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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 članarinah, ki se v čistopisu glasi:  

PRAVILNIK O ČLANARINAH 

Člen 1 

Podporni/e člani/ce združenja so starejši študenti/ke študijskih skupin, študijskih krožkov in drugih samo-
organiziranih izobraževalnih ter državljansko delujočih skupin v okviru združenja in sekcije Univerza za 
tretje življenjsko obdobje v Ljubljani (v nadaljevanju: univerza). 

Člen 2 

Podporni/e člani/ce poravnavajo osebno letno članarino ob vpisu oziroma najkasneje do 30. decembra 
tekočega leta ter prispevajo k podpornim članarinam skupin, ki se nakazujejo v osmih mesečnih obrokih do 
15. v mesecu. Članarine so namenjene izključno nepridobitnemu delovanju združenja. Združenje omogoča 
samoorganiziranje izobraževalno in državljansko delujočih skupin starejših, ki delujejo na temelju znanja in 
kulture, ter drugih podpornih in razvojnih dejavnosti, ki omogočajo doseganje javnega namena in 
poslanstva združenja. 

Vključitev v univerzo in študijske skupine ter zaveze  

Člen 3 

Starejši študenti/ke se vpišejo na sedežu združenja. Z izpolnitvijo in podpisom Vpisnice se vključijo v 
združenje ter sekcijo Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. 

Člen 4 

Starejši študenti/ke se s podpisom Pristopne izjave pri animatorju/ici svoje skupine zavežejo, da bodo pri 
njem/njej poravnali osebno letno članarino in poravnavali svoj delež mesečne podporne članarine 
posamezne študijske skupine, plačljive skozi osem mesecev. 

Letna članarina 

Člen 5 

Osebna letna članarina je namenjena izvajanju poslanstva združenja. Z enkratnim plačilom osebne letne 
članarine študent/ka postane član/ica/ združenja in univerze ter pridobi možnost udeležbe na različnih 
skupnih dogodkih, prireditvah in dejavnostih ter so-ustvarjanja teh. Pridobi možnost prejemanja 
elektronskih novic. Lahko je deležen svetovanja. V okviru možnosti se lahko vključi v evropske in 
nacionalne projekte in izobraževanje, ki poteka v tem okviru. Lahko se vključi v izobraževanje za 
prostovoljstvo na temelju znanja in kulture in deluje v oblikah organiziranega prostovoljstva, ki jih skupaj z 
javnimi ustanovami razvija združenje. Deležen je znanja in informacij, ki omogočajo in krepijo 
njegovo/njeno osebnostno rast ter njegov/njen državljanski položaj in državljansko delovanje. 
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Člen 6 

Osebno letno podporno članarino je moč poravnati pri animatorju/ici katerekoli od izbranih samo-
organiziranih skupin. Animator/ica zbrane osebne letne članarine nakaže na račun Slovenske univerze za 
tretje življenjsko obdobje najkasneje do 31. decembra v tekočem letu. Animator najkasneje do konca maja 
prejme potrdila za osebne letne podporne članarine članov svoje skupine.  

Člen 7 

Upravni odbor lahko posameznega člana/ico oprosti plačila osebne letne podporne članarine, če bi plačilo 
članarine utegnilo ogroziti njegov/njen socialni položaj. V ta namen on sam/ona sama ali njegova/njena 
študijska skupina napiše pisni predlog za oprostitev, po potrebi pa predloži dodatna ustrezna dokazila. 
Upravni odbor določi, katera dokazila so potrebna in določi prag socialne ogroženosti. 

Člen 8 

Upravni odbor združenja določi višino osebne letne članarine in podlago za oblikovanje mesečne 
podporne članarine skupin in jo do 30. aprila ali v času uskladitve z zakonskimi spremembami posreduje 
animatorjem/icam študijskih skupin. 

Mesečna članarina 

Člen 9 

Univerzo za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, sekcijo združenja, tvorijo demokratične samo-organizirane 
skupine starejših, ki svoje učenje in državljansko delovanje uravnavajo same. V skupinah, ob navzočnosti 
mentorja, poteka izmenjava znanja in izkušenj ter skupna gradnja novega znanja, medsebojna pomoč, 
prostovoljno delo, delovanje v javnosti.   
 
S podporno članarino skupine uresničujejo svoj program učenja in delovanja in s tem poslanstvo in cilje 
združenja Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, kot so opredeljeni v statutu te organizacije. 
Mesečna članarina  je namenjena zagotavljanju strukturne in organizacijske podpore razvojnim in drugim 
dejavnostim, s katerimi združenje kot celota dosega svoje cilje in namen; osebnostno rast, opolnomočenje 
in državljansko delovanje skupin starejših državljanov za njihov enakovreden položaj v družbi in 
vzdrževanje družbenih vezi z drugimi generacijami, vse na temelju  znanja in kulture. 

Člen 10 

Podlaga za oblikovanje mesečnih podpornih članarin skupin, ki se poravnavajo skozi osem mesecev, je 
odvisna od velikosti skupine, obsega in narave dejavnosti. Skupinske mesečne podporne članarine so treh 
vrst: skupinska mesečna podporna članarina A, skupinska mesečna podporna članarina B, skupinska 
mesečna podporna članarina C. 

Vsak študent/ka prispeva k mesečni podporni članarini njegove/njene skupine oziroma njegovih/njenih 
skupin enakovredni sorazmerni del.  

Člen 11 

Starejši/a študent/ka je dolžan/na redno poravnavati svoj delež skupinske mesečne članarine ne glede na 
to, ali se izbranih skupinskih izobraževalnih srečanj in drugih dejavnosti združenja udeležuje ali ne. 
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Člen 12 

Mesečno članarino študijske skupine se starejši študenti/ke zavežejo poravnavati skupaj, a pod enakimi 
pogoji, od oktobra do vključno maja naslednjega koledarskega leta. 

Člen 13 

Starejši študenti/ke v skupini poravnajo mesečno podporno članarino skupine skupaj in pod enakimi pogoji 
pri animatorju/ici študijske skupine na prvem srečanju v tekočem mesecu. 

Člen 14 

Animator/ica v imenu skupine nakaže zbrani mesečni obrok podporne članarine skupine na račun 
Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in sicer najkasneje do 15. dne v mesecu za tekoči mesec. 

Člen 15 

Animator/ica prejme v maju, ob zaključku študijskega leta, potrdilo za podporno članarino svoje skupine za 
tekoče študijsko leto.  

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 


