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Sodelovanje
S svojim sodelovanjem lahko 
prispevate, da bo vaše življenje in 
življenje drugih boljše – na lokalni, 
nacionalni in evropski ravni. Ena od 
pomembnih oblik sodelovanja pri 
upravljanju je glasovanje. Je pa še 
veliko drugih oblik sodelovanja: pri 
delu, v šoli, v organizacijah civilne 
družbe itd.

Upravljanje
Državljani imajo pravico vedeti, zakaj, kako in kje se odločitve 
sprejemajo. Prav tako lahko kandidirajo na volitvah in se aktivneje 
vključujejo v življenje svoje skupnosti. 

naložbe za 
prihodnoSt
Obveščeni in aktivni državljani 
si prizadevajo, da bi se družba 
usmerila k bolj trajnostnemu 
načinu življenja, tako da 
njihov način zadovoljevanja 
vsakodnevnih potreb ne bi 
ogrožal možnosti prihodnjih 
generacij za zadovoljevanje 
njihovih potreb. 

Svoboda in Spoštovanje 
drUgih
Raznolikost kultur, mnenj, spolov itd. družbo 
bogati. Državljani uživajo vrsto svoboščin, na 
primer svobodo mišljenja, svobodo izražanja 
in obveščenosti ter svobodo zbiranja in 
združevanja. Te svoboščine jim omogočajo 
vključevanje v družbo. 

obveščenoSt
Obveščeni državljani lahko bolje sodelujejo v življenju skupnosti. 

Informacije, pomoč in nasvete o pravicah v EU za državljane in 
podjetja v EU lahko najdete na http://europa.eu/youreurope.

državljani Sveta
Z globalnimi izzivi se je mogoče spopasti 
le v sodelovanju z drugimi. Odgovorno 
ravnanje se začne na ravni posameznika 
ter se nadaljuje z delovanjem na lokalni in 
mednarodni ravni. 

vkljUčevanje
Vsi državljani, ne glede na 
starost, spol, invalidnost, 
poreklo itd., morajo imeti 
enake možnosti, da v polni 
meri sodelujejo v družbi in k 
njej prispevajo.

MedgeneracijSka 
SolidarnoSt
Družba temelji na izmenjavi in solidarnosti 
med generacijami v skupnosti. 

izobraževanje
To, kar otroci vedo o državljanstvu, 
jih učijo starši in šola. Starši lahko 
dajejo zgled, izobraževanje pa 
jim lahko pomaga, da pridobijo 
poglobljene izkušnje in znanje.

Državljanstvo EvropskE unijE  
Listina EU o temeljnih pravicah zagotavlja vsem državljanom EU med drugim naslednje pravice: 
• pravico do prostega gibanja in bivanja v EU; 
• pravico voliti in biti voljen na volitvah v Evropski parlament in občinskih volitvah; 
• zaščito diplomatskih in konzularnih predstavništev katere koli države članice EU; 
• pravico do naslovitve peticije na Evropski parlament in vložitve pritožbe pri evropskem varuhu človekovih pravic.
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Državljan je član skupnosti, ki ima pravice in 
dolžnosti. Razumevanje državljanstva in vključevanje 
državljanov v skupnost se krepi s časom. Za 
demokracijo je temeljnega pomena, da državljani 
aktivno sodelujejo v svoji skupnosti.

Sodelujte pri odločanju v EU:  
www.eesc.europa.eu. 


