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Uvodnik 
 

V letošnjem šolskem letu se je Srednja šola Josipa Jurčiča vključila v program Šola 

ambasadorka Evropskega parlamenta. Izobraževalni program predstavlja odlično 

priložnost za vse dijake srednjih in poklicnih šol ter njihove učitelje, da kot pravi pristaši 

evropskega povezovanja prevzamejo vlogo dijaka ali mentorja ambasadorja Evropskega 

parlamenta, s tem postanejo predstavniki življenja v EU na svoji šoli in opravljajo nalogo 

ozaveščanja o paleti možnosti, ki jih EU ponuja mladim. 

 

Program je predvsem namenjen dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski 

parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o 

Evropskem parlamentu. Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji vključuje tudi 

pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, in sicer kaj pomeni EU v vsakdanjem 

življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo. 

V okviru tega programa smo letos na naši šoli izvedli več dejavnosti, o katerih boste lahko 

več prebrali na naslednjih straneh. Tako smo ustanovili Info točko EU; to je bil skupen 

projekt dijakov ekonomskega programa in gimnazije, ki sodelujejo pri krožku Ambasadorji 

EP. Info točka je lep primer sodelovanja različnih skupin, kakršnih je Evropska unija polna. 

 

Obiskala nas je evropska poslanka mag. Tanja Fajon. Zanimivo je bilo dobiti informacije iz 

prve roke. Več o tem, kako so njen obisk doživeli dijaki, si lahko preberete v članku Laure 

Sila. 

 

Dijaki drugega letnika so obiskali Hišo EU v Ljubljani. Tu so izvedeli veliko koristnih 

informacij in se pomerili v interaktivnem kvizu. Nekaj utrinkov sta predstavili Laura Sila in 

Neža Grum. 

 

Nenazadnje lahko dijaki nekaj informacij o Evropski uniji pridobijo tudi tako, da se včlanijo 

v krožek Ambasadorji EP. Letos je krožek s svojim delom šele začel, v prihodnje pa vabimo 

vse, ki jih tematika zanima, da se nam pridružite. 
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Danes praznujemo pomemben dan v zgodovini skupne Evrope. Dan Evrope je eden od 

simbolov Evropske unije, ki ga je Svet Evropske unije sprejel na vrhu v Milanu leta 1986 v 

spomin na deklaracijo tedanjega francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana, 

predstavljeno 9. maja 1950, v kateri je predstavil svoje zamisli organizaciji nadnacionalnega 

gospodarskega sodelovanja v Evropi. Te so bile leto pozneje udejanjene v Evropski skupnosti 

za premog in jeklo, iz katere sta izšli Evropska gospodarska skupnost in Evropska unija. Veseli 

smo, da vam na ta dan lahko postrežemo z nekaterimi informacijami, ki so danes zanimive 

za vas mlade, in upamo, da si jih boste z veseljem prebrali. 

 

Prav je, da smo kot odgovorni ljudje seznanjeni z možnostmi, ki jih ponuja evropsko 

državljanstvo, zato da bi se nekoč bolje zavedali svojih možnosti za delovanje in tudi tega, 

kako pomembna je udeležba na evropskih volitvah leta 2019. 

Mojca Saje Kušar, 

mentorica programa EPAS na SŠJJ 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Simboli_Evropske_unije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svet_Evropske_unije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Milano
https://sl.wikipedia.org/wiki/1986
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schumanova_deklaracija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Francija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zunanji_minister&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Schuman&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/9._maj
https://sl.wikipedia.org/wiki/1950
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nacionalnost&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_skupnost_za_premog_in_jeklo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_skupnost_za_premog_in_jeklo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_gospodarska_skupnost
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_unija
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Evropski denar - evro 
 

Evro je uradna denarna enota v 19 državah EU: v Avstriji, Belgiji, Cipru, Estoniji, Finski, 

Franciji, Nemčiji, Grčiji, Irski, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Malti, Nizozemski, 

Portugalski, Sloveniji, Slovaški in Španiji, pa tudi v žepnih državicah Andora, Monako, San 

Marino in Vatikan. V Evropi uporablja evro kar 330 milijonov ljudi.  

Uradno je 1. januarja 1999 11 držav uvedlo evro kot knjižni denar, v obtok pa je prišel 1. 

januarja 2002. Oblika oznake (€) je bila določena že 12. decembra 1996. 

