Univerza za starejše pri Ljudski univerzi Kranj

Pravilnik o delovanju Univerze za starejše
Univerza za starejše pri Ljudski univerzi Kranj (v nadaljevanju UZS) je bila ustanovljena z
namenom, da združuje in izobražuje svoje člane.
Člani UZS so lahko osebe starejše od 55 let, upokojenci, izjemoma pa tudi mlajše brezposelne
osebe.
Mentorji v študijskih skupinah lahko postanejo tisti, ki imajo primerne osebnostne lastnosti
(pozitiven odnos do staranja in starejših), predhodne izkušnje pri delu z odraslimi,
univerzitetno izobrazbo ali lahko izkažejo vidne dosežke na svojem strokovnem področju.
Izjemoma so lahko mentorji tudi absolventi fakultet in visokih šol.
Vsaka skupina si na začetku izobraževanja izbere svojega predstavnika - animatorja izmed
članov skupine. Animatorstvo je prostovoljno delo. Animator skrbi za povezavo med člani
skupine, mentorjem in organizatorjem izobraževanj na LUK. Člane svoje skupine obvešča in
informira. Je v stiku z mentorjem skupine in mu posreduje želje, predloge in pritožbe članov
skupine, skrbi za spreminjanje in prilagajanje urnikov.
Vsak član UZS izpolni vpisnico in plača letno članarino. Letna članarina v obdobju študijskega
leta (1.9. do 31.8.) za občane Mestne občine Kranj znaša 10,00 EUR, za občane drugih občin
20,00€ EUR.
Za člane UZS velja za vse tečaje in krožke enotna cena 3,00 EUR/šolsko uro.
Člani UZS imajo možnost plačila na več obrokov in sicer:
10 urni tečaj in krajši – 1 obrok
20 urni tečaj – 2 obroka
30 urni tečaj – 3 obroki
40 urni tečaj – 4 obroki
60 urni tečaj – 6 obrokov.
Ob plačilu celotnega zneska na enkrat, se prizna 3% popust.
Akcija 85+ je namenjena vsem članom UZS, ki so starejši od 85 let. Upošteva se kot 100%
popust pri plačilu prvega izbranega tečaja, če imajo člani plačano letno članarino.
Do popustov in akcij na področju UZS so upravičeni udeleženci samoplačniki (fizične osebe).
V primeru dolgotrajne bolezni/poškodbe ali druge izjemne okoliščine, se udeležencu na
osnovi pisne vloge in zdravniškega potrdila v sorazmernem deležu vrne že plačana tečajnina.
V primeru, da udeleženec plačuje tečajnino v obrokih, se zaračuna tečajnina do konca
meseca, v katerem je udeleženec še obiskoval tečaj, preostali del tečajnine se vrne/odpiše.

V primeru vračila tečajnine se že plačana tečajnina vrne na TRR udeleženca ali se s soglasjem
udeleženca deponira in se upošteva v naslednjem študijskem letu ali za drug tečaj.
Za predavanja, izlete in druge prireditve se cena določi vsaj teden dni pred izvedbo.
Skozi celo študijsko leto člane UZS obveščamo o ponudbi UZS, brezplačnih predavanjih in
aktivnostih preko elektronske pošte, izjemoma tudi preko navadne pošte.
Vsi člani UZS s plačano članarino imajo možnost obiskovanja 4-urnega brezplačnega tečaja za
uporabo elektronske pošte.
Plačila članarine, tečajev in vseh ostalih aktivnosti se izvajajo preko položnic.
Dokler niso poravnane vse obveznosti iz preteklega študijskega leta ponovni vpis ni možen.
Računi se izdajajo na ime člana UZS, v primeru, da je plačnik pravna oseba, mora biti na
računu navedeno ime udeleženca.
Študijsko leto traja od oktobra do maja, v posebnih primerih (odsotnost mentorja) se lahko
podaljša v začetek junija. Med prazniki in dela prostimi dnevi ni tečajev in krožkov.
Tečaji in krožki praviloma potekajo v dopoldanskem času, izjemoma po dogovoru z
mentorjem in organizatorjem izobraževanj na LUK, lahko tudi v popoldanskem času na
sedežu LUK (Cesta Staneta Žagarja 1) ali v Medgeneracijskem centru Kranj (Cesta talcev 7).
Dolžnost članov UZS je, da so strpni in spoštljivi do ostalih članov, animatorja, mentorja in
organizatorja izobraževanja na LUK. V nasprotnem primeru so lahko izključeni iz UZS.

Ta pravilnik začne veljati s šolskim letom 2015/2016.
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