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VABILO IN RAZPIS NATEČAJA EVROPA V ŠOLI
V ŠOLSKEM LETU 2006 – 2007
Z NASLOVOM

Enake možnosti za vse - enakost spolov

Spoštovane učenke in učenci, spoštovane pedagoške delavke in delavci osnovnih in srednjih šol,
slovenski nacionalni odbor »Evropa v šoli« tudi letos, že osmo leto zapored, objavlja razpis literarnega, likovnega,
fotografskega, raziskovalnega in internetnega natečaja »Evropa v šoli«, tokrat na temo
»ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE – ENAKOST SPOLOV«
Na natečaju, katerega začetki segajo v leto 1953, vsako leto sodeluje približno pol milijona mladih iz 34. evropskih
držav. Natečaj na evropskem nivoju poteka pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega
parlamenta ter Evropske kulturne fundacije.
Mlade pozivamo, da sodelujejo na natečaju ter razmišljajo in izražajo svoj odnos do vprašanj, ki so skupna vsem
Evropejkam in Evropejcem. S temo letošnjega natečaja želimo mlade in njihove mentorice ter mentorje spodbuditi,
da razmišljajo o enakih možnostih, ki bi jih morali imeti vsi, ne glede na naše različnosti. Zaradi obširnosti teme »Enake
možnosti za vse« smo se odločili, da posvetimo posebno pozornost vprašanjem enakosti spolov. Vendar pa naj ta
izbor ne omejuje mentorskega ustvarjalnega pristopa in ustvarjanja ter izvirnosti vaših učenk in učencev.
Letošnji naslov natečaja je tesno povezan z evropsko mladinsko kampanjo Sveta Evrope »Vsi drugačni – vsi enakopravni«
- Za raznolikost, človekove pravice in sodelovanje. To je kampanja proti vsem oblikam diskriminacije. Svet Evrope jo
je prvič izpeljal leta 1995 ter jo junija 2006 ponovno oživel. Ta kampanja ima enako geslo kot kampanja »All Different
- All Equal« - Proti rasizmu, ksenofobiji, anti-semitizmu in nestrpnosti iz leta 1995, saj se je geslo v slovenščini »VSI
DRUGAČNI – VSI ENAKOPRAVNI« dobro prijelo in je široko prepoznavno. Glavni koordinator kampanje v Sloveniji je
Urad Republike Slovenije za mladino. Kampanja bo trajala do septembra 2007.
Naslov je povezan tudi z »Evropskim letom ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE«, ki bo leta 2007 in katerega glavni nosilec je
Evropska komisija – organ Evropske unije. Z natečajem se tako neposredno vključujemo v evropska prizadevanja za
spoštovanje človekovih pravic, zlasti pravice do enakosti in nediskriminacije. Namen »Evropskega leta 2007 – Enake
možnosti za vse« je predvsem vzpodbujanje uveljavljanja zakonodaje Evropske unije o enakih možnostih in enakem
obravnavanju ter vzpodbujanje razprav o načinih povečanja vključenosti in sodelovanja podzastopanih družbenih
skupin, priznavanje in promoviranje raznolikosti ter razvijanje in vzpodbujanje socialnega vključevanja.
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Tudi danes se, kljub številnim mednarodnim dokumentom in projektom o človekovih pravicah, vse prevečkrat
srečujemo z nerazumevanjem, nestrpnostjo, nespoštovanjem in diskriminacijo. Ob številnih grozotah, ki se še vedno
dogajajo v svetu, je prav, da tako mlade kot odrasle vedno znova opozarjamo na človekove pravice in temeljne
svoboščine ter na enakost spolov, ki je njihov neodtujljiv in nedeljiv del.
Pomembno je, da imamo vsi, ne glede na naše »drugačnosti« enake možnosti. Te drugačnosti so lahko zelo različne.
Nekatere si izberemo sami, druge podedujemo, pridobimo. Vsakemu posamezniku moramo, ne glede na njegovo
drugačnost, zagotoviti pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Uživanje vsake pravice, ki je predvidena z
zakonom, zagotovljena je vsakomur brez kakršnekoli diskriminacije.
Prepričanje, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki, vključuje prepoved diskriminacije na podlagi različnih in raznoterih osebnih
okoliščin, vključno z diskriminacijo na podlagi spola. To je jasno izraženo v Splošni deklaraciji Združenih narodov o
človekovih pravicah (1948): »Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice« (1. člen).
Nihče ne sme biti zapostavljen na podlagi spola, rase, barve, jezika, vere, političnega ali drugačnega prepričanja,
narodnostnega ali družbenega porekla ali na osnovi pripadnosti narodnostni manjšini, lastnine, rojstva ali druge okoliščine.
Enako obravnavanje je temeljno načelo človekovih pravic in neizogiben pogoj za demokracijo in družbeno pravičnost.
Načelo nediskriminacije je osnova za zagotavljanje enakosti spolov. Enakost spolov pomeni enako prepoznavnost
in vrednotenje, vlogo, moč, položaj in dejavno vključenost obeh spolov na vseh področjih javnega in zasebnega
življenja. To pomeni, da težnje po dejanski enakosti žensk in moških ne moremo omejiti le na enake možnosti in enako
obravnavanje, ampak jo moramo razumeti kot delitev moči in odgovornosti, ugodnosti in obveznosti, vključno v
družini in domu, šoli, na delovnem mestu in vodstvenih položajih. Z drugimi besedami, ženske in moški morajo imeti
ne le enake možnosti prispevati k družbenemu razvoju, temveč tudi enake koristi od rezultatov, ki jih soustvarjajo.
Ustvarjanje enakih možnosti je naloga celotne družbe in pomeni odstranjevanje ovir za vzpostavljanje enakosti spolov
ter ustvarjanje pogojev za vzpostavljanje enake zastopanosti obeh spolov na vseh področjih družbenega življenja. To
lahko dosežemo s preprečevanjem in odpravljanjem neenakega obravnavanja spolov, saj to pomeni eno od oblik
diskriminacije v praksi, ki izvira iz tradicionalno in zgodovinsko pogojenih različnih družbenih vlog.
Da bi lažje razumeli probleme, moramo poznati opredelitve nekaterih pojmov. Prepisali smo jih kar iz Zakona o enakih
možnostih žensk in moških:
•
»enakost spolov« pomeni, da so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega
življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi
prispevajo k družbenemu razvoju, ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj.
•
»enako obravnavanje spolov« pomeni odsotnost neposredne in posredne oblike diskriminacije zaradi
spola. Neposredna diskriminacija zaradi spola obstaja, če je oseba zaradi svojega spola bila, je ali bi lahko bila v
enakih ali podobnih okoliščinah obravnavana manj ugodno kot oseba nasprotnega spola. Posredna diskriminacija
zaradi spola obstaja, če na videz nevtralne določbe, merila ali ravnanje v enakih ali podobnih okoliščinah in pogojih
postavljajo osebe enega spola v manj ugoden položaj, razen če so te določbe, merila ali ravnanje ustrezni, potrebni in
upravičeni z objektivnimi dejstvi, ki niso povezana s spolom.
Pogovori o teh vprašanjih so nujni že v osnovni šoli in na drugih naslednjih ravneh vzgoje in izobraževanja ter študija,
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saj so to idealna okolja za spodbujanje demokratičnih standardov in vrednot ter ustreznega vedenja in ravnanja. Na
življenje in delo v šolah namreč vplivata neposredno in širše družbeno okolje, vendar lahko tudi šole vplivajo nanju.
Čeprav je enakost spolov pravno zagotovljena, obstajajo v vseh življenjskih obdobjih žensk in moških ovire, ki
preprečujejo doseganje dejanske enakosti spolov. O njih, o neenakem položaju deklic in dečkov, žensk in moških,
o neenakem obravanavanju in neenakih možnostih ter celo nekaterih oblikah neposredne diskriminacije se morajo
pogovarjati že mladi v šolah. Ti pogovori morajo potekati pod skrbnim vodstvom mentorjev, ki znajo ob analizi
posamičnih življenjskih situacij ali primerov razložiti temeljna načela človekovih pravic in poti njihovega uveljavljanja.
Pogovori so nujno potrebni tudi zato, ker, kot kažejo nekatere raziskave, učni programi in učbeniki vloge spolov
večinoma upodabljajo zelo rigidno in stereotipno. Ženske se večinoma pojavljajo v vlogah mater, gospodinj, skrbnic,
prevladujejo pa lastnosti kot so čustvenost in stereotipna lepota, na drugi strani pa pasivnost, zlo in škodoželjnost. Pri
moških so izpostavljene lastnosti kot so moč in postavnost, intelektualna dejavnost, predstavljeni so kot junaki, kralji
in vladarji, med negativnimi stereotipi pa so preklinjanje, pretepanje, pijančevanje itd.
Jezik ima temeljno vlogo pri oblikovanju družbene identitete posameznika in posameznice ter je medsebojno
povezan z družbenim obnašanjem in kulturo. Uporaba jezika, v katerem se izpovedujejo prisotnost, enak položaj
in vloge žensk in moških v družbi, zgovorno zrcali, ali so deklice in dečki, ženske in moški obravnavani enako, enako
prepoznavni v družbi in ali imajo enako vrednost in dostojanstvo. In vendar v govorjenem in pisnem izražanju dajemo
še vedno prednost moški slovnični obliki, pri čemer predpostavljamo, da velja za nevtralno, in da zatorej vključuje
ženske in moške. Z neseksistično rabo jezika je mogoče uskladiti jezik z družbenimi in kulturnimi spremembami, ki
zaznamujejo življenja žensk in moških, in prispevati k udejanjanju enakosti spolov.
Predstavljamo vam nekatere podatke in ugotovitve, ki na svojevrsten način razgaljajo oblike neenakosti med spoloma
in o katerih bi lahko potekali pogovori kot oblika motivacije mladih za kasnejše ustvarjalno izražanje v pisani besedi,
sliki, fotografiji, raziskovalnih projektih ali oblikovanju spletnih strani.
Vsi podatki so vzeti iz »Analize stanja«, ki jo je opravil Urad za enake možnosti in je bila podlaga za Resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk
in moških (2005-2013), ter iz »Četrtega poročila Republike Slovenije o uresničevanju določil Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk«, ki ga je Vlada
Republike Slovenije sprejela februarja 2006.
•	Delež žensk med osebjem za nego in vzgojo v vrtcih je 98,3 %, med strokovnimi delavkami in delavci v osnovnih
šolah je žensk 85,8%, na srednješolski stopnji 65,4%, v visokošolskih zavodih pa je med strokovnim osebjem 36,7%
žensk. Glede na pretežno žensko strukturo vzgojiteljskega in učiteljskega kadra je opaziti močno nesorazmerje
med ženskami in moškimi na vodstvenih položajih. Na osnovnih šolah je 44% ravnateljic, na srednjih 40,2%, na
fakultetah pa je manj kot 10% dekanic.
•	Delež dijakinj in dijakov, ki obiskujejo programe srednješolskega izobraževanja, je izenačen, vendar razlike
v deležih deklet in fantov, vpisanih v posamezne srednješolske programe, kažejo, da je srednješolsko izobraževanje
še vedno spolno segregirano. Dekleta prevladujejo na usmeritvah kot so tekstilstvo, kemija, farmacija in gumarstvo,
ekonomija, zdravstvo, izobraževanje za pedagoške poklice, na področju družboslovja, kulture in osebnih storitev.
Fantje pa so večinsko zastopani v programih, ki izobražujejo za področje gozdarstva, lesarstva, gradbeništva, tiska in
papirja, elektrotehnike in računalništva, metalurgije in strojništva, prometa in zvez ter rudarstva. Oba spola sta enako
zastopana le v treh srednješolskih programih: v agroživilstvu, gostinstvu in turizmu ter v splošnoizobraževalnem
programu.


VABILO IN RAZPIS NATEČAJA EVROPA V ŠOLI

•
Število mladih, vpisanih na univerze in visokošolske zavode v zadnjih letih narašča. V študijskem letu
2004/2005 je bilo v visokošolske programe vpisanih 91.229 študentk in študentov, od tega 59,4% žensk. Študentk je
bilo manj od študentov v višješolskih strokovnih programih, in sicer 48,6%. Študentke so enako kot v prejšnjih letih
prevladovale na višjih in visokih šolah ter fakultetah, ki izobražujejo za področje zdravstva in socialnega dela ter za
pedagoško delo. Delež študentk je občutno presegal delež študentov tudi na področju družbenih ved, poslovnih
ved, prava, umetnosti in humanistike. Delež študentov pa močno presega delež študentk na tehničnih študijih ter
znanosti, matematiki in računalništvu.
•	Delež diplomantk je leta 2004 presegal delež diplomantov (delež žensk je bil 63,2%), vendar pa se delež
žensk v napredovanju znanstvene oziroma akademske kariere precej zniža, predvsem na najvišjih stopnjah. Razlika
med spoloma pri magistrskem in specialističnem ter doktorskem študiju se iz leta v leto zmanjšuje, saj močno narašča
delež žensk. Tako je bil v letu 2004 delež žensk med novimi magistricami oziroma magistri in specialistkami oziroma
specialisti nekoliko višji od deleža moških (56,4% žensk). V zadnjih letih pa se je znižal delež novih doktoric znanosti in
sicer z 49% leta 2001 na 40,6% leta 2004.
•	Po podatkih za leto 2001 je bilo v Sloveniji med akademskim osebjem 25,4% žensk, na položaju redne
profesorice pa jih je bilo 11,1%. Premajhna zastopanost pa se kaže tudi v sestavi znanstvenih svetov univerz in
akademij, kjer je bil delež članic 17,2%.
•	Analize oglaševanja definirajo štiri stereotipne podobe žensk: mati, ženska kot (seksualni) objekt, nova ženska
(super ženska – uspešna mati, gospodinja, partnerica, poslovna ženska), neodvisna oziroma osvobojena ženska (skrbi
zase in za svoj videz, da bi ugajala moškim). Ti oglaševalski liki žensk močno idealizirajo podobo žensk v družbi,
zamegljujejo realnost ter tako vsiljujejo družbene normativne ideale in utrjujejo spolne stereotipe.
•	Motnje hranjenja so v 90% ženska bolezen, ki je najbolj pogosta med mladostnicami med 15. in 25. letom.
Po ocenah strokovnjakinj in strokovnjakov ter rezultatih tujih raziskav za anoreksijo zboli 1% žensk med 12. in 25.
letom starosti. Zaskrbljujoče pa je, da se v zadnjih letih starostna meja obolelih močno niža. Približno 5% obolelih
za anoreksijo je moških. Pogostejša je razširjenost bulimije, ki naj bi prizadela do 5% populacije, od tega 10 do 20%
moških. Po nekaterih raziskavah je mogoče bulimična vedenja zaznati pri 30% mladostnic in mladostnikov, redkeje
pa se pojavi pred 14. letom starosti. Najpogostejša motnja hranjenja je kompulzivno prenajedanje, ki naj bi prizadelo
približno 12% populacije in se pojavlja v zgodnjem in srednjem odraslem obdobju. Delež moških s težavami zaradi
kompulzivnega prenajedanja je po nekaterih raziskavah 12%.
•	Pri popisu prebivalstva iz leta 2002 je bilo v Sloveniji naštetih za 2,2% več družin kot leta 1991. Enostarševske
družine predstavljajo skoraj petino vseh družin. Med njimi prevladujejo enostarševske materinske družine, ki
predstavljajo 86% vseh enostarševskih družin.
•
Narašča tudi število razvez. Leta 2004 se je razvezala skoraj vsaka tretja sklenjena zakonska zveza. Otroci so
večinoma zaupani v varstvo in vzgojo materam, vendar v zadnjem obdobju narašča število dodelitev otrok v oskrbo
obema staršema. V letu 2003 je bilo v oskrbo očetu dodeljenih 7% vzdrževanih otrok iz razvezanih zakonskih zvez.
•	Večina zaposlenih žensk in moških v Sloveniji glavni del dnevnega časa namenja pridobitnemu delu in študiju
(v urah - ženske 4:23, moški 5:25), vendar pa so ženske poleg plačanega dela mnogo bolj obremenjene z domačim
delom, saj mu povprečno namenjajo 2 uri in 15 minut več kot moški (ženske 4:24, moški 2:09). Ženske večinoma
opravljajo delo kot je kuhanje, pospravljanje, pranje, nakupovanje in skrb za otroke ter ostarele oziroma bolne
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družinske članice in člane. Moški pa opravijo večino popravil v hiši, medtem ko je delo na vrtu precej enakomerno
porazdeljeno med ženske in moške. Bolj pogosto kot druge dejavnosti pa moški tudi nakupujejo. Matere, v primerjavi
z očeti, namenjajo tudi več časa skrbi za otroke (skrb za otroke mlajše od 6 let: ženske 2:23, moški 0:56) in preživljanju
časa z otroki (otroci do 9. leta starosti: ženske 6:09, moški 4:07). Moški pa več časa kot ženske namenjajo prostemu
času (ženske 3:51, moški 4:37).
•	V zadnjih letih je opaziti, da moški namenjajo družinskemu delu več časa, predvsem posvečajo več časa varstvu
in vzgoji otrok. Podatek, ki kaže na to, je tudi koriščenje očetovskega dopusta. V letu 2003 je del očetovskega dopusta,
ki ga očetje lahko koristijo v času trajanja porodniškega dopusta matere, izkoristilo 10.917 očetov, v povprečnem
trajanju 8. dni. Vendar pa je delež staršev, ki si delita dopust za nego in varstvo otroka izredno nizek. V letu 2003 je
pravico koristilo zgolj 2,3% očetov.
•	V desetletnem obdobju (1989-1999) je bilo storjenih približno 12.000 kaznivih dejanj in nad 80.000 prekrškov
z elementi nasilja v družini, v več kot 60% so bile žrtve ženske.
•	Med nasilje, ki se dogaja v domačem okolju in partnerskih odnosih, pa ne uvrščamo zgolj fizičnega nasilja,
temveč tudi psihično, spolno, verbalno in ekonomsko nasilje. Zasmehovanje, zlobne in ponižujoče opazke, grožnje,
izolacija, zaničevanje in prezir, javno poniževanje, vse to je obnašanje, ki vpliva na uničevanje samopodobe in
samozaupanja žrtve, predvsem če je tako obnašanje ponavljajoče se. Ekonomsko nasilje pomeni neenak nadzor
nad dostopom do skupnih virov, na primer prepoved oziroma nadzor nad gospodinjskim denarjem, preprečevanje
dostopa do zaposlitve ali nadaljnjega izobraževanja partnerici oziroma partnerju, prepoved pravice do lastnine itd.
Problem je, da te vrste nasilja v družbi niso dovolj prepoznane kot kratenje človekovih pravic in svoboščin, zato jih je
tudi težko raziskovati in odpravljati.
•	Kljub temu, da se delež žensk na kandidatnih listah političnih strank za volitve v Državni zbor počasi dviguje
(leta 1992 16% žensk, leta 2000 23,5%, leta 2004 pa 25%), je izvoljivost žensk nizka. Po zadnjih volitvah v Državni
zbor leta 2004 je po končni vzpostavitvi parlamenta delež žensk 13,3% in se v primerjavi s prejšnjim mandatom ni
spremenil. Delež žensk je še nižji v Državnem svetu, kjer so po zadnjih volitvah leta 2002 od skupaj 40 članic in članov
v Svetu 3 ženske (7,5%), kar je 2 manj kot v prejšnjem mandatu.
•
Ženske so neuravnoteženo zastopane tudi na lokalni ravni. Delež kandidatk na listah za mesta svetnic
v mestnih in občinskih svetih nekoliko narašča (na zadnjih volitvah leta 2002 jih je bilo 21%), vendar pa je delež
izvoljenih svetnic mnogo nižji od deleža izvoljenih svetnikov. Po lokalnih volitvah leta 2002 je bil delež izvoljenih
svetnic 13%. Na istih volitvah je bilo izvoljenih 11 (5,7%) županj.
•
Zastopanost žensk je nizka tudi v Vladi Republike Slovenije. Po vzpostavitvi vlade po zadnjih volitvah leta
2004 je v vladi ena ministrica (5,9%).
•	V nadnacionalnih parlamentih, v Evropskem parlamentu in Parlamentarni skupščini Sveta Evrope, so deleži
žensk naslednji: v Evropskem parlamentu so med sedmimi slovenskimi poslankami in poslanci 3 ženske (42,8%), v
Parlamentarni skupščini Sveta Evrope pa so v šestčlanski slovenski delegaciji (trije člani oziroma članice in trije namestniki
oziroma namestnice) 4 ženske in 2 moška.
•	Leta 2003 je bilo med predsednicami oz. predsedniki uprave največjih gospodarskih družb in poslovnih subjektov
4% žensk (leta 2000 ni bilo nobene), med članicami oziroma člani pa 22%. Med osebami na menedžerskih položajih je bilo
29% žensk. Sto najuspešnejših podjetij in gospodarskih družb v Sloveniji je vodilo 99 direktorjev in 3 direktorice.