Bankovci imajo v vseh članicah EU enotno obliko, kovanci pa imajo sprednjo stran enako, 

zadnjo (nacionalno) pa vsaka članica oblikuje sama. Nekatere države imajo na vseh osmih 

kovancih enak motiv, na primer grb, druge pa ne. V državah monarhijah je običajno 

upodobljen monarh, v ostalih državah pa narodni spomeniki ali državni simboli. Vse države 

pa morajo imeti na zadnji strani tudi 12 zvezd, ki predstavljajo EU. Spominski evrokovanci 

so vedno le v vrednosti dveh evrov, pri čemer sme vsaka država izdati samo eno serijo 

tovrstnih kovancev na leto. 

 

Evrobankovci so izdelani iz 100 % bombaža, zaradi česar imajo daljšo življenjsko dobo. 

Uporaba evra nam prinaša tudi mnoge prednosti, npr. lažja primerjava cen v tujih državah, 

ko obiskujemo druge države ni treba menjavati denarja, evropskim podjetjem pa omogoča 

hitrejše poslovanje in sklepanje boljših dogovorov. 

V Sloveniji je evro uradna denarna enota od 1. januarja 2007. Nacionalno stran slovenskih 

evrokovancev je oblikoval Miljenko Licul s sodelavcema Majo Licul in Janezom Boljkom. 

 

        Martina Bošnjaković, 2. a  
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DEJAVNOSTI EVROPSKE UNIJE  
 

Evropska unija je dejavna na številnih področjih - od človekovih pravic do prometa in 

trgovine. Skupaj je dejavna kar na 36 področjih, ki Evropsko unijo krepijo in povezujejo v 

še tesnejšo skupnost. Za države članice so pomembna vsa področja in zato v njih tudi 

sodelujejo. 

Za vsakega posameznika so morda najpomembnejše človekove pravice. te V pogodbah EU 

so zapisane vrednote:  človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna 

država ...  Pravice državljanov EU jasno in nedvoumno navaja Listina EU o temeljnih 

pravicah in se z njimi ukvarjajo vse institucije EU. Evropska unija po vsem svetu nudi tudi 

humanitarno pomoč in civilno zaščito. Po svetu pomaga žrtvam naravnih nesreč ali nesreč, 

ki jih povzroči človek. Vsako leto pomaga več kot 120 milijonom ljudi. Skupaj s svojimi 

državami članicami je EU največja darovalka svetovne humanitarne pomoči.  

Pomembno področje je področje proste trgovine in trgovine, ki pomeni odpravo carin na 

nacionalnih mejah držav članic EU. Carinska unija je enotno trgovinsko območje, v 

katerem blago prosto kroži, ne glede na to, ali je bilo izdelano v EU ali uvoženo iz držav 

zunaj EU. Carinske službe EU uveljavljajo predpise, ki varujejo okolje ter zdravje in varnost, 

preverjajo zakonitost izvoza občutljive tehnologije, odkrivajo ponarejene in piratske 

izdelke, preverjajo, ali gre za pranje denarja ali davčno utajo, preprečujejo trgovino z 

ljudmi, mamili, pornografijo in orožjem ter varujejo evropsko kulturno dediščino tako, da 

so pozorni na tihotapljenje umetnin. Evropska unija je z 16,5-odstotnim deležem 

svetovnega uvoza in izvoza največja svetovna trgovinska sila. Prosta trgovina med 

članicami je eno od temeljnih načel EU, zato si Unija prizadeva tudi za liberalizacijo 

svetovne trgovine. 

Mladim omogoča kvalitetno izobrazbo in jim tako da možnost, da v življenju opravljajo 

poklic, ki jih veseli. Izobraževalna politika je v pristojnosti vseh držav članic, EU pa jim 

pomaga pri določanju skupnih ciljev in izmenjavi dobrih praks. Uveljavlja enake možnosti 

za mlade v izobraževanju in pri zaposlovanju ter jih spodbuja k dejavni udeležbi v družbi. 

Brez večjih težav lahko mladi pa tudi starejši, dobijo zaposlitev v kateri koli članici EU. 
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Več kot polovica svetovne razvojne pomoči prihaja iz Evropske unije in njenih članic. 

