
SLOMEJCI 2017/2018 
 

 

Spoštovani predstavniki obmejnih medijev! 

 

 

Vljudno vabljeni na dogodek za slovenske in dvojezične šole iz Italije in Avstrije – 

v Ljubljani! 

 

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, v sodelovanju z 

Narodnim svetom koroških Slovencev, pripravlja 

 

ČEZMEJNI DIALOG ZA DIJAKE 

SLOMEJCI 2017/2018, 
 

v petek, 10. novembra 2017 ob 10. uri,  

v Hiši Evropske unije (Dunajska cesta 20) v  Ljubljani. 

 

 

Evropski poslanci Franc Bogovič (ELS), Tanja Fajon (S&D) in Patricija Šulin (ELS) se 

bodo z dijaki slovensko-govorečih in dvojezičnih srednjih šol iz Italije in Avstrije, pogovarjali o 

prednostih in slabostih življenja v manjšini, in o tem kaj za izboljšanje njihovega položaja 

v Evropi – danes in v prihodnosti – lahko stori EU. Pričakujemo dijakinje in dijake iz vseh 

srednjih šol iz Celovca, Trsta in Gorice. 

 

V pogovoru bodo imele možnost različne teme s področja zadev Evropske unije, ki danes 

zanimajo mlade. V Hiši EU bodo za dijake pripravljene tudi povezovalne delavnice in kviz o 

Evropski uniji. 

 

https://www.google.com/maps/place/Dunajska+cesta+20,+1000+Ljubljana,+Slovenija/@46.0622146,14.5064259,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47653299ee75325f:0x5446afa43c5f1314!8m2!3d46.0622146!4d14.5086146


 
 

 

Projekt Slomejci in evropska državljanska pobuda »Minority Safepack« 
 

Živimo na različnih straneh meje, oziroma, kjer je ta včasih bila. Odkar se lahko prosto gibamo po 

Evropi, lahko čisto sami odločamo: kje bomo študirali ali kasneje delali, s kom se želimo pogovarjati in 

soustvarjati svoje okolje. Srečanja z vrstniki razkrijejo, kako veliko lahko pridobimo, če se med seboj 

pogovarjamo in sodelujemo.  

 

ČEZMEJNI DIALOG SLOMEJCI za mlade iz dvojezičnega in večkulturnega okolja je v šolskem letu 

2017/18 organiziran že drugič. Tokrat posebej izpostavlja evropsko sodelovanje med manjšinami in 

njihovo problematiko na ravni Evropske unije. ZLASTI POMEMBNO JE VPRAŠANJE: kakšne so 

možnosti, ki jih ponuja trenutni okvir Lizbonske pogodbe ter kako bi ga lahko bolje uporabili, 

da bi izboljšali življenja tistih, ki živijo v manjšinah in tako pripomogli k zaščiti kulturne in 

jezikovne raznolikosti v Evropi. Pripadnike manjšin zanima tudi, kakšna je prihodnost, ki jih 

čaka v EU.  

 

Pogovor iztočnice črpa iz trenutne evropske državljanske pobude ″Minority SafePack – Milijon 

podpisov za raznolikost v Evropi″. Ta gradi na izkušnjah in znanju drugih regionalnih evropskih 

organizacij in bi v primeru, da bi bila uspešna, manjšinam v EU prinesla številne izboljšave na 

področjih regionalnih in manjšinskih jezikov, izobraževanja in kulture, regionalne politike, 

avdiovizualnih in drugih medijskih vsebin ter tudi regionalnih (državnih) pomoči. Podpise bo zbirala do 

aprila 2018.  

 

80 dijakov iz devetih srednjih šol na avstrijskem Koroškem, v Trstu in Gorici, sodeluje v 

celoletnem projektu, v katerem spoznajo delovanje evropske parlamentarne demokracije in vpliv, ki ga 

ima ta na vsakdanje življenje državljanov. Februarja 2018 jih čaka obisk vseh treh sedežev 

Evropskega parlamenta – v Bruslju, Luksemburgu in Strasbourgu.  

 

Uporabimo naše raznoliko znanje in različne perspektive na skupna vprašanja za izgradnjo Evrope, 

kakršne si želimo! 

 

 

Vabljeni k spremljanju dogodka in poročanju. 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000004/sl?lg=sl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000004/sl?lg=sl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000004/sl?lg=sl


 

Prosimo, da povabite svoje kolege ter nam sporočite, če se 

boste dogodka udeležili: 

marusa.gorisek@europarl.europa.eu (Maruša Gorišek) 

 
Lep začetek novembra vam želim, 

 
 mag. Klemen Žumer  

Vodja pisarne - Head of Office  
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