potrebe v
družbi sprememb, za dejavno staranje, dejavno državljanstvo, za preprečevanje in premagovanje
socialne izločenosti in za sodelovanje z drugimi generacijami.
Izobraževanje po konceptu in modelu »univerza za tretje življenjsko obdobje« poteka na področju
posameznih znanstvenih ved ali študijskih področij ob obvezni uporabi pisnih virov in pomeni
kontinuirano ter skozi vse študijsko leto trajajoče izobraževanje. V program univerz za tretje življenjsko
obdobje spadajo tudi druge dejavnosti z integriranim študijskim programom. Izobraževanje na področju
alternativnih ved ni del tega koncepta.
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Izobraževanje po konceptu »univerza za tretje življenjsko obdobje« pomeni omogočanje neprofitnega
izobraževanja starejših z njihovim prostovoljskim sodelovanjem in ni komercialna ponudba storitev z
namenom ustvarjanja dobička.
Študijske skupine vodijo mentorji, ki imajo najmanj univerzitetno izobrazbo s področja posamezne
znanstvene vede ali umetniške zvrsti, imajo pozitiven odnos do koncepta »univerza za tretje življenjsko
obdobje«, do starosti in starejših in druge ustrezne osebnostne lastnosti (so samostojni, navdušujoči,
občutljivi za komunikacijo in podobno). Izjemoma so lahko mentorji tudi absolvent fakultete ali visoke
šole, če izkažejo vidne dosežke na svojem strokovnem področju in drugi ustrezno usposobljeni
strokovnjaki.
Člani študijske skupine izmed članov skupine izberejo animatorja. Njegova naloga je razvijanje dodatnih
oblik neformalnega izobraževanja in delovanja v javnosti, nudenje opore mentorju, delovanje kot
povezovalni člen med člani študijske skupine, skrb za ustrezne vire informacij in povezovanje študijskega
krožka z vodstvom izobraževalne organizacije – članice mreže. Animatorji svoje delo opravljajo
prostovoljsko.
Člen 3
Ime »univerza za tretje življenjsko obdobje« in ime »Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje« sta
zaščiteni znamki združenja, ki sta registrirani pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino pod
registrskima številkama 200570047 in 200770106.
II.