VABILO IN RAZPIS NATEČAJA EVROPA V ŠOLI / NATEČAJI

Svoj odnos do teme “Enake možnosti za vse - enakost spolov” lahko mladi izrazijo z besedo,
sliko, fotografijo, spletno stranjo ali pripravijo raziskovalno nalogo.

Literarni natečaj

Fotografski natečaj

Starostne skupine:
1.	OŠ od 1. do 5. razreda devetletke,
od 1. do 4. razreda osemletke;
2.	OŠ od 6. do 9. razreda devetletke,
od 5. do 8. razreda osemletke;
3.
srednja šola.

Starostne skupine:
1.	OŠ od 6. do 9. razreda devetletke,
od 5. do 8. razreda osemletke;
2.
srednja šola.

Dodatna navodila:
podnaslov, tema in literarna zvrst (spis, pesem, strip,
pismo, scenarij, grafit, slikopis…) so prepuščeni
svobodni izbiri. Delo mora biti napisano na največ
dveh straneh – nižja stopnja OŠ in največ štirih tipkanih
straneh – višja stopnja OŠ in srednja šola.
Rok za oddajo del na naslov regionalnih nosilcev
natečaja (glej seznam na strani 12-13) je petek,
16. marec 2007.

Likovni natečaj
Starostne skupine:
1.	OŠ od 1. do 5. razreda devetletke,
od 1. do 4. razreda osemletke;
2.	OŠ od 6. do 9. razreda devetletke,
od 5. do 8. razreda osemletke;
3.
srednja šola.
Dodatna navodila:
likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski ali
grafični tehniki. Največja velikost formata je 50 x 70 (B2).
Rok za oddajo del na naslov regionalnih nosilcev
natečaja (glej seznam na strani 12-13) je petek,
16. marec 2007.



Dodatna navodila:
1.
format - najmanj 13 x 18 cm;
2.
klasična črno-bela ali barvna fotografska tehnika;
3.
fotografije so lahko na podložnem 			
kartonu (paspartu);
4.
fotografije morajo biti poslane v ovoju, ki bo
zavaroval fotografije. Organizator natečaja ne
prevzema odgovornosti za morebitne 		
poškodbe fotografskih del nastalih pred 		
prejemom;
5.
fotografija ne sme biti starejša od dveh let;
6.
fotografija mora biti na razpisano temo.
Rok za oddajo del na naslov regionalnih nosilcev
natečaja (glej seznam na strani 12-13) je petek,
16. marec 2007.

NATEČAJI

Raziskovalni natečaj

Internetni natečaj

Starostne skupine:
1.	OŠ od 6. do 9. razreda devetletke,
od 5. do 8. razreda osemletke;
2.
srednja šola.

Starostne skupine:
1.	OŠ od 6. do 9. razreda devetletke, 			
od 5. do 8. razreda osemletke;
2.
srednja šola.

Dodatna navodila:
1.
naloga naj bo na razpisano temo 			
»Enake možnosti za vse – enakost spolov«;
2.
raziskovalna naloga naj bo skupinsko delo 		
(najmanj dva člana/članici);
3.
naloga naj vključuje opredelitev problema, 		
postavitev hipoteze, uporabo raziskovalnih 		
metod, načine zbiranja podatkov, analizo 		
rezultatov, sklep in povzetek naloge ter seznam
uporabljene literature;
4.
naloga naj ne bo daljša od 10. strani za višjo
stopnjo OŠ ter 20. strani za SŠ, napisana naj bo
v pisavi Times New Roman, z razmikom med
vrsticami 1,5;
5.
naloga naj bo oddana v elektronski in 		
pisni obliki.

Dodatna navodila:
1.
namen natečaja je izdelava in vzpostavitev 		
spletne strani na svetovnem spletu;
2.
spletna stran naj bo namenjena temi 		
»Enake možnosti za vse – enakost spolov«;
3.
izdelava spletne strani naj bo skupinsko delo
(najmanj treh članov/članic);
4.
spletna stran naj vključuj različne zvrsti 		
sporočanja in tudi evropsko dimenzijo 		
obravnavane tematike (rezultate raziskovalnih
nalog, intervjuje, primere dobrih praks, 		
primere iz tujine, primerjave s kakšno šolo iz
druge države, itd).

Rok za oddajo del na naslov regionalnih nosilcev
natečaja (glej seznam na strani 12-13) je petek,
16. marec 2007.

Rok za prijavo spletne strani v bazo sodelujočih
projektov je petek, 15. december 2006 na elektronsko
pošto joze.gornik@salve.si.
Spletna stran mora biti zaključena do sobote,
31. marca 2007. Baza projektov in vse o natečaju bo
objavljeno na spletni strani
www.evropavsoli.si.
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PRAVILA NATEČAJA “EVROPA V ŠOLI” v letu 2006-2007
1.

Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci osnovnih in srednjih šol.

2.

Natečaj ima skupen naslov: »ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE – ENAKOST SPOLOV«.
Znotraj te teme lahko učenke in učenci poljubno izberejo naslov svojega dela.

3.

Natečaj »Evropa v šoli« vključuje pet področnih natečajev:
a) likovni natečaj;
b) literarni natečaj;
c) fotografski natečaj;
d) raziskovalni natečaj;
e) internetni natečaj.

4.	Likovni in literarni natečaj sta razdeljena v tri starostne skupine:
a) 	OŠ od 1. do 5. razreda devetletke, od 1. do 4. razreda osemletke;
b) 	OŠ od 6. do 9. razreda devetletke, od 5. do 8. razreda osemletke;
c) srednja šola.
5.	Fotografski, raziskovalni in internetni natečaj so razdeljeni v dve starostni skupini:
a) 	OŠ od 6. do 9. razreda devetletke, od 5. do 8. razreda osemletke;
b) srednja šola.
6.	Učenka, učenec lahko sodeluje v vseh področnih natečajih. V likovnem in literarnem natečaju lahko sodeluje
le z enim delom, v fotografskem pa lahko sodeluje z več deli. Strokovne žirije na regionalni in državni ravni
ne bodo upoštevale več likovnih in literarnih del istega avtorja/avtorice.
7.

Na likovnem, literarnem in fotografskem natečaju lahko sodelujejo posamezniki ali skupine. Na 			
raziskovalnem in internetnem natečaju lahko sodelujejo samo skupine.

8.	Strokovne žirije na regionalni/državni ravni bodo upoštevale samo dela, ki bodo pravočasno prispela na
regionalno/državno raven, ter vsebinsko ustrezala temi letošnjega natečaja in drugim predpisanim 		
pogojem.
9.	Vsa likovna, literarna, fotografska in raziskovalna dela, ki so poslana na državno raven (državnim žirijam), 		
morajo predhodno skozi šolski in regionalni izbor. Vsakemu delu mora biti priložen spremni list. Internetni
natečaj bo ocenjevala samo državna strokovna komisija.
10.

Šola lahko pošlje na regionalni izbor največ pet izbranih likovnih del, pet izbranih literarnih del in pet
izbranih raziskovalnih nalog za posamezno starostno skupino. Za fotografski natečaj lahko pošlje 		
največ deset fotografij enega ali več avtorjev/avtoric za posamezno starostno skupino. Dela pošlje na naslov
regionalnega koordinatorja natečaja.

Rok za oddajo del regionalnim žirijam je petek, 16. marec 2007.
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11.	Regionalni koordinatorji natečaja bodo sestavili strokovne žirije (za literarna, likovna, fotografska 		
in raziskovalna dela), ki bodo ocenile prispela dela, pripravile regijsko predstavitev in podelitev priznanj za
sodelovanje.
12.	Regionalni koordinatorji izberejo in pošljejo dela državnim strokovnim žirijam, najkasneje do petka,
6. aprila 2007, in sicer iz obeh osnovnošolskih starostnih skupin največ toliko del, kolikor bo sodelujočih 		
osnovnih šol (npr. če bo likovna dela v starostni skupini od 6. do 9. razreda poslalo na regionalno raven
10 OŠ, bo regionalna žirija med prispelimi deli izbrala največ 10 likovnih del za državno raven).
	V srednješolski starostni skupini lahko žirije izberejo in pošljejo dvakrat toliko del, kolikor bo sodelujočih 		
srednjih šol v regiji.
13.	Državne strokovne žirije, ki jih imenuje nacionalni odbor, najkasneje do petka, 20. aprila 2007, ocenijo vsa
prispela dela in izberejo nagrajence. Svojo odločitev posredujejo nacionalni koordinatorici natečaja – Zvezi
prijateljev mladine Slovenije.
14.

Nacionalni odbor bo, najkasneje do konca aprila 2007, obvestil regionalne koordinatorje ter šole 		
nagrajencev o rezultatih natečaja ter nagrajence in njihove mentorice/mentorje povabil na zaključno
prireditev s podelitvijo nagrad.

15.

Nacionalni odbor bo v sredo, 9. maja 2007, pripravil zaključno prireditev in predstavitev najboljših del ter na
prireditvi podelil prvo, drugo in tretjo nagrado v vsakem področnem natečaju in v vsaki starostni skupini.
Na internetnem natečaju bo podelil nagrado za najboljšo stran v vsaki kategoriji.

16.

Nacionalni odbor bo nagrajenim osnovnošolcem podelil nagrado »petdnevne aktivne počitnice« v enem od
domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

17.

Nacionalni odbor bo nagrajenim srednješolcem podelil nagrado »sodelovanje na EVROŠOLI« v Strasbourgu,
ki jo vodi in organizira Evropski parlament in je simulacija plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta.
	Podelil bo tudi nagrado »udeležba na mednarodnih taborih« v Sloveniji in drugih evropskih državah, 		
predvsem za nagrajence v starostni skupini srednje šole ter za starejše osnovnošolce.
 	