Evropska unija je tako največja darovalka pomoči na svetu. Največ pomoči namenja 

državam z nizkim dohodkom in najmanj razvitim državam. Članicam z denarjem pomaga, 

da ne zaostajajo v napredku. Rada bi izkoreninila revščino in vsem omogočila enake 

bivalne razmere.  

Evropska unija deluje še na številnih drugih področjih, kot so: avdiovizualno področje in 

mediji, podjetja, podnebni ukrepi, pomorske zadeve in ribištvo, potrošniki, pravosodje in 

notranje zadeve, proračun, raziskave in inovacije, regionalna politika, širitev, šport, 

varnost hrane, večjezičnost, vesolje, zdravje, zunanja in varnostna politika, okolje, kultura, 

konkurenca, kmetijstvo, enotni trg, institucionalne zadeve, gospodarske in denarne 

zadeve, energija, državljanstvo EU, davki in digitalno gospodarstvo in družba. 

Evropska unija je skupnost, ki si prizadeva za čim boljši razvoj in boljše življenje, kar kaže s 

svojim prizadevanjem na področjih, s katerimi se ukvarja. Biti član tako velike skupnosti, 

ki ti odpira številna vrata v prihodnost, je velik privilegij. 

         Nika Bregar, 2. a 

 

https://europa.eu/european-union/topics/audiovisual-media_sl
https://europa.eu/european-union/topics/audiovisual-media_sl
https://europa.eu/european-union/topics/enterprise_sl
https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_sl
https://europa.eu/european-union/topics/maritime-affairs-fisheries_sl
https://europa.eu/european-union/topics/consumers_sl
https://europa.eu/european-union/topics/justice-home-affairs_sl
https://europa.eu/european-union/topics/justice-home-affairs_sl
https://europa.eu/european-union/topics/budget_sl
https://europa.eu/european-union/topics/research-innovation_sl
https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_sl
https://europa.eu/european-union/topics/enlargement_sl
https://europa.eu/european-union/topics/sport_sl
https://europa.eu/european-union/topics/food-safety_sl
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_sl
https://europa.eu/european-union/topics/space_sl
https://europa.eu/european-union/topics/health_sl
https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_sl
https://europa.eu/european-union/topics/environment_sl
https://europa.eu/european-union/topics/culture_sl
https://europa.eu/european-union/topics/competition_sl
https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_sl
https://europa.eu/european-union/topics/single-market_sl
https://europa.eu/european-union/topics/institutional-affairs_sl
https://europa.eu/european-union/topics/economic-monetary-affairs_sl
https://europa.eu/european-union/topics/economic-monetary-affairs_sl
https://europa.eu/european-union/topics/energy_sl
https://europa.eu/european-union/topics/eu-citizenship_sl
https://europa.eu/european-union/topics/taxation_sl
https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_sl
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KAJ EVROPSKA UNIJA PONUJA MLADIM?  
 

EU želi mladim v okviru svojih politik 

zagotoviti enake možnosti na 

področju izobraževanje in več 

delovnih mest in jim omogočiti polno 

sodelovanje na vseh družbenih 

področjih. To poskuša doseči z 

različnimi sredstvi, zlasti v okviru 

dialoga z mladimi in programa 

Erasmus +. 

 

 

ŠOLA: 

- Otroci, ki so državljani EU, imajo pravico obiskovati šolo v vsaki državi EU in pod enakimi 

pogoji kot otroci, ki so državljani tiste države. 

- Otroci državljana EU, ki se zaradi dela preseli v drugo državo EU, so upravičeni do 

brezplačnega uvajalnega pouka v državi gostiteljici, da bi se lažje vključili in prilagodili 

šolskemu sistemu te države. 

 

UNIVERZA: 

- Državljani EU imajo pravico do študija na vseh univerzah EU pod enakimi pogoji, kot 

veljajo za državljane države, v kateri želijo študirati. Toda pogoji za vpis se zelo razlikujejo 

od univerze do univerze in od države do države. V nekaterih državah EU je lahko med 

vpisnimi pogoji tudi znanje jezika države gostiteljice, zato bodoči študentje morda opravijo 

tudi jezikovni preizkus. 

- Državljani EU imajo enake pravice do dela med študijem v drugi državi kot državljani te 

države. Zaposlijo se lahko brez delovnega dovoljenja, tudi za poln delovni čas. 