Včlanitev v mrežo, pravice in obveznost članic

Člen 4
Članice mreže lahko postanejo organizacije, ki delujejo po konceptu »univerza za tretje življenjsko
obdobje« in ki združenju posredujejo izpolnjeno Pristopno izjavo za vključitev v mrežo, ki je priloga tega
pravilnika.
Članice so lahko organizirane kot nevladne organizacije ali pa po načelu samo-organizacije delovanja v
svojem okolju delujejo v okviru druge organizacije.
Članice so organizirane kot nevladne organizacije ali kot sestavni del druge organizacije (npr. drugega
društva, zavoda, javnega zavoda itd.), če imajo lastno organizacijsko strukturo skladno z opredeljenim
konceptom v tem pravilniku, določeno stopnjo samostojnosti znotraj organizacije in če v lokalnem
okolju delujejo po načelu samo-organizacije.
Izpolnjevanje pogojev za članstvo v mreži preveri in potrdi Svet mreže.
Člen 5
Obveznost članice je, da izpolnjuje pogoje za članstvo in upošteva obveznosti v skladu s tem pravilnikom.
Članica omogoča izobraževanje starejših po konceptu »univerza za tretje življenjsko obdobje« na način
kot ga določa ta pravilnik. Članica omogoča starejšim sodelovanje v svojih izobraževalnih dejavnostih ne
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glede na njihovo izobrazbo, politično, narodnostno ali versko pripadnost ali glede na drugo osebno
okoliščino.
Članica organizira za svoje nove mentorje uvodno usposabljanje in jih uvede v posebnosti izobraževanja
starejših po konceptu »univerza za tretje življenjsko obdobje« na podlagi publikacij in gradiv, ki jih
zagotovi združenje. Nadaljnje usposabljanje mentorjev prevzame združenje v okviru možnosti
sofinanciranja programov usposabljanja mentorjev in drugih strokovnih delavcev v izobraževanju
starejših.
Članica obvešča in osvešča javnost o izobraževanju starejših, njihovem sodelovanju in povezovanju z
drugimi generacijami, izobraževanju in delovanju starejših za skupnost in lokalni razvoj ter o drugih
vprašanjih starejših.
Članica, ki ima svojo spletno stran, na njej objavi svoje članstvo v mreži, logotip mreže in pomembnejše
dogodke in objave mreže (elektronske publikacije, e-glasilo mreže in druge multimedijske vsebine,
povezane z delovanjem mreže).
Članica lahko poleg dejavnosti izobraževanja starejših izvaja tudi druge obštudijske dejavnosti, kot so
razne kulturne dejavnosti kot spremljajoči kulturni prostočasni program.
Članica ne izvaja dejavnosti verske ali strankarske narave.
Članica ne more ustanoviti novih organizacij ali svojih enot , ki bi izvajale dejavnost izobraževanja odraslih
po konceptu »univerza za tretje življenjsko obdobje«, brez predhodnega soglasja mreže.
Člen 6
Članica poravna mreži letno članarino v višini, kot jo določi Svet mreže.
Člen 7
Članica ob zaključku študijskega leta posreduje združenju poročilo o izvajanju svojih izobraževalnih
dejavnosti v preteklem študijskem letu in program dela za prihodnje študijsko leto.
Člen 8
Pravica članice je, da pridobi brezplačno neizključno licenco za uporabo registrirane znamke »univerza za
tretje življenjsko obdobje«.
Članica nima pravice do podeljevanja podlicenc tretjim osebam.
Članici z dnem izstopa iz mreže ali z dnem izključitve iz mreže preneha pravica do licence iz prvega
odstavka tega člena.
Člen 9
Članica ima za svoje delovanje na področju izobraževanja starejših na razpolago dokumentacijski center
in specializirano knjižnico, svetovanje in informiranje na sedežu združenja.
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Članica ima pravico do prejemanja elektronskega glasila mreže »E-novice Slovenske univerze za tretje
življenjsko obdobje« in elektronske publikacije »Mentor in znanje«. Članice za e-glasilo mreže prispevajo
informacije o svojem delovanju in dogodkih.
Člen 10
Članica aktivno sodeluje v skupnih dejavnostih in programu mreže, kot so posveti, usposabljanja,
kulturna povezovanja, objave v e-novicah, izmenjave izkušenj, informacij in podobno.
III.

Organiziranost mreže

Člen 11
Mrežo vodita Svet mreže in predsednik.
Člen 12
Mreža deluje na podlagi programa dela, ki ga predlaga in obravnava Svet mreže kot najvišje telo mreže,
potrdi in sprejme pa Zbor članov združenja.
Svet mreže sestavlja najmanj dvanajst predstavnikov članic, pri čemer mora biti najmanj en predstavnik
iz vsake geografske regije Slovenije (Osrednjeslovenska, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška, Goriška,
Gorenjska, Jugovzhodna Slovenija, Spodnje posavska, Zasavska, Savinjska, Koroška, Podravska in
Pomurska regija).
Članice iz iste geografske regije samostojno izberejo svoje predstavnike v Svet mreže. Člani Sveta mreže
so imenovani za mandatno dobo štirih let in obveščajo članice iz posamezne regije o delovanju mreže.
Svet mreže se sestane najmanj dvakrat letno. Svet mreže odloča z večino glasov vseh izvoljenih
predstavnikov v Svetu mreže. Sklepčnost je zagotovljena, če je na seji prisotna več kot polovica vseh
izbranih predstavnikov.
Zaradi zagotavljanja boljše obveščenosti in skupnega določanja ciljev mreže se Svet mreže lahko
organizira v razširjeni sestavi in se nanj vabi predstavnike vseh članic. Razširjena seja sveta mreže se
praviloma izvede skupaj z drugimi izobraževalnimi, strokovnimi ali kulturnimi dogodki.
Člen 13
Predsednik predstavlja in vodi mrežo, skrbi za tekoče delovanje mreže in za koordinacijo med njenimi
članicami. Predsednik je izvoljen za mandatno obdobje štirih let z možnostjo ponovne izvolitve.
Predsednika izvoli Zbor članov združenja, potrdi pa ga Svet mreže.
Člen 14
Združenje nudi mreži organizacijsko, logistično, tehnično in strokovno podporo, ki jo ta potrebuje za svoje
delo.
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IV. Dejavnosti mreže
Člen 15
Za uresničevanje svojega namena izvaja mreža preko združenja naslednje dejavnosti:
-

mreženje članic kot podpora nacionalnemu, regijskemu in lokalnemu socialno-ekonomskemu
razvoju;