18.
Nacionalni odbor si pridržuje pravico do reprodukcije, razstavljanja in objavljanja vseh del, prispelih na 		
državno raven. Del ne bo vračal.
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REGIJSKI KOORDINATORJI NATEČAJA »EVROPA V ŠOLI«
REGIJSKO OBMOČJE

KOORDINATOR

Tel./Faks/E-pošta		

OBČINE

SEVERNA PRIMORSKA	Iva Devetak
tel.: 05/ 33 34 680		
Bovec, Kobarid, Tolmin,
MDPM za Goriško		
telefaks: 05/ 33 34 681		Cerkno, Kanal, Brda, Idrija,
Bazoviška 4		
e-pošta:		
Nova Gorica , Šempeter5000 NOVA GORICA		
zpm-ng@siol.net		Vrtojba, Ajdovščina,
					Miren-Kostanjevica, Vipava
JUŽNA PRIMORSKA
Nataša Štrekelj
DPM Koper		
Vergerijev trg 3		
6000 KOPER		

tel.: 05/ 62 71 156		Komen, Sežana, Divača,
031/ 518 787		
Hrpelje-Kozina, Koper,
telefaks: 05/ 62 71 156		Izola, Piran
e-pošta: info@dpm-kp.si

NOTRANJSKA	Justina Potepan
tel.: 031/ 513 048		Vrhnika, Logatec, Postojna,
DPM Postojna		
e-pošta:		Cerknica, Bloke, Pivka,
Kidričevo naselje 23		
justina_potepan@email.si		Loška dolina, Ilirska
6230 POSTOJNA				
Bistrica
GORENJSKA	Albina Seršen
tel.: 04/ 58 31 094		Kranjska gora, Jesenice,
ZDPM Jesenice		
e-pošta:		
Bled, Žirovnica, Radovljica,
Pod gozdom 2		
zdpm@s5.net		
Bohinj Tržič, Jezersko,
4270 JESENICE				Preddvor, Naklo, Šenčur,
					
Železniki, Cerklje
					
na Gorenjskem, Kranj,
					
Škofja Loka, Gorenja vas
					
– Poljane, Žiri
ZASAVJE	Lilijana Oplotnik
OZPM Hrastnik		
Log 3		
1430 HRASTNIK		

tel.: 03/ 56 42 378		Trbovlje, Zagorje ob Savi,
telefaks: 03/ 56 42 373		
Hrastnik, Litija
e-pošta:
krchrastnik@siol.net		

DOLENJSKA	Irena Pugelj
tel.: 07/ 33 71 470		Trebnje, Ivančna Gorica,
DPM Mojca Novo mesto		
telefaks: 07/ 33 71 471		
Škocjan, Mirna peč,
Glavni trg 7		
e-pošta:		Osilnica, Žužemberk,
8000 NOVO MESTO		
dpm.mojca1@siol.net		
Novo mesto, Šentjernej,
					Ribnica, Dolenjske toplice
					Kočevje, Kostel
BELA KRAJINA
Vladka Škof
DPM Metlika		
CBE 23		
8330 METLIKA

tel.: 07/ 30 60 360		Črnomelj, Metlika, Semič
e-pošta:
vladimira.skof@guest.arnes.si

POSAVJE	Vida Ban
ZPM Krško		
C. krških žrtev 23		
8270 KRŠKO		

tel.: 07/ 48 80 360		Radeče,Sevnica, Krško, Brežice
telefaks: 07/ 48 80 360
e-pošta:
vida.ban@zveza-zpm-krsko.si

VELENJE
Kristina Kovač
tel.: 03/ 89 77 540		Solčava, Luče, Ljubno,
MZPM Velenje		
telefaks: 03/ 89 77 541		Gornji Grad, Mozirje, Šoštanj,
Šaleška 19A		
e-pošta:		
Šmartno ob Paki, Braslovče,
3320 VELENJE		
mzpm.velenje@volja.net		Polzela, Nazarje, Vransko,
					Tabor, Žalec, Prebold, Velenje
					
KOROŠKA	Jožica Heber
tel.: 040/ 296 140		Muta, Radlje ob Dravi, Dravograd,
OZPM Dravograd			
telefaks: 02/ 87 23 403		Ravne na Koroškem, Prevalje,
Trg 4. julija 66			
e-pošta: 		
Mežica, Črna na Koroškem,
2370 DRAVOGRAD			
heber.franc@siol.net		Slovenj Gradec, Mislinja, Vuzenica,
						Podvelka, Ribnica na Pohorju
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REGIJSKO OBMOČJE
KOORDINATOR
Tel./Faks/E-pošta		
OBČINE
						
CELJSKA REGIJA
Dragica Poznič
tel.: 03/ 49 09 180		Vitanje, Dobrna, Zreče,
DPM Celje			
e-pošta:		Vojnik, Celje, Slovenske
Gledališka 2			
mzpm1@siol.net		Konjice, Šentjur pri Celju,
3000 CELJE					
Štore, Dobje, Laško
						Podčetrtek, Bistrica
						
ob Sotli, Kozje, Šmarje pri
						Jelšah, Rogaška Slatina,
						Rogatec
ŠTAJERSKA
Barbara Kobale
tel.: 02/ 25 07 491		Kungota, Šentilj, Pesnica,
IN PREKMURJE			
telefaks: 02/ 25 27 558		Maribor, Selnica ob Dravi,
Evropska hiša Maribor			
e-pošta: 		Lovrenc na Pohorju, Ruše,
Gospejna 10			
eu.hisa@uni-mb.si		Oplotnica, Slovenska
2000 MARIBOR					
Bistrica, Hoče-Slivnica,
						Duplek,Rače-Fram, Starše,
						Miklavž na Dravskem
						Polju, Kuzma, Šalovci,
						Grad, Rogaševci, Cankova,
						
Hodoš, Gornji Petrovci,
						Puconci, Moravske toplice,
						Gornja Radgona, Tišina,
						Radenci, Murska Sobota,
						Kobilje, Dobrovnik,Beltinci,
						Turnišče, Lendava, Odranci,
						Odranci, Velika Polana,
						Črenšovci, Sveti Jurij, Veržej,
						Križevci, Razkrižje, Ljutomer
SPODNJE PODRAVJE
Nevenka Gerl
tel.: 02/ 78 05 540		Mestna občina Ptuj,
Center interesnih 		
telefaks: 02/ 77 92 181		
Benedikt, Cervenjak,
dejavnosti PTUJ		
e-pošta: 		Cirkulane, Destrnik, Dornava,
Osojnikova 9		
cid@cid.si		Gorišnica, Hajdina,
2250 PTUJ				Juršinci, Kidričevo, Lenart,
					Majšperk, Markovci,
					Ormož, Podlehnik,
					Središče ob Dravi,
					Sveti Andraž v Slovenskih
					 goricah, Sveti Tomaž, Sveta Trojica
					 v Slovenskih goricah, Sveti Jurij
					
v Slovenskih goricah,
					Sveta Ana, Trnovska
					
vas, Videm pri Ptuju,
					
Zavrč, Žetale
LJUBLJANA Z OKOLICO	Duša Grubački
tel.: 01?23 02 931		Kamnik, Komenda, Vodice,
MZPM Ljubljana	Andjelov
telefaks: 01/ 23 02 931		Mengeš, Lukovica,
Linhartova 13		
e-pošta:		Moravče,Trzin, Domžale,
1000 LJUBLJANA		
zpm.ljubljana@siol.net		Medvode, Ljubljana, Dol
					
pri Ljubljani,
					Dobrova-Polhov Gradec,
					
Horjul, Škofljica,
					
Brezovica, Ig, Borovnica,
					Grosuplje, Velike Lašče
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NALOGE REGIJSKIH KOORDINATORJEV:
Spodbujajo OŠ in SŠ k sodelovanju na natečaju; imenujejo in organizirajo delo ocenjevalnih strokovnih žirij za
likovna, literarna, raziskovalna in fotografska dela; zbirajo likovna, literarna, raziskovalna in fotografska dela;
posredujejo izbrana dela državnim strokovnim žirijam; na regionalni ravni organizirajo srečanja, prireditve ali druge
oblike predstavitve ustvarjalnega dela učencev; organizirajo skupni odhod na zaključno srečanje natečaja Evropa v
šoli; nacionalnemu odboru posredujejo zbirnik podatkov o številu vseh sodelujočih učencev na osnovnih in srednjih
šolah ter številu prispelih likovnih, literarnih, raziskovalnih in fotografskih del na regionalni nivo; sodelujejo pri
organizaciji odhoda nagrajencev na mednarodne tabore.
KDO V EVROPI IN V SLOVENIJI VODI NATEČAJ »EVROPA V ŠOLI«
Natečaj v Evropi poteka že od leta 1953 pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega
parlamenta ter Evropske kulturne fundacije. V Sloveniji natečaj organizira 30 članski nacionalni odbor Evropa v šoli, v
katerem sodelujejo zainteresirane vladne in nevladne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, evropskih
povezav, mladine ter predstavniki medijev in učitelji iz osnovnih in srednjih šol ter predstavniki organizacij, ki so
prevzele regijsko koordinacijo natečaja. Natečaj poteka na ravni osnovnih in srednjih šol, regij in države. Nacionalno
koordinacijo natečaja je leta 2005 prevzela Zveza prijateljev mladine Slovenije. V Evropi vodi natečaj Koordinacijski
odbor s sedežem v Bonnu. Slovenski odbor je postal polnopravni član evropskega odbora leta 2001.
VLOGA NACIONALNEGA ODBORA
Nacionalni odbor pripravi in razpiše vsakoletni natečaj, organizira seminar(je) za pedagoške delavke/delavce
OŠ in SŠ, zagotovi finančna sredstva za pripravo in izvedbo natečaja na državni ravni, izbere in organizira delo
državnih ocenjevalnih strokovnih žirij, organizira zaključno srečanje, na katerem podeli diplome in nagrade,
organizira razstavo nagrajenih del, izda zbornik z razpisom in v njem predstavi nagrajena dela, organizira slovenski
mednarodni tabor za nagrajence iz Slovenije in drugih evropskih držav, sodeluje z evropskim odborom natečaja
»Evropa v šoli« ter se dogovori z drugimi nacionalnimi odbori za sodelovanje slovenskih nagrajencev na njihovih
mednarodnih taborih.
Članice in člani nacionalnega o db ora E VROPA V ŠOLI:
1. Vida Ban – Predsednica nacionalnega odbora natečaja Evropa v šoli, Zveza prijateljev mladine Krško, 		
		 koordinatorica za Posavje;
2. Majda Struc – Zveza prijateljev mladine Slovenije;
3. Liana Kalčina – Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope;
4. Mihela Zupančič – Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji;
5. Nataša Goršek Mencin – Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo;
6. Nada Pavšer – DOVES / Društvo za okoljevarstveno vzgojo Evrope v Sloveniji;
7. Barbara Kobale – Evropska hiša Maribor, koordinatorica za Štajersko in Prekmurje;
8. Branko Jelen – Evropska hiša Nova Gorica;
9. Lili Ozim – Knjižnica Otona Župančiča, enota Pionirska knjižnica;
10. Bronka Straus – Ministrstvo za šolstvo in šport RS;
11. Tom Majer – Zavod Republike Slovenije za šolstvo;
12.		 Matjaž Štolfa – Mladinski svet Slovenije;
13.		 Zora Peruško – Šolska košarkarska liga;
14.		 Jože Gornik – Mladinski ceh;
15.		 Barbara Zupan – Urad RS za mladino;
16.		 Lidija Herek – Urad za informiranje Republike Slovenije;
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17.
18.
19.
20.		
21.		
22.
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
		

Mladen Tancer – UNESCO mreža šol Slovenije;
dr. Aleksander Klinar – Gimnazija Jesenice;
Iva Devetak – Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško, koordinatorica za severno Primorsko;
Nataša Štrekelj – Društvo prijateljev mladine Koper, koordinatorica za južno Primorsko;
Justina Potepan – Društvo prijateljev mladine Postojna, koordinatorica za Notranjsko;
Albina Seršen – Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, koordinatorica za Gorenjsko;
Lilijana Oplotnik – Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik, koordinatorica za Zasavje;
Irena Pugelj – Društvo prijateljev mladine Novo mesto, koordinatorica za Dolenjsko;
Vladka Škof – Društvo prijateljev mladine Metlika, koordinatorica za Belo Krajino;
Kristina Kovač – Zveza prijateljev mladine Velenje, koordinatorica za Velenje;
Jožica Heber – Občinska zveza prijateljev mladine Dravograd, koordinatorica za Koroško;
Dragica Poznič – Društvo prijateljev mladine Celje, koordinatorica za celjsko regijo;
Nevenka Gerl – Center interesnih dejavnosti Ptuj, koordinatorica za Spodnje Podravje;
Duša Grubački Andjelov – Medobčinska zveza prijateljev mladine Ljubljana, 					
koordinatorica za Ljubljano z okolico.

Nosilci natečajev na državni ravni:
Nosilka literarnega nateč aja:
Knjižnica Otona Župančiča, enota Pionirska knjižnica
Komenskega ulica 9, 1000 Ljubljana
oseba za stike: Lili Ozim
tel.: 01 231 7269
e-pošta: lili.ozim@lj-oz.sik.si
Nosilka likov nega in foto grafskega nateč aja:
Evropska hiša Maribor
Gospejna 10, 2000 Maribor
oseba za stike: Barbara Kobale
tel.: 02 250 7491
faks: 02 252 7558
e-pošta: eu.hisa@uni-mb.si
Nosilka raziskovalnega nateč aja:
Zveza prijateljev mladine Slovenije
Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana
oseba za stike: Majda Struc
tel.: 01 239 6720
faks: 01 239 6722
e-pošta: info@zpms.si
spletna stran: http://www.zpms.si
(razpis natečaja v elektronski obliki)
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Nosilec internetnega nateč aja:
Društvo mladinski ceh
Rakovniška 6, 1000 Ljubljana
oseba za stike: Jože Gornik
tel.: 01 427 71 40
faks: 01 427 30 40
e-pošta: joze.gornik@salve.si
spletna stran: http://www.evropavsoli.si
(razpis natečaja v elektronski obliki)

Informacije o natečaju lahko dobite
na spletni strani www.evropavsoli.si,
na naslovih regijskih koordinatorjev
(glej razpredelnico na str. 12-13) in na naslovih sledečih
organizacij:
Zveza prijateljev mladine Slovenije
Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana
tel.: 01 239 6720
faks: 01 239 6722
e-pošta: info@zpms.si
spletna stran: http://www.zpms.si/
(razpis natečaja v elektronski obliki)
Informacijsko dokumentacijski center Sveta
Evrope
Rimska 16, 1000 Ljubljana
tel.: 01 421 4300
faks: 01 421 4305
e-pošta: info@coe.si
spletna stran: http://www.coe.si/
(razpis natečaja v elektronski obliki)
Evropska hiša Maribor
Gospejna 10, 2000 Maribor
tel.: 02 250 7491
faks: 02 252 7558
e-pošta: eu.hisa@uni-mb.si
Predstavništvo Evropske komisije
v Republiki Sloveniji
Breg 14, 1000 Ljubljana
tel.: 01 252 8800
faks: 01 425 2085
e-pošta: comm-rep-lju@ec.europa.eu
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za
Slovenijo
Breg 14, 1000 Ljubljana
tel.: 01 252 8830
faks: 01 252 8840
e-pošta: epljubljana@europarl.europa.eu
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2005-2006

razglaša
DOBITNIKE NAGRAD
LITERARNEGA, FOTOGRAFSKEGA, INTERNETNEGA IN LIKOVNEGA NATEČAJA

pod skupnim naslovom
»SODELOVANJE V EVROPI RAZLIČNOSTI«

Nagrade so bile podeljene v Mariboru, na zaključni prireditvi
evropskega natečaja v Sloveniji,
9. maja 2006, v Slovenskem narodnem gledališču.
V imenu nacionalnega odbora:
Vida Ban
predsednica
17
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OŠ od 1. do 5. razreda devetletke, od 1. do 4. razreda osemletke

Pr va nagrada:

Evropa v malem

ULA PAJK

Naj napišem nekaj o enakosti in različnosti v Evropi!
Tako mi je naročila učiteljica.

4. b, OŠ Koroška Bela
Mentorica:
Mirjam Subotič
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem 		
od domov Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti.
Sponzor:
Ministrstvo za šolstvo in šport.

Saj vem, da živim v Evropski skupnosti, vem, da nas je veliko, da smo si med
seboj različni, da govorimo različne jezike, a vseeno živimo skupaj. Kaj dosti
drugega pa o različnosti in enakosti v Evropi težko napišem, saj sem stara
šele 10 let.
No lahko pa povem kaj o svojem razredu – 4. b! Ja, saj smo tudi mi člani EU!!!
Lahko bi celo rekli, da smo Evropa v malem.
Kaji matematika ne gre prav dobro, poje pa lepo, kot slavček... vsi jo radi
poslušamo. Pamet se je najbolj usedla v Sabinino glavo – na vsa vprašanja
iz družbe ve odgovore. Za ugled našega razreda na športnem področju
poskrbijo: Jošt, ki zelo hitro teče, Jerneja, ki pleza kot veverica, Peter, ki
zabija gole pri nogometu, baletka Jasna in plavalec Rajko.
Juta je razredna prevajalka – pozna ogromno angleških besed, Jonas o
angleščini nima pojma, pozna pa vse ptice v gozdu. Selma prihaja iz Bosne
– ta država še ni članica EU – a nas pri igri s Selmo to nič ne moti. Imamo
se fino! Včasih pa se seveda tudi kaj skregamo. Za take primere imamo
učiteljico – »Evropsko sodišče«, ki poskrbi, da se spori rešijo na miren način,
in da vsakdo izmed nas opravi svoje dolžnosti.
Kot vidite je tale 4. b sestavljen iz pisane druščine, nihče izmed nas ne ve
vsega, nihče ni povsod najboljši. Skupaj pa zmoremo čisto vse, izračunamo
vse račune, odgovorimo na vsa vprašanja.
In tako si jaz predstavljam Evropsko unijo. Druščino ljudi, ki so si različni
med seboj – a jih ta raznolikost ne moti! Celo nasprotno – vsak prispeva
svoj delček k uspehu. Če je to tako, potem je Evropa najboljši kontinent na
svetu!!!!

(4. b je resničen, samo imena sem si izmislila, da ne bi bil kdo kaj užaljen!)
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OŠ od 1. do 5. razreda devetletke, od 1. do 4. razreda osemletke

Pr va nagrada:

Jaz sem drugacen
ˇ

KARIN GRADIŠNIK

Moj prijatelj si!
Čeprav sem drugačen,
hodim po poteh, ki
so lahko blizu ali
daleč od tvojih.

