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Z ZNANJEM DO DEJAVNEGA DRŽAVLJANSTVA 
 

Mentor/ica: Predavatelje izbiramo glede na posamezne vsebine v programu. 

Kdaj in kje: Program poteka v okviru študijskega leta 2019/2020. 

O datumu posameznih izobraževalnih srečanj vas obveščamo sproti. 

Univerza za tretje življenjsko obdobje, Poljanska cesta 6, dvorana 
 

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost je 
združenje državljanske narave, ki starejšim omogoča večjo vključenost v družbo, uveljavljanje večje družbene 
enakosti, pridobivanje družbene moči, dejavno staranje, krepitev družbenih vezi z drugimi generacijami in 
družbenimi skupinami. Z namenom uresničevanja tega poslanstva smo na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje razvili program Z znanjem dejavnega državljanstva, ki ga namenjamo opolnomočenju starejših za 
aktivno delovanje v družbi.  
 
Program je za člane Univerze za tretje življenjsko obdobje brezplačen. O datumu in vsebini posameznih 
izobraževalnih srečanj vas obveščamo sproti z elektronskimi obvestili, v e-novicah in obvestili na oglasni deski. 
 
OKVIRNA VSEBINA 
 
Zaradi pravnega neznanja in nepoznavanja pristojnosti ustreznih institucij smo državljani pogosto prikrajšani 
za pravice, ki nam pripadajo. Pomanjkanje znanja in informacij nam onemogoča, da bi delovali kot aktivni in 
odgovorni državljani, ki znajo in zmorejo uresničevati svoje pravice in skrbijo za izpolnjevanje svojih dolžnosti. 
V programu bomo spoznavali ustanove, namenjene pravnemu varstvu državljanov in njihove pristojnosti. 
Spoznali bomo tudi druge institucije, pomembne za naše vsakodnevno delovanje.  
 
Program letošnjega študijskega leta namenjamo spoznavanju: 
 
- vloge Zveze potrošnikov Slovenije; 
- pristojnosti različnih vrst sodišč (okrožno, okrajno, vrhovno, ustavno ...); 
- kako povečati aktivno sodelovanje moških v skupnosti; 
- spletnega portala eUprava  
 
in drugim vsebinam v skladu z izraženimi interesi udeležencev programa. 
 
CILJI 
 
Pridobiti osnove pravnega znanja za dejavno in odgovorno državljanstvo.  
Spoznati ustrezne institucije in njihove pristojnosti.  
Uporabiti novo znanje in nove informacije v vsakodnevnih situacijah. 
 
METODE DELA 
 
Predavanje z razlago in slikovno projekcijo, diskusija, študijski obiski izbranih ustanov. 
 
UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA 
 
Interno gradivo predavateljev. 

 