 

DELO: 

- Kot državljan EU je upravičeno delati v katerikoli državi EU, tudi brez delovnega 

dovoljenja. Prav tako je upravičeno tudi tam živeti. 
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- Kot državljan EU mora biti s tabo ravnano kot s sodelavci, ki so državljani države 

gostiteljice. To krije plačo, delovne pogoje, zdravje in varnost pri delu, socialne in davčne 

prednosti … 

- Kot državljan EU imaš pravico do enakih koristi kot narodni delavci od pričetka dela v 

državi. To obsega tudi prednosti, neposredno povezanih z zaposlitvijo, kot so dobre 

pokojnine, izobraževalne subvencije itd. Lahko si upravičen tudi do nefinančne podpore, 

kot je npr. pravica do tolmačenja med pravnim postopkom.  

 

PRIPRAVNIŠTVO: 

- Mladi z opravljenim pripravništvom in prakso imajo več možnosti za zaposlitev. Na 

praksi v drugi državi EU se lahko poleg jezika naučijo tudi veščin, ki se jih doma morda ne 

bi.  

 

ZDRAVSTVO: 

- Državljani imajo pravico dostopati do varnega in kakovostnega zdravstvenega varstva v 

drugi državi članici in dobiti za to povrnjene stroške. 

- Kot državljan EU  imate pravico do brezplačne ali cenejše zdravstvene oskrbe, če v državi 

EU nenadoma zbolite ali se vam pripeti nezgoda. 

- Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja je bila uvedena zato, da je enostavneje priti 

do javno financiranega zdravljenja v EU in da se pospeši povračilo stroškov zdravstvenih 

storitev. 

         Enja Sever, 2. a 
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EU-Kako se je vse začelo  
 

9. maja 1945 se je končala največja vojna v zgodovini človeštva - druga svetovna vojna. V 

povojnem obdobju so pričele nastajati zasnove današnje Evropske unije. Leta 1949 

ustanovijo zahodnoevropski narodi Svet Evrope, kar predstavlja prvi korak za miroljubno 

sodelovanje med njimi. Na Schumanov predlog podpišejo Belgija, Francija, Italija, 

Luksemburg, Zahodna Nemčija in Nizozemska v Parizu pogodbo o ustanovitvi Evropske 

skupnosti za premog in jeklo (ESPJ) – tj. Pariška pogodba.  25. marca 1957 preide 

sodelovanje med evropsko šesterico tudi na druge gospodarske sektorje. Podpišejo 

Rimsko pogodbo in ustanovijo Evropsko gospodarsko skupnost (EGS). 30. julija 1962 se 

uvede skupna kmetijska politika. Članice so podpisale Pogodbo o združitvi oz. Bruseljsko 

pogodbo, ki je združila vse tri izvršne organe (Visoko oblast ESPJ, Komisijo EGS in Komisijo 

Euratoma). Šest evropskih držav odpravi carine na blago, kar postavi temelje za prosto 

čezmejno trgovino. Dve leti po prvotnem načrtu za skupno valuto vzpostavijo evropske 

države mehanizem deviznih tečajev (ERM), ki predstavlja prvi korak k uvedbi evra 30 let 

kasneje.  

 

Evropska skupnost se leta 1973 poveča iz šest na devet evropskih držav; uradno se ji 

pridružijo Danska, Irska in Združeno kraljestvo. Voditelji Evropske skupnosti pa leto 

kasneje ustanovijo Evropski sklad za regionalni razvoj, ki skrbi za to, da se finančni viri 

prenesejo iz bogatih regij v revne, da se izboljšajo cestne in komunikacijske povezave, da 

pritegnejo naložbe in ustvarjajo nova delavna mesta. Ta regionalna politika leta pozneje 

znaša eno tretjino celotne porabe Evropske skupnosti. Leta 1979 nastopijo prve 

neposredne volitve v Evropski parlament, pred tem so poslance imenovali nacionalni 

parlamenti.  