3. kombinirani, OŠ Selnica ob Dravi,
podružnična šola Sveti Duh na Ostrem
vrhu
Mentorica:
Nataša Pečnik
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem 		
od domov Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti.
Sponzor:
Ministrstvo za šolstvo in šport.

Vidim, slišim, govorim
mogoče ne tako kot ti.
Sem zato kaj zelo drugačen?
Ne, še vedno sem
človek, ki živi, misli
in dela kot ti.
Mislim, da nisem nič
drugačen kot ti.
Čeprav drugi mislijo
drugače. Živiva pod
istim soncem in sva
lahko prijatelja, čeprav
sva zelo različna.
Vem, da sva različna
kot noč in dan, a če
bova postala prijatelja
se bova lahko igrala.
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OŠ od 1. do 5. razreda devetletke, od 1. do 4. razreda osemletke

Druga nagrada:

Drugacni,
ˇ a ne napacni
ˇ

JAN BRIŠAR

Mogoče pogača
ali pa kača.
Vsak je drugačen
nobeden napačen.

3. c, OŠ Simona Jenka, Kranj podružnica Center
Mentorica:
Danica Šmid
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem 		
od domov Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti.
Sponzor:
Ministrstvo za šolstvo in šport.

Kača, frača, pogača,
vsak je drugačen,
nobeden napačen.
Nekdo je lahko
ali pa ne,
na primer France.
Vsak je drugačen,
nobeden napačen.
Še siromak
je lahko junak.
Kdo je junak?
To je lahko vsak.
Nekdo je težak en gram,
lahko ga neseš čez »ram«,
lahko si težak kilo,
lahko take barve kot zeleno barvilo.
Samo nekaj je jasno,
in to povem glasno:
»Vsak je drugačen,
nobeden napačen.«
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OŠ od 1. do 5. razreda devetletke, od 1. do 4. razreda osemletke

Druga nagrada:

Razlicnost
ˇ

KLEMEN KOVAČ

Slovenci, Hrvati, Avstrijci, Nemci, vsi
različni smo si!
Vendar nihče drugega ne sme
žaliti, saj ljudje smo vsi!

3. a, OŠ Šentjernej
Mentorica:
Marjanca Bratkovič
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem 		
od domov Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti.
Sponzor:
Ministrstvo za šolstvo in šport.
		

Prvi črni, drugi beli, tretji mešani,
če že nismo si enaki, smo lahko prijatelji!
Prvi športnik, drugi umetnik, tretji glasbenik
vsak se s svojo dejavnostjo ukvarja in s tem ustvarja.
Mavrica bi grda bila, če bi jo ena sama barva sestavljala.
Rože rdeče, oranžne, rumene, vse različne so si,
a vendar nobena grda ni.
Kot rože in mavrica smo mi, tako dolgčas nam ni.
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OŠ od 1. do 5. razreda devetletke, od 1. do 4. razreda osemletke

Tretja nagrada:

Moja življenjska zgodba

DIJANA HISENAJ

Sem Dijana Hisenaj. Sem Albanka. Hodim v 4. razred OŠ Toneta Okrogarja v
Zagorju. Ko sem prišla v Slovenijo, nisem znala slovenskega jezika, saj sem
se rodila na Kosovem. Moj oče je prišel v Slovenijo za zaslužkom. Za njim
smo kmalu prišli še ostali: mama, jaz in še moji dve sestrici, zaradi vojne na
Kosovem. Bratec se je rodil tukaj, v naši novi domovini. Vsi smo državljani
Slovenije.
V novi domovini smo si kupili staro hišo, ki jo sedaj obnavljamo. To je naš
novi dom, na katerega smo zelo ponosni, saj se lepša iz dneva v dan. Tu se
počutim varno, saj je kot toplo gnezdece za mene in ostale člane družine.
Želim si, da bomo otroci odrasli v dobre in zdrave ljudi. Rada bi se izučila za
frizerko. Moja sestrica že obiskuje Srednjo šolo v Zagorju. Imam tudi psička,
ki je moj zvesti prijatelj.
Sem begunka in priseljenka. V šoli imam veliko prijateljev. Moji najboljši
prijateljici sta Neli in Sanela. Upam, da bosta še naprej, saj se v njuni družbi
dobro počutim. Ne čutim, da bi me imeli za drugačno.
Čeprav sem Albanka, se počutim enakopravno, čeprav slišim tudi drugačne
zgodbe.

4. a, OŠ Toneta Okroglarja
Mentorica:
Magda Tomažič
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem
od domov Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti.
Sponzor:
Ministrstvo za šolstvo in šport.

Vsem priseljencem, beguncem in vsem tistim, ki ne živijo v svoji domovini, ŽELIM VSE
NAJLEPŠE.
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OŠ od 1. do 5. razreda devetletke, od 1. do 4. razreda osemletke

Tretja nagrada:

Jezik zame ni ovira

ELMEDIN HAJDIĆ

Z mojo družino sem do lanskega leta živel v Bosni. Lansko poletje pa smo
se preselili v Slovenijo, v Vrtojbo. Tu so že živeli naši sorodniki. Z njimi sem
včasih malo govoril slovensko. Vedel sem, da bom moral septembra v šolo in
tega me je bilo malo strah. Bal sem se, kakšna bo učiteljica, ali bo kaj kričala
name. Morda me tudi sošolci ne bodo sprejeli, ker drugače govorim, nič jih
ne bom razumel, oni pa ne mene.
Ko sem začel hoditi v tretji razred v Vrtojbo, sem spoznal, da je prišel še en
nov učenec iz Bosne in mi je bilo lažje. Že prve dneve sem spoznal, da je bil
moj strah zaradi nerazumevanja jezika v šoli odveč. Sošolci in učiteljica so
mi radi pomagali, da se bom čimprej naučil slovenskega jezika. Tudi sam se
trudim in rad hodim v šolo. Sedaj že dobro razumem slovensko, berem in
pišem, navadil sem se na življenje v Sloveniji, spoznavam slovensko kulturo
in jezik. V šoli sem uspešen in rad pomagam prijatelju iz Bosne, ki ima pri
šolskem delu več težav.
V razredu se sedaj dobro počutim in sem hvaležen svojim sošolcem in tudi
učiteljici. Seveda se zavedam, da se moram tudi sam še naprej truditi.

3. razred, OŠ Ivana Roba, podružnica
Vrtojba
Mentorica:
Sonja Kodelja
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem 		
od domov Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti.
Sponzor:
Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ od 1. do 5. razreda devetletke, od 1. do 4. razreda osemletke

Pr va nagrada:

Med ljudmi

FILIP JOZIĆ

Pravijo, da med ljudmi je hladno.
Včasih se moraš toplo obleči.
Pravijo, da med ljudmi je temno.
Včasih moraš žarke najti.
Pravijo, da med ljudmi je težko.
Si že poskusil leteti?

7. b, OŠ Marije Vere, Kamnik
Mentorica:
Maja Drolec
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem 		
od domov Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti.
Sponzor:
Ministrstvo za šolstvo in šport.

In ko hodiš po mrzlih cestah brez poti,
videl boš, da jih ne moreš deliti.
Ni črnih, rdečih, belih, rumenih.
Vsako pot moraš izbrati.
Med ljudmi.
Pravijo, da med ljudmi je celo brezno.
Včasih se moramo objeti.
Pravijo, da med ljudmi je tiho.
Včasih moraš pesmi peti.
Pravijo, da med ljudmi je neprebojno steklo.
Včasih moraš ovire podreti.
In ko letiš nad mesti,
videl boš izbire, ne trudi se jih soditi.
Ni neumnih, grdih, praznih.
Naučil se jih boš spoštovati.
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OŠ od 6. do 9. razreda devetletke, od 5. do 8. razreda osemletke

Pr va nagrada:

Iz mezincka
ˇ Evrope v srce Evrope

JANEZ TASIČ

Premišljujem o življenju v Evropi, različnosti; spominjam se svojih lanskih
počitnic in ogleda najvišjega jezu na svetu – Hooverjevega jezu na reki
Kolorado v Arizoni. V notranjost jezu smo se peljali z dvigalom, med
vožnjo navzdol pa se je dvigalo nepričakovano ustavilo. Prestrašene in
zaskrbljene turiste je prijazen vodič zamotil s sproščenim pogovorom. Tako
sem izvedel, da sem v dvigalu ujet skupaj z dedkom, babico in vnučkom iz
Nemčije, mamico in hčerko iz Švedske, mlajšima francoskima zakoncema,
študentoma iz Poljske in špansko družino. Ko sem prisotnim povedal, da
je naša družina iz Slovenije, me je vodič začudeno vprašal: »Kje pa je to? V
Južni ali Severni Ameriki?« Zgrožen sem mu odgovoril: »V Evropi!« »Ja, ja, v
Evropi! Poznam Evropo, vsi tu ste iz Evrope, samo... ta tvoja Slovenija..., nikoli
še nisem slišal zanjo. To mora biti nekaj majhnega, to je »mezinček Evrope!«

9. c, OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja,
Ljubljana
Mentorica:
Zvonka Lavbič Saje
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem 		
od domov Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti.
Sponzor:
Ministrstvo za šolstvo in šport.

Vodiču nisem odgovoril, raje sem opazoval sopotnike: Francozinja in
Švedinja sta ihtavo telefonirali svojima diplomatskima predstavništvoma;
nemški dedek je poveličeval njihovo tehnologijo in se posmehoval ameriški;
poljska študenta sta iz nahrbtnikov privlekla sendviče in jedla; španska
družina je molila; mi, slovenska družina, pa smo čakali na premik dvigala.
Nehote sem pomislil: »Vodič ima prav. Vsi tu smo iz Evrope, pravzaprav iz iste
države – Evropske unije. Kako je že nastala Evropska unija? Aja, prvi korak na
poti evropskega združevanja je bil storjen, ko je šest držav (Belgija, Zvezna
republika Nemčija, Francija, Italija, Luksemburg in Nizozemska) leta 1951
ustanovilo skupni trg za premog in jeklo. Teh šest držav je čez sedemnajst
let ustanovilo Evropsko gospodarsko skupnost, pet let kasneje so se jim
pridružile še Danska, Irska in Združeno kraljestvo ter v osemdesetih letih še
Grčija, Španija in Portugalska. Leta 1990, ko sta se združili Zvezna republika
Nemčija in Demokratična republika Nemčija, se je skupnost razširila tudi na
nekdanjo Vzhodno Nemčijo.
Padec Berlinskega zidu (železne zavese) in razpad Sovjetske zveze sta
povzročila drastične spremembe v politični podobi Evrope: države srednje
in vzhodne Evrope so se osvobodile izpod sovjetskega jarma in se odločile
za demokratični sistem vladanja, države Evropskih skupnosti pa so sprejele,
v Maastrichtu decembra 1991, Pogodbo o ustanovitvi Evropske unije, ki je
začela veljati 1. novembra 1993.
Na novo nastale razmere so navdihnile tri države: Avstrijo, Finsko in Švedsko,
da so se 1. januarja 1995 pridružile Evropski uniji, ki je od takrat dalje štela
15 držav članic. 1. maja 2004 se jim je pridružilo še deset držav, z na novo
nastajajočimi demokracijami: Ciper, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva,
Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. Danes ima Evropska unija
25 držav članic, v njih pa živi 454 milijonov ljudi. Združili smo se zaradi
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JANEZ TASIČ/ OŠ od 6. do 9. razreda devetletke, od 5. do 8. razreda osemletke

enotnega trga, enotne valute, prostega pretoka blaga in delovne sile,
kapitala, enotne zunanje politike in enotnega varnostnega sistema.
Ob številu prebivalcev Evropske unije me je zaskrbelo: »Tu v dvigalu nas je
samo osemnajst, pa smo vsi tako različni, z mislimi drug mimo drugega,
nepovezani, in to kljub tako brezupnemu položaju, kot je ujetost v dvigalu
sredi jezu. Kaj pa je tisto, kar bo nas, prebivalce držav članic, povezalo in
združilo v običajnem, vsakdanjem življenju danes?«
»Prizadevanje za ohranitev miru? Da, prav gotovo, saj so prav v 1. polovici
preteklega stoletja prebivalci članic pretrpeli strahote dveh grozovitih vojn,
njihova ozemlja pa so bila opustošena.«
»Kaj pa varnost in varovanje? Tudi to, saj razvijajoča se globalizacija
ne pomeni le novih priložnosti, pač pa predstavlja tudi nova tveganja,
zaradi katerih je potrebno zagotoviti varnost in zaščito članic in njihovih
prebivalcev.
Gospodarska in socialna solidarnost? Vsekakor, saj je stari pregovor »V
slogi je moč« še posebno pomemben za današnje prebivalce članic. Moč
Evropske unije bo ravno v tem, da bo sposobna složno nastopati tako na
svetovnih trgih, v mednarodnih organizacijah kot tudi pri poenotenju
ravni razvoja na različnih območjih znotraj Evropske unije. V prizadevanju
za boljše življenje navadnih ljudi se Evropska unija neprikrito zavzema za
varstvo okolja, uvajanje in povečanje obnovljivih energetskih virov, varnost
živil, zaščito ogroženih živalskih vrst.«
»Da, da, to so lepi in visoki cilji! A kako jih doseči?« sem z grenkobo
premišljeval in se oziral po zaskrbljenih obrazih v dvigalu. Naenkrat me
prešine: »Če bi bolje poznal zgodovino, zemljepis, navade, kulturo, zlasti
pa jezik držav, iz katerih smo turisti, bi jim lahko ustvaril domačnost in
vsi bi bili boljše volje.« Torej, potrebno je spoznavati tuje dežele, učiti se,
izobraževati. To bo prineslo nova znanja, njim bo sledil razvoj, z razvojem
pa se lahko predvidi nov evropski model družbe. To ne bi smelo biti težko,
saj imamo vsi narodi Evropske unije skupne vrednote, ki vključujejo
spoštovanje človekovih pravic, socialno solidarnost, podjetniško svobodo,
pravično razdelitev »sadov« gospodarske rasti, pravico do varovanja okolja,
spoštovanje kulturne, jezikovne in verske različnosti ter usklajeno sožitje
tradicije in napredka. Evropejci se lahko pohvalimo s številnimi kulturami,
tako na nacionalni kot lokalni ravni, zaradi katerih se razlikujemo med seboj,
vendar pa prav vsi verjamemo v določene skupne vrednote, ki so samo naše
in nas ločujejo od preostalega sveta.
»In kaj bo z »mezinčkom« Evrope in njenimi prebivalci v Evropski uniji?«
Evropsko unijo si zamišljam kot trdno zvezo enakopravnih in enakovrednih
velikih in malih narodov. Temelj bo morala biti razsvetljenska kultura o
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dostojanstvu in temeljnih pravicah vsakega posameznega človeka in
naroda. V Evropski uniji ne smejo prevladati načela kapitala ali vojaški
zakoni. Ohraniti je potrebno sočutje za ljudi in čut za socialno eksistenco
vseh prebivalcev. Slovenci bomo živeli po eni strani svoje evropejstvo,
po drugi strani pa svoje slovenstvo, razlikovali bomo med jezikom obče
komunikacije, ki postaja angleščina, in svojo slovenščino, ki mora ostati jezik
našega srca in duha.
Sam pričakujem, da bomo narodi Evropske unije ohranili mir, neokrnjeno
naravo, čisto vodo, zmanjšali onesnaženost zraka, se svobodno družili in
potovali, se med seboj spoznavali, sodelovali in si pomagali.«
Moje razmišljanje je prekinilo premikanje dvigala in olajšanih obrazov
smo ponovno zagledali dnevno svetlobo. Ob slovesu sem vodiču zaklical:
»Ozemlje Slovenije je morda res »mezinček« Evrope, a njeni ljudje bomo
»srce« Evrope, zato Slovenija ni majhna, le velika še ni!«
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Druga nagrada:

Nasprotja

TONKA MATIĆ

Na belem konju črni jezdec,
v črnih mislih bela nit,
na starem obrazu mlad nasmeh
in na mladenki starke posmeh.

7. b, I OŠ, Murska Sobota
Mentorica:
Slavica Ovček Dečko
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem 		
od domov Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti.
Sponzor:
Ministrstvo za šolstvo in šport.

