
 
 

 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA zaključuje z izvajanjem projekta EU SI TI 
 
Koper, 20. april 2014 – Kulturno izobraževalno društvo PiNA z današnjim dnem zaključuje z izvajanjem 

projekta EU SI TI, ki je potekal v okviru partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in 

Evropskim parlamentom pri komuniciranju evropskih vsebin. Namen projekta je bil izboljšati 

poznavanje pravic državljanov EU, okrepiti aktivno državljanstvo mladih, prispevati k ozaveščenosti 

mladih o evropski volilni pravici, mladim omogočiti razumevanje delovanja institucij EU in spodbuditi 

njihovo udeležbo na volitvah v Evropski parlament. V ta namen je KID PiNA, izvajalec projekta, od 

januarja do aprila izvedlo natečaj za mlade, delavnice na 30 srednjih šolah v Sloveniji, štiri okrogle mize 

za študente ter nacionalni konferenci v Ljubljani in Mariboru.  

 

Na konferenci z naslovom Pomen, vpliv in potencial aktivnega državljanstva mladih, ki je potekala 12. 

marca v Narodnem domu Maribor, so govorci iz sveta akademske in raziskovalne sfere ter strokovnjaki in 

izvajalci programov za mlade skozi tri vsebinske sklope ugotavljali, zakaj potrebujemo mlade aktivne 

državljane, izpostavili aktualne spodbude na področju aktivne participacije mladih ter predstavili dobre 

prakse aktivnega državljanstva mladih v lokalnem okolju in njihovo družbeno-politično vrednost. Posnetek 

celotne konference si lahko ogledate tukaj, videopovzetek s ključnimi kritikami in spodbudami pa tukaj.  

 

Namen druge nacionalne konference Politična participacija in mladi, ki je potekala 4. aprila na Fakulteti 

za družboslovne vede, je bil osvetliti vrednote mlajše generacije, razloge za njihovo politično participacijo 

ter problematiko in priložnosti na področju institucionaliziranega (konvencionalnega) in 

nekonvencionalnega (protestnega) e-političnega udejstvovanja mladih. Posnetek celotne konference si 

lahko ogledate tukaj, kratki videopovzetek s ključnimi idejami in kritikami pa tukaj.  

 

Z okroglimi mizami različnih aktualnih tematik se je študentkam in študentom želelo omogočiti široko in 

kritično javno razpravo o pravicah državljanov EU in težavah pri njihovem uresničevanju ter skušalo 

poiskati predloge, ki vodijo k boljšemu skupnemu življenju v Evropski uniji: 

 

 Okrogla miza Aktivno državljanstvo manjšin: posnetek celotnega dogodka / videopovzetek 

 Okrogla miza Mlade ženske in politika: posnetek celotnega dogodka / videopovzetek 

 Okrogla miza Usposabljanje in delo v tujini: posnetek celotnega dogodka / videopovzetek 

 Okrogla miza Mobilnost študentov: Kaj ponuja EU?: posnetek celotnega dogodka / 
videopovzetek 

 

Kdo sprejema odločitve o evropskih zadevah in na kakšen način pa se je pod vodstvom izkušenih trenerjev 

naučilo preko 1.000 dijakinj in dijakov 30 srednjih šol v Sloveniji. Delavnice so potekale na podlagi 

naključno dodeljene teme (Jamstvo za mlade, Erasmus+ ali cigaretne škatlice). Končni predlogi razredov, ki 

so jih izbrali skozi simulacijo delovanja odborov, pa so bili vključeni v tekmovalni del projekta. Glavno 

nagrado, obisk Evropskega parlamenta in udeležbo na Evrošoli v francoskem Strasbourgu, si je prislužil 

Šolski center Nova Gorica, program Ekonomski tehnik, drugo mesto je zasedla Srednja lesarska šola 

Ljubljana, tretje pa Gimnazija Murska Sobota. Kakšne ukrepe bi sprejeli mladi zmagovalci delavnic, če bi 

imeli moč odločanja o skupnih evropskih izzivih, si lahko preberete tukaj.  

https://www.youtube.com/watch?v=puUL8U9XjGM
https://www.youtube.com/watch?v=UQu5EO6c8xY
https://www.youtube.com/watch?v=VrOZQeZ5A9A
https://www.youtube.com/watch?v=tGsGVXkUPtA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oQkTjKh1-EM
https://www.youtube.com/watch?v=roml-LUdwAM
https://www.youtube.com/watch?v=qXbLIL7o3c4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IgCE0vU8wpk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fNN-mGv7ZdE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GWRlhKSUqek
https://www.youtube.com/watch?v=iv0c8QKB3Jw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5jvDgg6qh94&feature=youtu.be
http://eusiti.pina.si/delavnice


 
 

 

V okviru natečaja za izdelavo logotipa, slogana in videa pa je petčlanska komisija kot najboljše v 

posameznem sklopu prepoznala idejne rešitve Denisa Rajkovida (logotip), Tamare Fras (slogan) in Neže 

Palčič (video). Videopoziv, ki združuje zmagovalni logotip, slogan in video ter si ga lahko ogledate tukaj, je 

namenjen mladim v razmislek o vlogi in pomenu aktivnega državljanstva ter v spodbudo za udeležbo na 

volitvah v Evropski parlament, ki bodo v Sloveniji potekale 25. maja 2014.  

 

Z izvedenimi aktivnostmi se je pridobilo vpogled v stopnjo znanja mladih glede pravic, ki jih kot državljani 

EU imajo, jim približalo delovanje institucij EU ter omogočilo širšo in kritično razpravo glede aktualnih 

tematik. Ob vseh ukrepih in spodbudah mladim, naj se poleg nekonvencionalnih oblik politične 

participacije, kjer so zelo aktivni, poslužujejo tudi klasičnih oblik, so mladi jasno povedali, da bodo svoj glas 

oddali takrat, ko jim bodo odločevalci ponovno vzbudili občutek pomembnosti ter upoštevali njihove 

potrebe in želje. Ali se je zaupanje mladih v politiko in EU od prejšnjih volitev povečalo, pa bomo videli 

kmalu.  

 

 

Več na eusiti.pina.si / Twitter / Facebook 

E: eusiti@pina.si  

T: 05 630 03 20 

http://eusiti.pina.si/natecaj
http://www.youtube.com/watch?v=K2YT9TuhAoI
http://eusiti.pina.si/
https://twitter.com/eusiti2014
https://www.facebook.com/Eudogodki
mailto:eusiti@pina.si