 

Z letom 1981 v Evropsko skupnost vstopi Grčija. 1. januarja 1986 postaneta članici 

evropske skupnosti tudi Španija in Portugalska. 17. februarja istega leta je vpeljan obsežen 

Enotni evropski akt, ki odpravlja še preostale ovire na področju proste trgovine, priznava 

več pristojnosti Evropskemu parlamentu in krepi pristojnost Evropske skupnosti na 

področju varstva okolja. Po padcu Berlinskega zidu se Vzhodna Nemčija s svojo zahodno 

sosedo združi v ponovno enotno Nemčijo. Leta 1992 v  Maastrichtu podpišejo Pogodbo o 

Evropski uniji (Maastrichtska pogodba). Ta predpisuje jasna pravila za prihodnjo skupno 

valuto, za zunanjo in varnostno politiko ter za tesnejše sodelovanje na področju 

pravosodja in notranjih zadev. Z letom 1992 je vzpostavljen je enotni trg in njegove štiri 

svoboščine: prosti pretok blaga, storitev, oseb in kapitala. 

 

1.januarja 1995 se EU razširi za tri nove članice: Avstrijo, Finsko in Švedsko. Članstvo ima 

tako že 15 držav. 26.marca istega leta prične v Belgiji, Franciji, Luksemburgu, Nemčiji, na  
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Nizozemskem, Portugalskem in v Španiji veljati Schengenski sporazum. Čez dve leti sledi 

podpis Amsterdamske pogodbe. Ta nadgrajuje dosežke Maastrichtske pogodbe.  

 

Z letom 1999 Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, 

Nizozemska, Portugalska in Španija uvedejo evro, a samo za trgovinske in finančne 

transakcije. Leta 2001 se jim pridruži še Grčija. Danska, Švedska in Združeno kraljestvo 

obdržijo lastno denarno enoto. Podpis pogodbe iz Nice se je nanašal na reformo institucij, 

da bi Unija učinkovito delovala po širitvi na 27 držav članic. V evroobmočju pridejo v obtok 

bankovci in kovanci.  

 

 
 

 

1. maja 2004 se število držav članic EU poveča na 25, saj se ji priključijo Ciper, Češka, 

Estonija, Litva, Latvija, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. 2. oktobra  istega 

leta 25 držav članic EU podpiše pogodbo o Ustavi za Evropo. Ko volivci v Franciji in na 

Nizozemskem junija 2015 ustavo na referendumu zavrnejo, voditelji EU napovedo 

„obdobje razmisleka“.  1. januarja 2007 postaneta novi državi članici EU tudi Bolgarija in 

Romunija. V tem letu voditelji držav članic podpišejo Lizbonsko pogodbo, ki je stopila v 

veljavo 1. decembra 2009. Kot osemindvajseta država se 1. julija 2013 Uniji pridruži 

Hrvaška. Na referendumu 23. junija 2013 pa britanski volivci izrazijo željo, da se njihova 

država umakne iz EU. 

          

Samo Trebušak, 2. b  
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OBISK EVROPSKE POSLANKE TANJE FAJON  
 

Z navdušenjem smo 30. 1. 2018 na naši šoli sprejeli in pogostili evropsko poslanko, gospo 

Tanjo Fajon. Ker je naša šola z letošnjim letom postala ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA, se je veliko dijakov navdušilo nad sodelovanjem. Vsak posameznik je 

prispeval, da je sprejem poslanke potekal brezhibno. Vladalo je sproščeno vzdušje in 

umirjen pogovor. Ga. Tanja Fajon nam je namenila veliko nasvetov, predvsem pa 

odgovorila na vprašanja, ki so dijake zanimala. Mladim, ki se mogoče odločajo za 

nadaljevanje študija politologije, je gotovo podelila ključne napotke in nasvete. Dodala je 

tudi, da se učimo celo življenje, saj se svet in ljudje spreminjamo, zato se vedno pojavljajo 

novi dvomi in vprašanja. Vedno so dobrodošli nove izzivi in ideje.  

Intervju z gospo poslanko je vodila dijakinja 4. letnika Neža Kralj, ob koncu pa so priložnost 

dobili tudi ostali dijaki. Odgovorila je na vsa vprašanja, na nekatera pa je lahko podala le 

svoje mnenje. Gospa Fajon je namreč zelo aktiven in prepoznaven obraz Slovenije in 

vsekakor tudi Bruslja. Razkrila nam je, da se dobro znajde v skupini z 200 poslanci, čeprav 

je med njimi edina Slovenka. Dijakinja jo je vprašala o pravicah žensk v parlamentu. 