Oaza v puščavi obupa
in obup v raju izobilja.
Smrt v naročju otroka
in rojstvo upanja umirajočega.
Sovraštvo na jeziku ljudi
in ljubezen tleča v temi.
Bogastvo revnih
in revščina bogatih.
Nečimrnost mladih
in skopuštvo starcev.
Plahost in pogum,
norost v modrosti.
Norost v modrosti,
ko se prepleta svet nasprotij –
ženske in moški,
odrasli in otroci,
verni in neverni,
severnjaki in južnjaki –
vrtinec občutkov.
Svet je lep,
ker smo različni.
Svet je lep,
ko zidamo mostove,
ko podiramo zidove,
ko se veselimo,
da smo tu
in da živimo.
Svet je lep,
ko nikogar ne želimo spremeniti
samo zato,
da bi nam bil podoben,
da bi bil takšen, kot smo mi.
Svet je lep,
če smo lahko različni.
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Druga nagrada:

Moje družine

NANA NEŽA PAJK

Pozdravljeni prebivalci združene Evrope! Sem Nana Pajk, stara štirinajst let
in imam več družin. Ne, nisem iz tistega dela sveta, kjer bi se dekleta moje
starosti že poročala ali celo imela več mož (to slednje najbrž sploh ni nikjer
na svetu )... Sem prebivalka EU. Naj vam predstavim svoje družine!

9. b, OŠ Koroška Bela
Mentorica:
Marija Rebec
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem 		
od domov Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti.
Sponzor:
Ministrstvo za šolstvo in šport.

Glavna je seveda družina, ki jo sestavljajo mami, ati in sestra! Čeprav je naša
družina zelo majhna in smo si v sorodu, smo si med seboj zelo različni! Očeta
zanima tehnika in avtomobili, mama rada bere poezijo, sestra se še igra z
Barbikami, jaz zelo rada plešem. Med nami zadnje čase velikokrat izbruhnejo
prepiri (baje zaradi mene???!!), a smo se jih naučili tudi reševati!
Dostikrat se pogajamo in na žalost jaz dobim manj kot zahtevam, a kljub
vsemu je ta družina zame na prvem mestu in mi pomeni vse na svetu. Na
člane te družine se lahko vedno zanesem, ker vem, da me ne bodo nikoli
pustili na cedilu!
Druga družina, ki jo imam so moji prijatelji. Tudi to družino imam zelo rada.
Zelo smo si podobni. Vsem je trenutno bolj pomembna zabava, kot pa
učenje. Vsi imamo bolj ali manj problematične »ta stare«. Imamo podobne
stile oblačenja, poslušamo enako glasbo. Vsaj z večino je tako. Nekateri
so res drugačni, tiste dostikrat zbadamo, ali pa jih ne sprejmemo v svojo
družbo. Na žalost še ne znamo sprejemati vseh takšnih kot so, čeprav najbrž
vsak izmed nas, nekje v sebi ve, da to ni prav. Sprejemanja drugačnih se
bomo morali še naučiti! Zdaj smo sploh pred pomembno odločitvijo, saj
izbiramo srednje šole. Šli bomo vsak v svojo stran. Tam nas čakajo novi
sošolci, novi prijatelji – drugačni od teh tukaj. Treba jih bo znati sprejeti, saj
brez prijateljev težko preživiš.
Tretja družina je Slovenija! Vsak izmed nas sam svoj, a vsi člani majhne
družine državljanov Slovenije. Vsak posameznik ima svoje idole, vsak ima
pravico da si izbere svojo vero, vsak ima svoje mišljenje... Po eni strani si
nismo niti najmanj podobni, hkrati pa govorimo isti jezik, imamo skupno
zastavo, grb, himno, kulturo, običaje, državne praznike, skratka združuje nas
pripadnost isti državi Sloveniji!!!
In četrta družina je EU. Sem tudi članica te velike družine, kjer smo se zbrali
različni ljudje, različnih obrazov, z različnimi recepti za domačo jed,... pa tudi
z mnogimi stvarmi, ki nas povezujejo. Imamo skupen parlament, skupne
zakone, skupne načrte, evro...
Družina zame pomeni varnost, zaupanje, sprejemanje vseh članov družine
– takšne kakršni so! Pomeni tudi prepire, a vedno tudi njihovo reševanje!
Pomeni, da vsak lahko pove kaj misli, in da je vsak član družine lahko v njej
srečen. Želim si, da bi za vse moje naštete družine, to vedno veljalo!!
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Tretja nagrada:

Romkinja sem, pa kaj potem!!!

ANITA BAJRAMOVIĆ

Moje ime je Anita Bajramović. Na prvi pogled sem videti za odtenek
temnejša od Slovencev. Ko me ljudje zagledajo, in ko zaslišijo ali preberejo
moj priimek, vedo, da po rodu nisem Slovenka.

9. b, OŠ Dušana Muniha, Most na Soči
Mentorica:
Danica Taljat
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem 		
od domov Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti.
Sponzor:
Ministrstvo za šolstvo in šport.

Da, Romkinja sem in rada bi vam napisala nekaj o sebi, svoji družini in nas
Romih na sploh. Ne bom vam opisovala svojega rodbinskega drevesa,
saj bi to imelo preveč vej (naše družine so namreč zelo številne). Morda
samo nekaj malega o naši zgodovini in običajih. Moram pa vam predstaviti
tudi svojo nono Slavico, na katero sem zelo ponosna. Brez nje verjetno
danes ne bi zmogla tako odkrito in ponosno predstaviti samo sebe. Tako
boste ugotovili, da Romi nismo vedno nekaj drugačnega, slabega ali celo
strašnega. Takšni smo kot vi: dobri in slabi, delavni in leni, včasih veseli,
včasih žalostni... Morda znamo biti celo večkrat veseli kot žalostni, morda
se trudimo večkrat peti kakor jokati, morda znamo biti bolj zadovoljni z
majhnimi stvarmi kot drugi ljudje...
Moji predniki so prišli v Evropo iz indijske podceline, bolj natančno iz
območja Pandjab na severovzhodu Pakistana. V Evropi so se pojavili že
pred 800 leti in se s svojim nomadskim načinom življenja selili predvsem po
vzhodnem in jugovzhodnem delu celine. Kot nomadi so bili pač navajeni
ostati na nekem področju le toliko časa, dokler so tam lahko po njihovih
skromnih kriterijih normalno preživeli. Kot nomadski lovci in nabiralci so se
naselili med poljedeljske Evropejce. Za razliko od njihove prejšnje domovine
pa evropska klima ne omogoča celoletnega nabiralništva, zato so morali
spremeniti tudi prehrambne navade. V gozdu je relativna obilica hrane le
v poletno-jesenskem času. Zaradi danosti novega okolja so se zato najraje
naseljevali v varni samoti, a v primerni bližini naselij, kjer je bila hrana celo
leto.
Moji bližnji predniki so se tako naselili na ozemlju nekdanje Jugoslavije in
moja starša sta se rodila v Srbiji ter se s svojimi starši preselila v Slovenijo,
ko sta bila še čisto majhna. Moja nona in nono sta namreč dobila zaposlitev
na železnici na Mostu na Soči. Nona kot čistilka, nono kot delavec na progi.
Moja mama je že obiskovala OŠ Most na Soči, jaz pa predstavljam že našo
tretjo generacijo v Sloveniji. Tukajšnji ljudje nas pogosto sprašujejo, od kod
izvira naš priimek. Izvira iz praznika, ki se imenuje bajram in ga praznujejo
ljudje z muslimansko vero. Ta praznik prinaša v hišo obdarovanje, veselje,
pojedino, pomoč ljudem v stiski... Prinaša torej same lepe in dobre stvari,
čeprav nekateri ljudje o njem ne razmišljajo tako. Ampak to je verjetno zato,
ker ga ne poznajo dobro.
Za nas Rome je značilno, lahko bi rekla tudi tradicionalno, da se fantje in
dekleta moje starosti poročijo in si ustvarijo družino. Poroka poteka kar tri dni
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zapored. Prvi dan praznujejo fantovščino in dekliščino. Drugi dan pripeljejo
nevesto k ženinu. Tretji dan pa se vsi gostje zberejo in se veselijo do jutranjih
ur. Tak način poroke je bil za srbske Rome nekoč obvezen, vendar ta tradicija
iz leta v leto počasi upada. Pozabila sem omeniti, da si ženini neveste ne
izberejo sami. Večkrat to vlogo prevzamejo starši. Nevesto izberejo po strogih
kriterijih: biti mora iz dobre družine, delavna, zgledno mora skrbeti za otroke
in moža, ne sme osramotiti moževega priimka in še bi lahko naštevala.
Poleg nenavadne poroke pa imamo tudi zelo zanimive šege in običaje.
Šestega maja praznujemo pravoslavni praznik, ki se imenuje đurđevdan.
Petega maja se z družino odpravimo po cvetlice, ki rastejo na travniku. Iz teh
cvetlic pozneje naredimo dva venčka, obvezana z rdečo nitko. Prvi venec
obesimo na vhodna vrata. Drugi venček pa položimo jagnjetu okoli vratu. Ta
dva venca naj bi družini prinašala srečo. Naslednje jutro zakurimo ogenj in
ubijemo jagnje, ki smo mu obesili venec okoli vratu. Naslednji praznik pa je
vaseljica. Praznujemo ga štirinajstega januarja, kar pomeni za pravoslavno
novo leto. Ta dan zakoljemo neparno število perutnine, nato jo spečemo in
pojemo. Med tem pa gospodinja hiše zamesi kruh in vanj da kovanec manjše
vrednosti. Kasneje, ko si kruh razdelimo, poiščemo kovanec, in tisti, ki ga
dobi, ima celo leto srečo ter veliko denarja.
V naši družini še vedno praznujemo te praznike, a smo prevzeli že precej
slovenskih navad in običajev. Čeprav smo Romi, se tega ne sramujemo.
Ljudje v Sloveniji so z nami zelo prijazni. Večkrat se je celo godilo, da niso
vedeli, da smo Romi in so se norčevali, potem jim je bilo pa nerodno. Za
to, da smo povsod kamor pridemo zelo dobro sprejeti, ima velike zasluge
moja nona Slavica. Je oseba z velikim srcem, vedno polna dobre volje in zelo
energična. Mogoče je prav zaradi svojega pozitivnega karakterja postala
čez noč filmska igralka. Saj jo poznate: v znanem, večkrat nagrajenem filmu
Jana Cvitkovića V leru je igrala čistilko. Večkrat pripoveduje, kako je bila
presenečena, ko jo je neka znanka kar po telefonu vprašala, če bi igrala
v filmu. Seveda je za dovoljenje morala vprašati svojega moža, mojega
nonota, a je ta privolil. Tako tudi med Romi ženske počasi postajajo bolj
neodvisne od moških. Ker je bil režiser z noninim igranjem zadovoljen, je
igrala še v filmu Pod rušo, pred kratkim pa je posnela dokumentarni film
Stranski tir. Nona večkrat pravi, da se včasih počuti kot prava holiwoodska
zvezda.
Res je! Ljudje smo si različni. Razlikujemo se po barvi kože, barvi las, telesni
višini, veri, celo po glasu... Vendar pozabljamo, da smo na nek način vsi
enaki. Rabimo enake pogoje za preživetje. Zrak, ki ga dihamo, hrano, ki jo
jemo, in vodo, ki jo pijemo. Večkrat sem se spraševala, zakaj obstajajo ljudje,
ki so rasisti. Mogoče, ker niso zadovoljni sami s seboj, ali mogoče, ker ne
prenesejo pogleda na človeka, ki jim ni na zunaj niti malo podoben. Nočem
razmišljati o tem, da so ti ljudje hudobni.
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Rada imam svoje romske prednike, ne moti me moja temnejša polt in
zavedam se, da imam lepe temne lase in oči in prijazen nasmeh ter dobro
srce. Od nekdaj se odlično razumem s svojimi sošolci in sošolkami. Verjetno
zato, ker tako kot moja nona v sebi vedno nosim dobro voljo in veliko
pozitivnega. Kar človek s svojim odnosom daje svoji okolici, to tudi sam
prejme od nje!
Ne razmišljam veliko, ali sem Romka ali Slovenka. Pa saj je vseeno. Dobro
govorim romsko in slovensko, kar uspešno bom končala slovensko
osnovno šolo. Moja nona je čistilka, moja mama je čistilka, jaz pa bi bila
rada turistična vodička. Tako bom v naši družini prva, ki bo imela več kot le
zaključeno osnovno šolo. Zelo sem družabna in rada potujem. Verjetno je to
tista nemirna romska kri, o kateri se toliko govori...
Čeprav bi po starih romskih navadah lahko bila že poročena, sem še vedno
brezskrbno dekle in moji starši mi tudi ne izbirajo ženina. Izbrala si ga bom
sama! In s kom se bom poročila: s Slovencem ali Romom? Ne vem. Morda
celo z nekom druge narodnosti. Saj smo zdaj v Evropski uniji in se ljudje zelo
hitro mešajo med seboj.
Za enkrat pa sem še vedno Anita Bajramović, Romkinja, ki je ni sram
povedati, da je to, kar je.

Naj vam povem še po romsko: Za akaná me hinjom Anita Bajramović, Romkinja, in na
nema lađ ta vakerav so hinjom.
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Tretja nagrada:

Jana in Roman – Romeo in Julija 21. stoletja

MIMA NABERGOJ

Oznanja glasno po hodniku zvonec,
pouka za dijake je za danes konec.
Se glasna množica razgrne skozi vrata,
na poti proti domu se začne debata.

9. c, I OŠ, Murska Sobota
Mentorica:
Slavica Ovček Dečko
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem 		
od domov Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti.
Sponzor:
Ministrstvo za šolstvo in šport.

Kje kdo bo preživel dva prosta dni,
in s kom in kam bi mladi radi šli.
Od glavne množice vstran malo tja,
se mlada je dijakinja odmaknila.
Da bi želela s starši, okolica ne ve,
da zanjo nimajo več časa, naj raje nihče ne izve.
Staršem zdaj bolj kot ona je pomembna služba,
za njo pa se kot vedno v gostilni najde družba.
Sedemnajst let jih šteje gimnazijka, nič prevzetna,
moderna punca je, postavna in očem prijetna.
Dekleta včasih ji zavidajo travno-zelene velike oči,
ji svetli kodri jih zakrivajo, ko veter se med njimi zapodi.
A velike oči napolni žalost tja domov,
korak počasen je in vse bolj negotov.
V družini je edinka čedna Jana
in ve, da vikend ta doma bo zopet sama.
Mimo starega lokala jo zapelje pot
in dvigne veter listje v vrtince od povsod.
Začudena se Jana v ta lokal potuhne,
v trenutku glasba tiha jo prevzame, ji prisluhne.
V kotičku temnem sliši prav poseben glas,
srebrne orglice v ustih fanta temne kože, črnih las.
Začarajo oči njegove jo in orglic spev,
utrip poskoči, v glavi čuti srca svojega odmev.
Naj nikdar se ne neha ta trenutek,
v telesu njenem prebudi popolnoma se nov občutek.
Zakaj mravljinči ji telo, zakaj lepo ji je, ne ve,
vse note melodije srka v sebe, zadrhti srce.
Začarana sedi v lokalu spet naslednji dan,
fant z orglicami pa jo gleda tam nedaleč vstran.
Počasi, nežno se oči njegove – črne kave,
izgubljajo v njene mehke – zelene trave.
35

MIMA NABERGOJ / OŠ od 6. do 9. razreda devetletke, od 5. do 8. razreda osemletke

Pogumno fant pristopi in ji roko poda,
odpelje jo v kotičke, ki jih le on pozna.
Ob robu Mure ji pove, da mu Roman je ime,
kaj kmalu podarita drug drugemu srce.
Jana ob Romanu spozna čarobnost orglic melodije,
posebno moč ljubezni, ki se med vetrom v vejah listja vije.
V vsaki rosni kapljici je sončna strast,
prevzela mladih dveh je src oblast.
Zaljubljenca spoznavata v naravi male skrivnosti,
med tem okolica se čudi mladih dveh norosti.
Ob pogledu na zaljubljen par ogorčeno se stikajo različne glave,
za to ljubezen pravijo, bodočnosti v okolju tem ni prave.
Doma boječe Jana materi odpre srce,
da ljubi Roma z vsem srcem svojim, ji pove.
Ni strah bil Janin res zaman,
da ni primeren zanjo, odvrne mati, se obrne vstran.
Se neki dan odpravi Jana s starši na sprehod,
ko v parku Roman ji prekriža pot.
Njegova draga v sramu obrne pogled drugam,
sredi poti v parku ostane Roman zlomljen – sam.
V samoti črne, neskončno dolge, osamljene noči,
boleče prsi v Jani odprejo misel in odločitev spremeni.
V zgodnji uri jutranji, na travi se blešči še rosa,
ko Jana gre iskat ljubezen svojo, kar v pižami in še bosa.
V vasi njegovi nihče ni še buden,
ko sliši Jano, nek star gospod pristopi vljuden.
Da v vasi dragega več ni, ji on pove,
kam šel je, ji povedati ne ve.