-

koordiniranje članic pri izvajanju programov;

-

razvijanje področja izobraževanja starejših v Sloveniji, usklajevanje interesa mreže z interesi
lokalnih, regionalnih in nacionalnih skupnosti v skladu z razvojnimi usmeritvami;

-

izvajanje raziskovalne dejavnosti kot podlage za oblikovanje nacionalnih strategij in slovenske
zakonodaje na področju socialnega razvoja, socialnih transferjev, novih ekonomskih vzorcev
dejavnega staranja v tretjem življenjskem obdobju;

-

prizadevanje za pridobivanje finančnih virov za delovanje mreže in razvoj izobraževanja starejših;

-

razvijanje osrednjega raziskovalnega središča za izobraževanje in vprašanja starejših v okviru
sekcije združenja Inštitut za raziskovanje in razvoj izobraževanja;

-

izdajanje priročnikov za usposabljanje mentorjev in drugih strokovnjakov za tretje življenjsko
obdobje, izdajanje študijskega gradiva, promocijskega gradiva (predstavitvene zgibanke, plakati)
in razvijanje spremljajočih dejavnosti;

-

sodelovanje in koordinacija z drugimi pristojnimi nacionalnimi organizacijami in vladnimi organi
(ministrstvi, pristojnimi za izobraževanje, znanost, socialne zadeve, enake možnosti, zdravje,
kulturo in drugimi ministrstvi, z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, z Zvezo
društev upokojencev in drugimi organizacijami);

-

pripravljanje sprotnih nacionalnih analiz o potrebah in stanju starejših ter trendih o demografskih
spremembah prebivalstva Slovenije;

-

urejanje in razvijanje osrednjega specializiranega informacijsko-dokumentacijskega centra o
starejših in specializirane knjižnice;

-

spremljanje razvoja potreb in stanja na področju izobraževanja starejših;

-

načrtovanje, organiziranje in izvajanje izobraževalnih dejavnosti za starejše za premagovanje
socialne izločenosti in v podporo novi družbeni integraciji ljudi po upokojitvi in za
medgeneracijsko sodelovanje;

-

razvijanje in uvajanje modela medgeneracijskega učenja in sodelovanja;

-

raziskovanje in sodelovanje v mednarodnih projektih, mednarodni mobilnosti starejših, izvajaje
študijskih in drugih izmenjav, sodelovanje na skupnih spletnih portalih in drugih spletnih
aplikacijah za pospeševanje mednarodnega sodelovanja v praksi.

Člen 16
Mreža pomaga zainteresiranim skupinam pri ustanavljanju nevladnih organizacij, ki nameravajo izvajati
dejavnosti izobraževanja odraslih po konceptu »univerza za tretje življenjsko obdobje.«
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Člen 17
Mreža varuje uporabo znamke »univerza za tretje življenjsko obdobje« in prepove njeno uporabo vsaki
organizaciji ali posamezniku, ki to ime uporablja brez soglasja mreže.
V. Izključitev iz mreže
Člen 18
Če članica krši obveznosti po tem pravilniku, jo predsednik v imenu mreže na to pisno opozori. V primeru
nadaljevanja kršitve predsednik članici v imenu mreže posreduje pisni opomin pred izključitvijo. V
primeru nadaljevanja kršitev predsednik predlaga Svetu mreže, da odloči o izključitvi takšne članice.
Organizaciji s prejemom sklepa o izključitvi preneha članstvo in s tem tudi pravica do uporabe znamke
»univerza za tretje življenjsko obdobje«.
VI. Končne določbe
Člen 19
Ta pravilnik je obravnaval in potrdil Svet mreže na svoji seji dne 29. 5. 2014.
Člen 20
Pravilnik je sprejel Zbor članov združenja dne 7. 1. 2016 in ga je šteti za Pravilnik o delovanju sekcije
Mreža Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje iz 7. člena statuta združenja z dne 25. 11. 2015.
Člen 21
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na Zboru članov združenja.
V Ljubljani, 7. 1. 2016

Prof. dr. Ana Krajnc, predsednica
Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje,
združenja za izobraževanje in družbeno vključenost
in
predsednica Mreže Slovenska univerza
za tretje življenjsko obdobje
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