Iskreno je povedala, da se ženske še vedno borijo za svoje cilje in so med sabo občutno 

bolj tekmovalne in trmaste.  
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Gospa Fajonova se posebej ukvarja z migracijami in se s tem srečuje tudi na terenu. Na 

obiskih je videla že ogromno krutih prizorov in ljudi, ki živijo v strahu. Povedala je, da je 

delo na terenu ključnega pomena, saj tako lažje zagovarja pravice in ukrepe glede 

izboljšanja stiske. Je tudi članica oddelka, ki se ukvarja s črnim humorjem in lažnimi 

novicami, ter se zavzema za svobodo zaprtih in ogroženih novinarjev. Tudi sama je bila 

pred tem poslanstvom več let novinarka. 

 

    

 

Po končanem pogovoru smo poslanko povabili, da slovesno odpre našo INFO točko. Z njo 

smo se tudi fotografirali in pred njenim odhodom opravili še zaključni intervju. Zopet je 

bila pripravljena odgovoriti na vsa vprašanja, ki so se navezovala na študij v tujini, invalide, 

njene vzornike …  Zadnje vprašanje pa je bilo na temo migracij, in sicer kako se sooča z 

dogodki, ki jo pretresejo in jih ima možnost videti na lastne oči. Pogovor z gospo Tanjo je 

vsem odprl oči o zahtevnosti in veliki odgovornosti dela evropskega poslanca ali poslanke.  

Kljub natrpanemu urniku in kratki prisotnosti v Sloveniji si je gospa Tanja vzela čas za naše 

dijake in nas še bolj navdušila za zanimanje o Evropski uniji in parlamentu. S svojim 

obiskom nas je potrdila, da smo pri tem delu uspešni in naj tako vztrajamo. Zelo smo ji 

hvaležni in ostajamo zvesti projektu.  Tako se nagibamo k novim in boljšim idejam.  

Laura Sila, 2. b  
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Ogled Hiše Evropske unije  
 

 

V sredo, 25. 4. 2018, smo se dijaki drugih letnikov Srednje šole Josipa Jurčiča odpravili na 

ogled Hiše Evropske unije v Ljubljani.  

 

 
Ob prijetni dobrodošlici osebja smo bili deležni kratkega nagovora. Odpeljali so nas v sobo, 

kjer smo ob predavanju gospe Maje poleg vseh že osvojenih informacij izvedeli še veliko 

novih. Pogovarjali smo se o statističnih podatkih, o ustanovah in simbolih, o mladih in kako 

nas vse to združuje. Poleg tega smo izvedeli mnogo zanimivih podatkov glede 

pripravništva, praks in zaposlitev. Po predavanju so sledile delavnice z vprašanji na  
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multimedijski točki. Po skupinah smo reševali vprašalnik in se zopet naučili veliko novega. 

Na koncu pa smo si seveda vzeli čas tudi za naš arhiv in se fotografirali.  

 

 
Odšli smo z novimi znanji in zavedanjem dogajanja ter stanja v Evropski uniji. 

 

Laura Sila, Neža Grum, 2. b 
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Erasmus +  v Bologni in dobrodelni tabor  
 

V sklopu projekta Erasmus Plus sva lani junija dve dijakinji delali v neprofitni dobrodelni 

organizaciji v Bologni, ki pomaga ljudem v stiski. 

Lastnica organizacije Associazione angolo na Piazza Dei Colori v predmestju Bologne je 

Annabella Losco, ki se je začela ukvarjati s projektom že pred sedmimi leti.   Vedno je rada 

pomagala ljudem okoli sebe, zato je bila pripravljena žrtvovati čas in energijo, tako  je 

njena organizacija vztrajno rastla. Annabella je ena izmed tistih ljudi, ki so zelo predani 

svojemu delu in ga opravljajo s srcem. Piazza Dei Colori (skrajšano ime) je zelo majhna 

organizacija, vendar ji ljudje zaupajo in pomagajo, da je z vsakim letom močnejša. Na 

teden namreč prejmejo okoli 500 različnih kosov oblačil in drugih dobrin, ki jih razvrstijo 

in prodajo po izjemno nizkih cenah ali pa jih podarijo brezdomcem.  

Prvi teden sva tako s sošolko pomagali v Annabellini trgovini, drugi pa je bil prav posebna 

izkušnja. Vsako leto namreč organizirajo otroški poletni tabor, ki traja 4 tedne. Cena za en 

teden je okrog 30 €, kar pomeni, da si ga lahko privošči skoraj vsaka družina. V Bologni je 

povprečna cena za tak teden 150 €, zato lahko res rečemo, da je tabor cenovno  zelo 

ugoden. Imela sem srečo, da sem bila en teden del tega tabora, kajti spoznala sem 

najboljše mentorje in najpreprostejše in najljubeznivejše otroke na svetu. 