Romeo
in Julija

Jo pot popelje na breg Mure – ne vede,
na mesto, kjer sta podarila drug drugemu srce.
Zagleda Jana na bregu orglice srebrne,
zla slutnja pomrači ji um in temna žalost ji srce zagrne.
Prihodnji dan ljudje, ki so ju iskali,
najdejo le orglice srebrne na Murski obali.
Ob sapi vetra se še danes sliši orglic spev,
kot da pošilja v svet ljubezni srca njunega odmev.
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Pr va nagrada:

Vsi drugacni
ˇ – vsi sprejeti?

DOMINIKA GLINŠEK

»Nekoč, kdo bi vedel natanko kdaj, saj se v kratkem življenju rož vse tako
ponavlja, je med lističi popolnih cvetov zacvetela vrtnica z napako« ... pah,
kakšna vrtnica neki, to bi bilo čisto pretiravanje, ... morda marjetica, takšna
običajna, ne posebno bleščeča, ... pa sej vsi vedo, kakšna je marjetica, ... cvet,
ki ga razen kakšnega zajčjega sladokusca nihče ne pogleda dvakrat ... »na
v pomladi prebujeni trati je vzcvetela marjetica, marjetica s serijsko napako.
Sprva se je sploh ni zavedala, ko je, vesela življenja, ki je zaplalo po njenih
zelenih nedrih, razprla svoj beli, nedolžni obraz v svet. Ena, edina, edinstvena
..., a ne dolgo samozadostna. Sama, samotna, osamljena, s srcem, ki je iskalo
bližine« ... Spet napaka, rože vendar nimajo srca. Srce imamo samo ljudje,
... kazen bogov, da lahko trpinčimo sebe in druge ... »Ozrla se je okoli sebe in
začudena ugotovila, da ni edina edinstvena, da je le ena brezimna v množici
podobnih. Podobnih?! Tudi drugi cvetovi so se nežno pozibavali v neslišni
melodiji hrepenenja. Metulji, s krili, polnimi bleščeče topline pomladnega sonca,
so, gnani z močjo svojega hrepenenja po bližini, iskali svoj cvet. In marjetice so
kot v odgovor na pradavni klic, zapisan globoko v njihovo bit, obračale bele
cvetove in vabile ljube goste. Da bo ednina postala dvojina ... in množina, da
bo življenje nadaljevalo svoj obstoj skozi sad. Marjetica s serijsko napako ni
obračala svojega cveta za frfotavimi metulji, ni je očaral njihov zapeljivi ples.
Svoj beli, zaupljivi pogled je uprla v marjetico, ki je rasla nedaleč od nje. Prevzeta
od njene beline, v kateri so odsevale vse barve obljubljene sreče, je zanihala v
čisto svoji, drugačni, prepovedani pesmi. A niti slutila ni, v svoji naivni belini,
da je prepovedana« ... le kako, prekleto, bi lahko neumna marjetica vedela,
da je prepovedana, ... tabu, ... skrivnost, ki tako pogosto umre, ne da bi
bila izpovedana, če pa jo še ljudje ponavadi ne prepoznamo ... nočemo
prepoznati ... »da bo zaradi nje končala kot osamljena ena, ki je prostovoljno
izstopila iz večne verige življenja. Samo strmela je, otrpla in nemočna v
valovanju hrepenenja, ki je prevzemalo sleherno kapilaro njenega mladega
bitja. Kdaj ji bo tujka vrnila pogled?! Bo v njem isto hrepenenje, ki jo bo zanihalo
v ritmu njene pesmi?! Kdaj?! A tujka je prevzeta spremljala let pisanega metulja.
Ni poletel k njej ... Šele ko je v bolečini razočaranja sklonila pogled, je opazila
marjetico. Njeno sočutje je blažilo bolečino razočaranja, a tujkina naklonjenost
je zbledela v gnus, ko je začutila resnico. Resnica je kot groteskna disharmonija
zarezala v melodiji hrepenenja obeh. Nikoli več ne bosta zveneli enako. Nikoli
več naivno nedotaknjeno. Bleščeča tujka bo kmalu našla svojega pisanega
metulja in življenje se bo zavrtelo v nov krog rojevanja, obstajanja in umiranja.
Za drobno marjetico, ki bo skupaj s svojo tuje zvenečo melodijo utonila med
zelenimi travami zgodnje jeseni, bo ostala le sled konca. Bila je pač marjetica s
serijsko napako, ki je mati narava ni pravočasno popravila.«

2. u, Splošna in strokovna gimnazija
Velenje
Mentorica:
Alenka Šalej
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Udeležba na mednarodnem taboru 		
mladih nagrajencev »Evropa v šoli« v
Otzenhausnu (Nemčija).

Svinčnik počasi zariše zadnjo nesmiselno čačko na papir. Oguljena beležka,
hvaležna čuvajka skrivnosti, zdrsne v naročje ... Trdi leseni naslon klopi ostro
reže v hrbet, kot bi molče opozarjal na tu in zdaj ... ZDAJ, nedobrodošel
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uničevalec sanj, hladen borec z iluzijo domišljije ... TU ... hladne zaplate
umazano oskrunjene beline ... na z umirajočim listjem pokritih tleh ... in v
srcu. V biološko neoporečnem srcu ... s serijsko napako. Kdo ve, zakaj in kje
je v kolesju brezčasnega prišlo do napake. Ha, rada bi vedela kateri vrhovni
kontrolor je malomarno opravljal svoje delo ravno takrat, ko je nastajalo
to – zanj res samo eno izmed mnogih, a zanjo edino – srce! Morda bi lahko
njemu vrgla v obraz vso pekočo jezo in nemi obup? Bi pomagalo, če bi mu
pljunila v obraz? ... Bi pomagalo, če bi s strupenimi kletvicami, ki se skrivajo
za masko prijazne deklice, dala duška gnevu, ki počasi duši življenje v njej?
BI??? Ne bi, jasno! Eno življenje v vesolju bivanja, kot pozabljena marjetica
med bilijoni rož na travnikih sveta. Življenje, ki je bilo nič do trenutka, ko se
je rodilo in bo nič v trenutku, ko se bo končalo. NIČ v tisočletjih zgodovine.
Samo to.
A tu je tudi trenutek bivanja, ZDAJ, TU, s katerim je treba bojevati svojo
majhno, zgodovinsko nepomembno, že v naprej izgubljeno bitko ... oh, kako
patetično! Zanjo – bitko z RESNICO. Lahko jo je zapisati, boleče, a lahko.
Brezbrižno beli listi so brez predsodkov. Nemi ... Sprejmejo. Vse. Tudi, če
zveni tuje, tudi če je DRUGAČNO. Ne analizirajo, ne več. Ker je bila napaka. To
namreč, da je povedala. Njej, ki ji je brezmejno zaupala. »Od zmeraj« ... ali pa
vsaj, odkar je vedela zase. Tisto, kar imenujejo »prijateljici do groba«! Hja, to
prijateljstvo je trajalo samo do RESNICE. Ta ga je sesula kot hišo iz kart. Pač ni
bilo dovolj veliko prijateljstvo, bi modrovali pametni možgančkarji ..., dokler
ne bi IZVEDELI. Potem bi verjetno zgroženi prestopili na drugi breg. Tisti, s
katerega zdaj zre vanjo ONA. S pogledom, v katerem se mešata odpor in
strah. Kot bi se lahko okužila ... Hej, ni nalezljivo! Je samo proizvod s serijsko
napako, ki ne ogroža. Ali pa?! Kaj ne ogroža vse, kar je drugačno, kar ne gre
v embalažo standardnih dimenzij, na katero se da nalepiti nalepko z ljubko,
običajno vsakdanjo oznako vsebine?! Kaj ne zbuja dvomov in odpora vse,
kar ne zmoremo zajeti v varne definicije znanega, s standardi, normami in
predpisi določenega, zakodiranega?! Kar je »izven« je tudi izven naše lepo
v proporce »dovoljeno, sprejemljivo, zaželeno« vklenjene družbe. In kar je
IZVEN, nosi oznako prepovedano, neprimerno, škodljivo ... In če si IZVEN,
lahko padeš. V očeh. Iz src. Ven ...
Zato bo molčala. Nima moči za ta boj. Le kje naj jo najde. V sebi?! Ni šans!
Bitka, ki jo bije sama s sabo, je še veliko hujša. Zanjo porabi vsak prosti atom
svojih moči. Čeprav je vsakemu bedaku jasno, da izdelek ne more odpraviti
svoje serijske napake. Servis za popravilo človeških src ... ni še slišala zanj. Bi
pa imel verjetno veliko dela. Kdo ve, koliko čustvenih spačkov in duhovnih
pohabljencev blodi po planetu?!
»Kako prijetna deklica, pa tako moreče misli!« bi se verjetno zgrozila starka,
ki je pravkar s prijaznim kimanjem odšepala mimo, če bi brala njene misli:
»To bo tista grozna puberteta!« Nekakšna »pubertetniška depresija«, ki mine
sama od sebe kot nahod pozimi. Morda pri drugih. Pri njej nikoli. Puberteta
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je pomenila prebujenje in prebujenje je pomenilo spoznanje, ki je prineslo
zaznamovanost. Nevidno. Kot brazgotina, potem ko se rana že zdavnaj
zaceli, v večen spomin in opomin. Le da je ta brazgotina nevidna. Nevidna, a
neizbrisana. Paradoks.
Potrpežljiva poslušalka tujih čustvenih težav, trezna svetovalka pri reševanju
tujih problemov. Ironija. Laž?! Ne. Skozi mnoge plasti NJE, ki jih kaže svetu,
brazgotine ni mogoče niti videti niti začutiti. Prijetna sošolka, zaupna
prijateljica, zanesljiva učenka, dobra hči, na katero si lahko ponosen ... So to
samo maske, ki skrivajo pravi jaz, zlagane podobe »za javnosti«?! Pravzaprav
ne. Vse to je ... in še nekaj zraven. In problem je samo tisto NEKAJ ZRAVEN.
Kot mnogi sestavni deli telesa. Vsi delajo brezhibno, uspešno, vzorno. Le v
zadnjem delčku srca je neka senca, ki pošilja napačna sporočila v možganski
center za srečo. Serijska napaka pač. Zaradi nje bo srce veselo poganjalo
kri po telesu toliko in toliko let, zaradi nje bo lahko uspešna, ustvarjalna,
prijetna, dobra, ... sodelavka, prijateljica, hči, sorodnica, človek, NEKDO. Le da
bo ta nekdo v svojem najglobljem bistvu hrepenenja po sreči, ki jo lahko da
samo sprejetost, ostal morda vedno nepotešen. In neskončno osamljen.
Parček na sosednji klopci ... Prepleteni prsti, objem ... iskanje poti za
sporočilo ljubezni ali oklepanje iluzije sreče, da ne bi prehitro spolzela iz
željnih dlani ...?! Ljubiti pomeni sprejeti. Vse, kar si. Nekaterim uspe. In so
srečni. Nekaj časa ali malo večnost. Večina pa jih išče. Morda tudi iskanje
osrečuje. Grenko sladko. Kot posebna žlahtna aroma. S slanim priokusom
solza in trpkostjo bolečine.
Moja pot je pot samote,
ne moreš mi slediti;
v senčnih globinah so skriti strahovi,
ki jim ne bi znal pogledati v obraz.
Kristalna čaša obljub, iz katere pijem
strupeno iluzijo, ki hromi upornika v meni
in temna skrivnost,
ki ostaja samo moja...
Moja pot je pot samote,
po kateri zveni le moj korak,
na prvem križišču
poišči drugo smer,
samo prijateljstvo je premalo
in preveč...
Moja pot je pot samote...

Vsi drugacni – vsi sprejeti?
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ON ... kot pisan metulj, ki je iskal svoj cvet. Samo prijateljstvo je bilo premalo.
In skoraj preveč. Užaljen je odšel iskat drugam. Prizadeti ego. Resnice ni
zaslutil. Niti je ni iskal. Sprejel je ne bi nikoli. Sprejeti pomeni več kot ljubiti.
Šele ko sprejemaš, lahko vzljubiš in ljubiš ... in osrečuješ ... in zadržiš. Sprejeti
RESNICO ... ne podobo na sliki ... podobo v ogledalu.
Pha, nehaj lagati, tudi oseba s serijsko napako si želi ljubezni ..., a tu je
nepremostljiva ovira ... Kdo jo bo premagal? Skušal premagati? Šteje
samo tisti, ki bi šel čez. Kdo? KDO? Starši? Bi preboleli razcefrano iluzijo o
podobi vzorne hčerke, ki bo nekoč v življenju dosegla vse, kar sami niso in
nadaljevala rod? Morda. A tehtnica bolj niha v drugo stran. Ne bi. Nekega
dne jima bo povedala. Nekega dne, ko se bo naučila utišati demone v sebi.
Nekega dne, ko se bo naučila živeti sama s sabo. Če se bo. KDAJ. Kajti najprej
mora oviro premagati sama. Najprej mora sama SPREJETI RESNICO. Kajti če
hoče kdaj ljubiti, mora najprej sprejeti in vzljubiti sebe.
Sebe ... in svoje srce s serijsko napako, da se lahko v njem prebudi le
ljubezen do NJE ... nikoli do NJEGA ...

Vsi drugacni
ˇ –
vsi sprejeti
?
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Pr va nagrada:

Jesenice – vcasih
kot Jugoslavija v malem –
ˇ
bi lahko bile vzor za Evropo

BOR TRČEK

Jesenice so že od nekdaj predvsem zaradi razvite železarske industrije, ki je
sem privabila tudi delavce z juga, »slovele« kot Jugoslavija v malem. Danes
temu ni prav nič drugače, se je pa odnos med različnimi narodnostmi, po
pripovedovanju mojih staršev, precej spremenil. Večina teh ljudi je sicer
dobila slovensko državljanstvo in tudi otroke, tako da ljudje niso smatrani
več kot državljani republik bivše Jugoslavije. Vseeno pa se bodisi po njihovih
priimkih bodisi po načinu govorjenja oziroma celo po načinu obnašanja
lahko opazi, da niso »pravi Slovenci«, kot jih poimenujejo nekateri
lokalpatrioti. Sam živim na Jesenicah že celo svoje življenje in oba starša
sta Slovenca, imel pa sem veliko priložnosti spoznati, kakšno je res življenje
teh »drugačnih« ljudi. In o tem se mi zdi zanimivo razpravljati, saj zaradi
različnosti kultur, jezikov ipd. življenje na Jesenicah včasih sploh ni mačji

4. c, Gimnazija Jesenice
Mentor:
dr. Aleksander Klinar
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Udeležba na mednarodnem taboru 		
mladih nagrajencev »Evropa v šoli« v
Krakovu (Poljska).

