
 

Predstavnike univerz za tretje življenjsko obdobje 

vabimo na  
 

strokovni posvet  

in  

19. razširjeno sejo Sveta mreže Slovenske UTŽO 
 

11.  november 2015 ob 9.00 uri 

Univerza za tretje življenjsko obdobje,  

Poljanska cesta 6, Ljubljana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vabimo predstavnike vseh univerz za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) in člane Sveta mreže, da 

se ob začetku študijskega leta udeležijo STROKOVNEGA POSVETA in 19. SEJE SVETA  

MREŽE Slovenske UTŽO.  

 

V prvem delu strokovnega posveta bomo predstavili novo spletno stran Slovenske UTŽO. Na 

podlagi analize spletnih strani slovenskih UTŽO, bomo podali nekaj koristnih informacij za učinkovito 

spletno komuniciranje. V nadaljevanju se bo predstavila na novo ustanovljena delovna skupina za 

zagovorništvo pri Svetu mreže. Na 19. seji Sveta mreže se bomo dogovarjali o uresničevanju in 

utrjevanju koncepta UTŽO, sprejeli bomo nove članice v mrežo in predstavnike v Svet mreže ter 

odločali o tekočih zadevah. 

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 



 
Program: 

    

   Prijave 

Prosimo, da svojo udeležbo na srečanju potrdite na e-naslov: masa.bizovicar@guest.arnes.si ali 

po telefonu na številko: 01 433 20 90. 

    

   Slovenska univerza za  

   tretje življenjsko obdobje 
Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana 

    Telefon: (01) 433 20 90 

 

Strokovni posvet mreže Slovenske UTŽO 
 

8.45 – 9.00 Prihod in registracija udeležencev 

9.00 – 9.15 
     Pozdrav in uvodne besede  

     Prof. dr. Ana Krajnc, predsednica Slovenske UTŽO 

9.15 – 9.30 
Predstavitev nove spletne strani Slovenske UTŽO 

Maša Bizovičar, Slovenska UTŽO 

9.30 – 9.50 

     Analiza spletnih strani slovenskih UTŽO in na kaj naj bomo še     

     posebej pozorni pri komuniciranju na spletni strani  

     Katja Aleksič in Karina Sirk 

9.50 – 10.10 

Predstavitev delovne skupine za zagovorništvo Sveta mreže Slovenska 

UTŽO 

Mirjam Bevc Peressutti, Slovenska UTŽO 

10.10 – 10.30 Razprava 

10.30 – 10.45 Odmor s pogostitvijo 

 

 

 

 

  

19. seja Sveta mreže 
 

10.45 – 12.00 

1. Pregled in odobritev zapisnika zadnje seje 
 

2. Predstavitev in utrditev koncepta UTŽO 
 

3. Nove UTŽO: Brežice, Zgornja Savinjska dolina, Brda, Tolmin 
 

4. Potrditev predstavnikov Sveta mreže 
 

5. Sprejem ukrepov za nadaljnji razvoj mreže in razprava 