                       

V ponedeljek, 12. junija, sva s sošolko Izo spoznali 14 otrok in mentorje, ki so bili vse štiri 

tedne del tega tabora. Na začetku je bilo zelo težko glede besednega sporazumevanja,  
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kajti otroci ne znajo angleščine. Vendar sva kmalu ugotovili, da besede pri njih niso 

pomembne. Ti otroci hočejo samo, da se z njimi igraš in se jim posvečaš. Vsak dan smo šli 

v zavetišče za brezdomce, kjer so nam odstopili poseben prostor za naše aktivnosti. Včasih 

so se nam pridružili tudi nekateri brezdomci, ki se mi sploh niso zdeli nevarni. Spoznala 

sem jih kar veliko in vsi so se zelo lepo vključili v skupino ter z nami delili svoje zgodbe.  

Vsak dan okrog dvanajstih pa smo se odpravili v park, kjer smo se namestili in pojedli vsak 

svoj obrok. To se mi je vedno zdel zelo poseben trenutek, kajti otroci so brez zadržkov 

delili hrano z nami in drugimi otroki. Takoj sem dobila občutek, da so ti otroci živeli v 

pomanjkanju, saj so bili vedno zadovoljni s preprostimi stvarmi.  

                         

Vsi otroci so tudi zelo ljubeznivi, kajti ni manjkalo objemov in drugih prijetnih stvari. V 

življenju nisem prejela toliko objemov, kot sem jih v tistem tednu. Nikoli ne bom pozabila 

našega slovesa. Z Izo sva jim kupili bombone, ki so jih zelo osrečili. Čisto vsi otroci so bili 

žalostni, ker sva odhajali in vsi so se zelo lepo poslovili od naju. Tri majhne deklice so celo 

želele, da jih vzamem s sabo  v Slovenijo. Če bi bili vsi otroci taki, bi bil svet lepši.  

Hvaležna sem tudi vsem mentorjem, ki so nama pomagali, da sva se lepo vključili v 

skupino. Dva od njih (Alhagie in Nuha) sta temnopolta begunca, ki sta lansko leto iz 

Gambije pribežala v Bologno. Oba sta osebi z velikim srcem in ne zdi se mi pravično, da so 

vsi begunci v medijih velikokrat označeni kot nevarni. Eden od njiju je potočil tudi nekaj 

solzic ob najinem slovesu. 

Vezi, ki so nastale v tem tednu, so čudovite in bodo ostale za vedno. Zadnji dan sva ostali 

z njimi še dodatno uro, kajti bilo je res težko oditi.  Želim si, da bi bila lahko z njimi vse štiri 

tedne.  
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Za vedno bom hvaležna vsem, ki so mi omogočili, da sem bila del tega projekta. Zelo sem 

vesela, da sem lahko delala v orgnizaciji, ki pomaga ljudem v stiski. Spoznala sem veliko 

ljudi, ki so predani svojemu delu in ne delajo samo za denar. Zgodbe beguncev in 

brezdomcev pa so me navdihnile. Ti ljudje so preživeli veliko težkih stvari, pa se še vedno 

smejejo in uživajo v življenju. Izkušnja je bila zelo pozitivna in želim si, da bi v prihodnosti 

spet lahko delala v dobrodelni organizaciji. Pomoč ljudem v stiski ti res da energijo za 

boljšo prihodnost. 

V teh dveh tednih pa sem dobila tudi novo vzornico. Ko nama je Annabella povedala svojo 

zgodbo, sem bila zelo navdušena, kajti minilo je že sedem let, ona pa nikoli ni niti pomislila, 

da bi obupala nad Piazzo Dei Colori. Po toliko letih je še vedno zelo majhna organizacija, 

vendar ona ve, da dela velike spremembe v življenju drugih ljudi. Tudi jaz si želim, da bi 

nekoč imela službo, ki jo bom opravljala s takim veseljem kot Annabella. Hitro sta minila 

dva popolna tedna, ki ju nikoli ne bom pozabila. 

        Manca Andolšek, 4. d 
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