kašelj.
Zanimiv je recimo podatek iz osnovne šole, ko je bilo v mojem razredu
izmed šestindvajsetih sošolcev »le« šest »pravih Slovencev«. Večinoma so
bili to že otroci tistih naseljencev v času razcveta železarstva na Jesenicah,
vendarle so se še zmerom smatrali za pripadnike narodov, iz katerih so
prihajali njihovi starši. Večino mojih sošolcev so tako predstavljali Bošnjaki,
Srbi, Hrvatje, en Črnogorec in še nekaj takšnih, katerih eden izmed staršev
je Slovenec. Že v prvem razredu so tako nastopili problemi predvsem zaradi
jezika, saj veliko teh otrok ni znalo skoraj nič slovensko, saj so doma slišali le
govorico njihovih staršev.
Ti problemi so se zaradi vedno večje zahtevnosti slovnice do osmega
razreda osnovne šole samo še stopnjevali, tako da se je zgodilo, da v celem
spisu, ki smo ga pisali za kontrolno nalogo, niti en stavek ni bil pravilno
napisan. Po osmih letih slovenščine! Učiteljica se je z njimi zelo trudila, a
napredek nekaterih je bil skoraj ničen, ko pa smo se vpisovali v srednjo šolo,
je bila ravno tako slika povsem drugačna, kot smo je vajeni danes v Sloveniji,
ko se večina osmošolcev vpisuje na gimnazije. Takrat se nas je za gimnazije
odločilo le sedem, šest »Slovencev« in ena »Polslovenka«. Ostali pa so se
vpisali na poklicne in tehnične šole, po mojem mnenju predvsem zaradi
podcenjevanja samih sebe, saj ob pogovorih z njimi nisem dobil občutka, da
bi dejansko želeli iti na izbrane šole. Nekateri so celo povedali, da so jim to
svetovali starši, ki so verjetno želeli svoje otroke čimprej spraviti k zaslužku.
Verjamem, da bi lahko še kakšen prišel na gimnazijo in jo tudi uspešno
končal, vendar si mnogi niso upali. To verjetno izhaja tudi delno iz tega, da
njihovi starši niso bili učitelji in zdravniki, pač pa skoraj vsi zaposleni kot
delavci v tovarnah, trgovinah in kot čistilke. Najbolj žalostno pri vsem tem je,
da so si mnogi med njimi želeli biti zdravniki in učitelji, pa niti poskušati niso
upali. Tako so danes med mojim sošolci na gimnaziji le še trije potomci
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priseljencev z juga. Večina ostalih pa še vedno opravlja poklice, ki so jih
pred tem že opravljali njihovi starši. Še zdaleč ne blatim teh poklicev,
toda dejstvo, ki ga opažam v vsakodnevnem življenju je, da v teh poklicih
delujejo le oni, pa čeprav bi bili sposobni opravljati tudi kakšen »boljši«
poklic. Moram povedati, da pa sem vendarle spoznal tudi nekaj ljudi, ki so
se popolnoma prilagodili življenju v novem okolju in celo govorijo boljše
slovensko, kot marsikateri Slovenec. Do takih ljudi gojim resnično globoko
spoštovanje.
Ker je bilo toliko mojih sošolcev tujih narodnosti in ker sem živel v stolpnici,
kjer so bili takšni tudi moji sovrstniki, sem se že zelo zgodaj navadil živeti v
sožitju z njimi. Besedo sožitje sem uporabil zgolj zato, ker moramo vedeti,
da se njihova kultura kar precej razlikuje od naše in je bilo treba najti
neke skupne točke, da smo lahko normalo sobivali. Zato lahko rečem, da
sem se zelo dobro naučil bosanski, srbski in hrvaški jezik, saj sem jih ob
vsakodnevni igri na dvorišču uporabljal skoraj večkrat kot materinščino.
Nikoli se sicer nisem učil slovnice, toda lahko rečem, da problemov s
komunikacijo nikoli ni bilo. Na ta način sem lahko veliko izvedel tudi
o njihovi veri, saj so bili večinoma muslimanske oziroma pravoslavne
veroizpovedi. To, da sem se toliko naučil, si štejem v velik plus, saj se mi zdi,
da sem tako tudi bolj sprejemljiv do številnih »drugačnih« ljudi, ki mi bodo
gotovo še večkrat v življenju križali pota.
Lepo bi bilo, če bi se tu problemi šele začeli. Vendar je to šele izvor
problemov, ki so vidni v jeseniškem vsakdanu. Mnogi žal namreč niso
tako tolerantni do različnosti in so zavračali vsakršne stike z drugačnimi.
Taki ljudje se pojavljajo na obeh straneh te navidezne »meje« med temi
skupinami prebivalstva. Tako se že majhni otroci norčujejo iz drugačne
izgovorjave slovenskih besed, ki je v tem mestu kar pogosta. Vendar jim tudi
ti ponavadi niso ostali dolžni, zato pretepi niso bili nobena redkost. Zato
se je pojavila neka navidezna dominantnost Slovencev, ki naj bi terorizirali
vse ostale in jim namenoma škodovali. V resnici pa je šlo za enakovredno
sovraštvo z obeh strani. Dogajalo se je denimo, da nisem bil sprejet v neko
družbo, ker sem bil Slovenec in pa, da nekoga nismo sprejeli v družbo, ker
je bil »taspodn«. Po mestu se pojavljajo različni grafiti, na primer: »Dost je
gnoja na ić«, »Slovenc je satan«, ipd.
Razlike so opazne, denimo, v športu. Večino jeseniških nogometašev
sestavljajo igralci »s priimki na ić«, večino jeseniških hokejistov pa Slovenci.
Na kulturnih prireditvah skorajda ne srečaš Srba, Muslimana ali Hrvata.

Jesenice

Nekateri jeseniški lokali so ravno tako razdeljeni glede na večinsko
populacijo obiskovalcev. Bistvo sodelovanja v Evropi različnosti je bilo v
tem mestu popolnoma zgrešeno. Povedati moram, da se je stanje vendarle
na nekaterih področjih tudi močno izboljšalo. Na Jesenicah deluje tako
veliko društev, ki gojijo tradicionalne plese in običaje posameznih narodov,
omogočeno je normalno delovanje vseh verskih skupnosti, veliko pa je
tudi mest, kjer se ljudje lahko družijo in spoznavajo brez nekih predsodkov.
Deloma bi bila za to lahko kriva določena stopnja asimilacije in pa vedno
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več ljudi, ki se zavedajo problemov in skušajo biti strpni. Omenim naj na
primer mag. Ahmeda Pašića, ki ravno tako prihaja iz Jesenic in je predsednik
islamske skupnosti na Jesenicah. Pred kratkim je izdal knjigo Islam in
muslimani v Sloveniji, v kateri opisuje razmere v katerih deluje islam v
Sloveniji in osvetljuje ozadje te verske skupine, ki jo večina ljudi povezuje le
s terorizmom. Obstajajo torej ljudje, ki želijo spremeniti stvari na boljše.
Še vedno pa nismo dosegli neke ravni, ki bi lahko bila vzor za mnoga
evropska mesta, ki se vsakodnevno srečujejo z zelo podobnimi težavami.
Morda težave, ki se porajajo na prvi pogled, sploh ne zgledajo tako velike,
toda če gre človek na ulico, spozna, da so. Verjamem, da bi lahko na
Jesenicah uredili razmere tako, da bi bili ponosni in da bi se drugi po nas
zgledovali. Potrebno pa bi bilo veliko volje in tudi sredstev, ki se sicer počasi
že začenjajo namenjati tovrstnim projektom, glede na situacijo pa bi bilo po
mojem mnenju potrebno stvar še malo pospešiti.
V mojem spisu sem se osredotočil predvsem na jezikovne, verske in
socialne razlike, ki so se pojavile med tukajšnjim prebivalstvom. Zavedam
pa se, da je še veliko razlik, ki se pojavljajo med ljudmi in jih bo treba
premostiti, da bomo lahko začeli sodelovati med seboj. Tako lahko opisane
probleme najdemo povsod v Evropi. Jesenice pa bi bile lahko dobra šola za
prihodnost, za boljše sobivanje z ljudmi in za večjo stopnjo tolerantnosti.
Zase lahko rečem, da sem iz tega, da živim v tako raznolikem mestu, skušal
vedno potegniti pozitivno – naučil sem se tujih jezikov in ogromno spoznal
o različnih kulturah, ki imajo tu stičišče. Gotovo bo prišel čas, ko bom to
lahko s pridom uporabil. Moja velika želja je, da bi se tega zavedali tudi
ostali, kajti le tako nam lahko uspe postati demokratična država, ki želi še
napredovati in postati sinonim za uspešno sodelovanje v Evropi različnosti.

Opombi:
• Spis je nastal na podlagi dejanskih izkušenj moje družine in mojih prijateljev, ki smo
jih pridobili tekom življenja na Jesenicah.
• Izrazi za različne skupine prebivalcev na Jesenicah, ki sem jih zapisal v tem spisu njimi
nisem hotel izražati nikakršne nestrpnosti do drugačnih, pač pa so namenjeni le bolj
slikovitemu prikazu.
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Druga nagrada:

Obrazi Evrope

GREGOR CIGüT

Sestaviti mozaik je zahtevna naloga. Nešteto kamenčkov, različnih oblik,
barv in velikosti, mora umetnik razporediti tako, da bodo tvorili lepo,
urejeno in smiselno celoto. Pri tem se mu ponuja mnogo možnosti. A več,
kot je kamenčkov razporejenih, manj je možnosti za umestitev nadaljnjih.
Na koncu se verjetno zgodi, da nekateri za vedno ostanejo ob strani in nikoli
ne postanejo del enkratne celote.

3. c, Prva gimnazija Maribor
Mentorica:
Karmen Babič Smuk
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Udeležba na mednarodnem taboru 		
mladih nagrajencev »Evropa v šoli« v
Otzenhausnu (Nemčija).

Govoriti o mozaiku je eno, udejanjiti tak proces v družbi pa drugo. Ko
govorimo o Evropi, se moramo zavedati, da je ne sestavljajo zgolj različne
oblike enega elementa. Najpreprostejša asociacija za gradnik vsake družbe
je seveda človek, vendar ta hkrati pripada večjim višjim realnostim, ki ga
določajo in opredeljujejo njegov položaj v družbi. Poleg barve, oblike
in velikosti ima tak kamenček še mnogo več. Vpet je v politično, versko,
gospodarsko, jezikovno, kulturno in socialno delovanje družbenega
mehanizma, kar pa seveda pomeni, da ni le delček tega kolesja, ampak bi
vsaj moral biti tudi njegov aktivni
del.
Pri vključevanju v družbo pa že v izhodišču naletimo na mnoge razlike. To
so prvotno tiste, ki si jih nismo sami izbrali. Vsakemu med nami je v neki
meri že predhodno določeno, v katere predale bo sprva položen. Pripadnost
določeni kulturi, veri, materni jezik in narodnost so stvari, ki jih ne izbiramo.
Lahko celo rečemo, da one izberejo nas. Nekatere med njimi nas bodo
spremljale vse življenje, spet druge lahko spremenimo, vendar pri tem
mnogokrat naletimo na odpor okolja. Pripadnost veri, ki je bližnji nimajo
za svojo, ali politični frakciji, ki ji javnost ni naklonjena, pogosto sproža
negativne odzive vsaj v najožjem krogu in tudi med pripadniki drugih
skupin iste vrste. Ob tem se velja vprašati, zakaj. Med poglavitnimi odgovori
najpogosteje naletimo na željo po dominaciji. Čeprav je pri različnih ljudeh
različno poudarjena, je vsaj v osnovni meri pri vseh prisotna, vendar ne
nujno na istem področju. Nekatere bo mnogo bolj kot verska, spolna
ali rasna drugačnost vznemirila pripadnost drugi glasbeni zvrsti ali pa
zapriseženost drugačnemu stilu oblačenja. Vendar konflikti na teh področjih
v nobeni meri niso primerljivi s tistimi, ki jih sprožajo razlike v pripadnosti
svetovnim skupnostim. Prav zanimivo je, da je večjega obsojanja vredna
tista vrsta različnosti, ki nam je dana, kot tista, za katero se lahko sami
odločimo. Raznolikost danih, izbranih in kombiniranih lastnosti pa ustvarja
mnogo življenjskih pestrosti in ravno zato je družba tako kompleksna in
mozaična.
Skozi zgodovino so se v Evropi zvrstile številne oblike povezav na
različnih osnovah: jezikovni sveti, gospodarske skupnosti, razna politična
združevanja, iskali so skupne imenovalce v kulturi in skušali doseči sožitje
ver. Zaradi mnoštva raznih povezovanj, ki so sicer dobronamerna, saj težijo
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k sodelovanju, pa je prišlo tudi do nekaterih problemov. Najbolj celovit
je primer Evropske unije, ki danes ni več zgolj gospodarska skupnost,
ampak zajema celoten spekter družbenih organizacij. Znotraj nje najdemo
številne možnosti za sodelovanje, ki vodijo k splošnemu razvoju, žal pa
tudi nakane, intrige in dejanja, ki nekomu ne prizanašajo s škodo, drugemu
pa očitno koristijo. Zaskrbljujoče pa postaja, da se v zadnjem času tudi v
naši neposredni bližini vršijo dejanja, ki kažejo na to, da bo do uresničitve
opevanega slogana o drugačnosti in enakopravnosti moralo preteči še
precej časa. Problem predstavlja zlasti večvrednostna miselnost, ki jo
nekateri izražajo do drugih narodov, narodnostnih manjšin ali držav, ki so
v različnih pogledih zaostale. Tako na plan prihajajo prikrite nestrpnosti in
morda celo strahovi, ki so bili dolgo trdno potlačeni v človekovi notranjosti.
Aktualna problematika pa ni vezana zgolj na evropski prostor; mnogo bolj
potencirana je svetovna polarizacija, ki jo je povzročilo več dejavnikov,
vsekakor pa je med njimi izredno izpostavljena težnja prevlade nad šibkimi
državami, ki posedujejo rešitev energetske križanke prihodnjega obdobja.
Vendar tudi ti šibki postajajo vse močnejši in žal se vsi ne zavedajo, da
lahko svet uničimo samo enkrat. Potem bodo vse presežne zmogljivosti
odveč, govorjenje o osi zla pa je že od samega začetka neokusno. Takšno
stigmatiziranje je že privedlo do nadaljnjih trenj, ki jih je občutila tudi
Evropa. Ob tem seveda ni potrebe po genialnosti, da ugotovimo, da je bila
vera grdo zlorabljena v politične namene. Razlika pa prav tukaj postane
zelo očitna: države so namreč različno urejene in povprečnemu Evropejcu
je nedoumljivo, da bo nekoč morda tudi njegova država urejena tako, da
bo vladar govoril v imenu cerkve. Dvome v to sicer lahko podkrepimo
z mnogimi argumenti, vendar pa prihodnosti z gotovostjo ne moremo
natančno napovedati.
Da bi rešili nesoglasja in spore, ki preraščajo tudi v nasilne oblike protestov,
moramo ponotranjiti sistem racionalnih vrednot in v danih situacijah
poiskati ustrezne kompromise. Iskanje teh pa zdrav razum preprečuje,
kadar gre za skoraj neprikrito enostransko podžiganje konflikta in širjenje
problema v sfere, kjer prvotno sploh ni bil prisoten. Da je možno rešiti še
tako pereče spore, dokazujejo mnogi sklenjeni sporazumi, katerih sprejetje
so omogočile miroljubne deklaracije, razglašene s strani Združenih narodov
in drugih institucij. Kljub različnosti je sodelovati torej možno, drugo
vprašanje pa je, kakšne so te različnosti in, ali sploh obstajajo. Velikokrat
se mi zdi, da gre pri problemskih situacijah zgolj za rožljanje z orožjem in
dokazovanje moči, čeprav problem v resnici niti ni tako velik. Obrabljena
fraza, da gre za uveljavljanje in potrjevanje pravilnosti principov, v takih
primerih še kako drži. Ni pomembno, ali gre za kilometer meje, nekaj tisoč
evrov ali zgolj formalnost v nekem uradnem postopku. Kar šteje, je to, da
potrdimo svoj prav, in ljudje smo za to sposobni iti neverjetno daleč.
Ko razmišljamo o pestrosti in raznolikosti, se navadno vprašamo, kako bi
bilo, če bi bil svet enoličen. Če bi bili vsi ljudje enaki, vse zgradbe druga
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drugi na las podobne, mnenja vseh skladna in vse slike izpod čopičev
enakih slikarjev. Ugotovimo, da bi bilo po eni strani lepše: nobenih sporov,
prerekanj in vojn ne bi bilo, nihče ne bi beležil napak, ker jih ne bi bilo, nihče
se po tekmah ne bi jezil in razburjal, ker bi se vse končale neodločeno. A
takšen svet meni ni všeč, čeprav iz njega sledi pomembna ugotovitev, da so
razlike vzrok vseh težav. Da lahko nekoga označimo za uspešnega, nekaj za
dobro in glasbo za prijetno, mora obstajati tudi nekaj nasprotnega, s tega
vidika slabšega. In prav ta neuravnoteženost je tista, ki daje svetu možnost
za pestrost, razgibanost, za bogatenje družbe z izkušnjami in znanjem.
Raznolikost nam daje možnost za sodelovanje.
Širjenje Evropske unije je intenzivno na mnogih področjih. Govorimo
o Evropi, ki se spreminja. Da bi te spremembe potekale skladno in bi
prinesle napredek, je potrebno sodelovati. Zadostiti moramo le pogojem
sodelovanja: spoštovanju, strpnosti, konstruktivnosti. Temelj je namreč že
postavljen: različnosti.
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Druga nagrada:

Pripadnost narodu, narodni manjšini ali etnicni
ˇ
skupnosti

BENJAMIN BIZJAN

Evropa s svojo politično razdelitvijo vsekakor predstavlja enega bolj pestrih
in etnično razdrobljenih predelov sveta, saj je na sorazmerno majhnih
območjih mogoče najti številne različne narodnostne in etnične skupnosti.
Le-te pa se ne razlikujejo samo po maternem jeziku, ampak tudi po
načinu življenja, večinski verski pripadnosti, zgodovinskem in političnem
razvoju, a jih po drugi strani morda ne ločuje niti državna meja – živijo v
isti državi in bi zato pričakovali, da bodo v pravnem smislu medsebojno
enakovredni, čeprav temu ni povsod tako. Evropska skupnost s svojo širitvijo
v geografskem, zakonodajnem in denarnem smislu sicer »briše« državne
meje, podobno kot proces globalizacije, zato se zdi, da s stališča pravic
posameznika ni več tako pomembno, v kateri državi živi, če je ta članica
Evropske unije. Vseeno pa razlike med posameznimi evropskimi narodi

3. c, Gimnazija Jesenice
Mentor:
dr. Aleksander Klinar
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Udeležba na mednarodnem taboru 		
mladih nagrajencev »Evropa v šoli« v
Krakovu (Poljska).

in etničnimi skupnostmi na marsikaterem področju ostajajo, in sicer v
pozitivnem in negativnem smislu.
Pozitiven vidik teh razlik je v različnosti sami, v ohranjanju dovolj velike
avtonomnosti posameznega naroda, da njegovi pripadniki, kljub
prilagajanju sodobnim procesom v Evropski skupnosti ohranijo lastno
kulturo in nacionalno zavest. Primerna skrb za vse, tako večinske kot
manjšinske narodne in etnične skupnosti znotraj neke države, lahko
vsekakor pripomore k večji etnični pestrosti oziroma spoznavanju različnih
kultur in hkrati k zadovoljivi ravni strpnosti med njimi. Lep primer takšne
ureditve, ki pomeni svobodno izražanje pripadnosti narodu ali etnični
skupnosti so na primer dežele Beneluksa. V Belgiji je organizirana celo
posebna upravna ureditev, ki temelji na treh jezikovnih skupnostih – flamski,
valonski in nemški, ki se preko svojih svetov dogovarjajo o kulturnih,
političnih in gospodarskih vprašanjih. Tudi Švica je zgleden primer na
področju enakopravnosti med, v državi živečimi, narodi, saj imajo celo
Retoromani, ki predstavljajo le slab odstotek prebivalstva, svoj jezik priznan
kot enega štirih uradnih jezikov v državi.
Na drugi strani pa žal obstajajo tudi države, ki kljub dejstvu, da so že dolgo
članice EU, ne omogočajo vsem narodnostnim in etničnim manjšinam na
svojem ozemlju enakopravnega političnega položaja. Zato se tu pojavljajo
razlike med narodnostnimi oziroma etničnimi skupnostmi tudi v negativnem
smislu, na primer nepriznavanje uradnega jezika in primerne stopnje
avtonomije manjšinam. To seveda pomeni tudi celo vrsto negativnih posledic,
na primer terorizem in težnje po odcepitvi delov države, kjer živijo politično
zapostavljene manjšine, katerih gospodarstvo pa je včasih celo bolje razvito
od ostale države. Tipična primera take ureditve sta na primer Španija in
Severna Irska z Baski oziroma Irci kot narodno manjšino, le da je na Severnem
Irskem pomemben vzrok medetničnih napetosti tudi versko vprašanje.
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Zavest o pripadnosti torej izražajo tako pripadniki politično enakopravnih
kot tudi zapostavljenih narodnostnih manjšin in etničnih skupnosti, seveda
na zelo različne načine, ki običajno odražajo demokratičnost odnosov z
oblastjo posamezne države. Zagotovo pa lahko o politični enakopravnosti
večine in manjšin govorimo šele takrat, ko so pravice obojih podprte z
dobrim gospodarskim položajem. V nasprotnem primeru obstajajo le na
»papirju« in se v najboljšem primeru le delno uresničujejo. Takšna situacija
je še posebej značilna za nove članice Evropske unije, med drugim tudi za
Slovenijo, kjer se kažejo velike razlike v odnosu do narodnostnih in etničnih
manjšin. Dobro je poskrbljeno za pripadnike italijanske in madžarske
manjšine, katerim je priznana pravica do uradnega jezika v dvojezičnih
območjih, poleg tega pa imata obe manjšini svojega predstavnika v
parlamentu. Za marsikoga sporen pa je odnos slovenske države do ostalih
narodnostnih manjšin, predvsem tistih iz območja nekdanje Jugoslavije, in
pa do Romov, ki so etnična skupnost. Verjetno pa gre tu za obojestransko
odgovornost, saj se omenjene manjšine oziroma etnične skupine prepočasi
prilagajajo višje razvitemu slovenskemu gospodarstvu in drugačni kulturi
(načinu življenja, veri), zato so trenja z večinskim prebivalstvom skorajda
neizogibna.

Pripadnost

Pri vsem tem pa se zdi, da zavest o narodni pripadnosti pri Slovencih in
še nekaterih drugih evropskih narodih počasi, a vztrajno upada. Pogosto
namreč pod pretvezo majhnosti namenjamo premalo pozornosti ohranjanju
narodove dediščine, na primer jezika in običajev, po drugi strani pa vse
večji pomen pripisujemo materialnim dobrinam in z njim povezanemu
prilagajanju globalizaciji, ki zmanjšuje razlike med evropskimi narodi, a
hkrati povečuje prepad z ostalim, na primer islamskim svetom. Pri takšnih
procesih se pojavlja vprašanje o drugačnih narodnostnih pripadnostih.
Morda bi bilo bolj smiselno, da bi se prebivalci držav Evropske skupnosti
začeli po vzoru ZDA identificirati tudi kot Evropejci in ne le kot Nemci,
Francozi, Slovenci, Poljaki,... Po drugi strani pa Evropa še zdaleč ni tako
homogen politični in etnični prostor kot Združene države Amerike, saj so
za razliko od ameriških zveznih držav vse evropske države popolnoma
samostojne. Poleg tega pa govori skoraj vsak evropski narod in s tem država
svoj jezik, zato so potrebni uradni jeziki Evropske unije, ki nekoliko olajšajo
sporazumevanje.
Kljub temu pa obstajajo tudi razlogi, ki opravičujejo rabo izraza Evropejec v
smislu »narodnostne« pripadnosti. Eden pomembnejših je zagotovo skupna
denarna enota v večini starih in v bližnji prihodnosti tudi novih članic
Evropske skupnosti, evro. Naslednji argument v prid omenjenega pojma
pa je tudi vse močnejša povezanost evropskih držav preko institucij, kot so
na primer Evropski parlament ali Evropsko sodišče za človekove pravice.
Ne glede na uspešnost ali neuspešnost uveljavitve takšne »vseevropske«
pripadnosti pa bo v bližnji in daljni prihodnosti verjetno največjo vlogo še
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vedno imela »klasična« narodnostna pripadnost, ker je Evropa narodnostno
in politično preveč heterogen prostor, da bi se razlike med njenimi
prebivalci lahko zabrisale že v krajšem časovnem obdobju.
Seveda pa do vprašanja pripadnosti narodu, narodnostni manjšini ali
etnični skupnosti prihaja tudi izven meja Evropske unije, le da so tam
takšna vprašanja večinoma mnogo bolj pereča in jih poskušajo sprte
strani pogosto reševati z nasiljem. Morda najbolj znana svetovna žarišča
tovrstnih problemov so na Bližnjem vzhodu in v nekaterih predelih Afrike,
vendar pa med temi žarišči in med nacionalno pestrimi območji v Evropi
obstaja nekaj bistvenih razlik. V nasprotju z Evropo je tu narodnostna zavest
sorazmerno slabo razvita in ljudi povezuje predvsem vera, kar se kaže na
primer v dejstvu, da v arabskem svetu nasprotja ne nastopajo v tolikšni meri
med posameznimi državami, ampak med muslimanskimi verskimi ločinami
– šiiti in suniti. Nasilje med njimi pa je primer neuspešnega načina za
reševanje narodnostnih vprašanj, saj jih le še zaostri in še zmanjša možnost
posameznika, da svobodno in varno izrazi svojo narodnostno, v tem primeru
tudi versko identiteto.
Ob vseh primerih mednacionalne strpnosti in nasprotij na drugi strani se
človeku nehote zastavlja vprašanje, kakšen pomen, pozitiven ali negativen,
sploh ima raznolika narodnostna oziroma etnična pripadnost in pravica
do njenega svobodnega izražanja. Za brezpravne in do drugih kultur
netolerantne države, kjer je mednacionalno nasilje še spodbujeno z revščino
in totalitarnim režimom, je morda bolje, da v njih živi le en, etnično čimbolj
homogen narod, čeprav je večinoma ravno obratno in je zatiran vsaj en
narod ali etnična skupnost. V strpni, demokratično urejeni družbi pa je
multikulturnost lahko izrazito pozitivna, ker vsakdo nenasilno in spontano
izkazuje svojo narodnost, hkrati pa nihče ni v to prisiljen. V tem primeru
pride do izmenjave kulturnih prvin, a tudi znanja in izkušenj, kar ima ugoden
vpliv na gospodarski razvoj države. Hkrati pa nam ni več potrebno odhajati
v oddaljene dežele, da bi spoznali kulture, ki so drugačne od naše, saj
priseljenci tuje narodnosti s seboj ne prinesejo le svojega maternega jezika,
ampak tudi način življenja. Žal pa se tega marsikdo ne zaveda, saj misli, da
pomenijo sobivajoči, četudi manjšinski narodi grožnjo njegovemu lastnemu
narodu. Dejansko se ob primernem odnosu med skupaj živečimi narodi
in etničnimi skupnostmi lahko narodna zavest ohrani, a se hkrati poveča
prilagodljivost sodobnim procesom v svetu. Dejstvo je tudi, da se na primer
v Evropi mnogi priseljenci v novem okolju asimilirajo prostovoljno, zaradi
lastnih interesov, čeprav bi lahko ohranili svojo narodnostno identiteto brez
večjih nasprotij z večinskim narodom. Za ohranjanje narodnostne ali etnične
pripadnosti je torej v veliki meri odgovoren vsak sam.
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Tretja nagrada:

Rasizem v nogometu

MIHA KRT

Nogomet je zelo popularen šport, igran po celem svetu in njegova glavna
naloga je povezovanje ljudi med seboj. Veliko ljudi gleda svoje igralce na
štadionih in verjamejo, da lahko pomagajo svoji ekipi do zmage s tem,
ko navijajo. Toda veliko navijačev ni vedno tako prijaznih. Zadnje čase je
največji problem v nogometu rasizem. Ljudje na štadionih so začeli žaliti
navijače in igralce nasprotnega moštva in zato se je začela akcija proti
rasizmu v nogometu.

1. f, Gimnazija Ljubljana
Mentorica:
Katarina Jaklitsch - Jakše
Nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora;
• Udeležba na mednarodnem taboru 		
mladih nagrajencev »Evropa v šoli« v
Piranu (Slovenija).

Ta tema je postala resen problem, zato so se v svetovni (FIFA) in evropski
(UEFA) nogometni organizaciji odločili, da ta problem predstavijo vsemu
svetu. Najprej so predstavili kazni za klube in organizacije, katere navijači
so bili prijeti, ko so zmerjali igralce in navijače nasprotnega moštva z
rasističnimi izjavami. Kazni so bile izjemno visoke, vendar tudi to ni delovalo.
Obe organizaciji sta se zavedali, da je treba spremeniti navijače in metode
navijanja. Glavni problem je bil plan, kako to storiti. Vsi – organizacija in
igralci – so se odločili, da »brcnejo« rasizem iz nogometnih igrišč. Prvi v
vrsti je bil igralec angleškega Arsenala, Francoz Thierry Henry. Bil je žrtev
rasističnih izjav na tekmi njegovega Arsenala. Ker je črn, so ga beli navijači
zmerjali z besedami kot »opica« in »črnuh«. Thierry je bil užaljen in prizadet
in vedel je, da lahko nekaj naredi zase in za njegove temnopolte soigralce.
Vedel je, da je rasizem velik problem, in da ga je treba ustaviti. Spopadel
se je s problemom in dobil je podporo svojega sponzorja Nike, ki je bil
že poprej obveščen o problemu. Skupaj so ustvarili nekakšno reklamno
kampanjo z optimističnim izrekom – »Stand Up, Speak Up!«. S tem izrekom
so hoteli vplivati na ljudi, da ne bi nikoli več izražali besednega nasilja.
Thierry ni bil sam v tej kampanji, tudi veliko drugih nogometašev iz vsega
sveta mu je pomagalo promovirati ta projekt. Tudi Nike je veliko prispeval.
Ves zbran denar je bil poslan v protirasistično organizacijo »The King
Baudoin Foundation«. Ta organizacija dela raziskave o rasizmu v nogometu
in ta denar bo razdeljen tudi po drugih organizacijah, ki se borijo proti
rasizmu. Vseh 2,5 milijona zapestnic je bilo prodanih in zdelo se je, da ljudje
v Evropi podpirajo Henry-jevo idejo. Tudi nogometaši so začeli nositi te
zapestnice, da bi spomnili ljudi, da je treba rasizem v nogometu ustaviti.
Dobili so občutek, da lahko Thierryu pomagajo v boju proti rasizmu. Veliko
mladih vidi nogometaše kot njihove idole, zato jih radi oponašajo. Nosijo
drese z njihovimi imeni, tudi pričeske so enake... Torej, kampanja je uspela.
Ljudje so se začeli zavedati, kako resen je bil ta problem.
Po drugi strani pa je vse skrbelo, če ljudje kupujejo te zapestnice samo
zato, da bi bili kot njihovi idoli, ter s tem pozabili glavni namen kampanje.
Nato so bili prepričani, da vsak zase ve, zakaj je kupil zapestnico. Bili so tudi
prepričani, da so jo kupili iz dveh razlogov. Prvi je bil, da so oponašali svoje
idole in drugi, da se zamislijo ter pozivajo druge, naj prekinejo rasizem v
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nogometu. Ljudje so se zamislili in se odločili. Treba je narediti boljši svet,
brez ali s takimi kampanjami. Svet bo boljši, ko take kampanje ne bodo več
potrebne.
Lepo je videti, da je tak problem, kot je rasizem v nogometu, lahko rešen s
tako optimistično kampanjo, ter da je veliko ljudi pokazalo voljo, da pomaga
v boju proti rasizmu. Vsi ljudje, ki so sodelovali v tem projektu, so lahko
zadovoljni, da se je problem rasizma v nogometu rešil. To ne pomeni, da se
ta problem ne bo vrnil na nogometna igrišča. Še vedno se moramo bojevati
proti rasizmu in velik uspeh bo, če kampanje ne bodo več potrebne, da bi
se problem rešil. Vsi se lahko strinjamo, da je nogomet boljši brez nasilja na
tribunah nogometnih štadionov. Da bi igra ostala lepa in zanimiva za vse, ne
potrebujemo nasilja kot v antičnih časih, ko je bil šport samo časten način
smrti.
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POSEBNE NAGRADE

Nagrada za sk upinsko delo:

Nagrada za isk reno izpoved:

Natalija Gorenc, Kristina
Gorenc, Katarina Žagar,
Manca Pajk, Andreja
Peterlin, Katja Perme, Tjaša
Žibert

MATEVŽ RAZBORŠEK

5. b, OŠ Šmarjeta

Mentorica:
Alenka Meža - Hrovat
Nagrada:
Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora

Za delo: »Sašine težave« dramsko delo

Mentorica:
Mojca Pacek
Nagrada:
Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora

5. razred, OŠ Antona Aškerca, Velenje
Za delo: »Ko sprejemaš
drugačne«

Mentorica:
Stanislava Hrovatič
Nagrada:
Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora
Nagrada za isk reno izpoved:
MANCA VIDIC

3. skupina OVI, Zavod za usposabljanje
Janeza Levca, Ljubljana
Za delo: »Sem drugačna«

Nagrada za isk reno izpoved:
DONITA BAJRAKTARI

7. a, OŠ Borisa Kidriča, Kidričevo

Nagrada za sk upinsko delo:

Mentorica:
Olga Zelenič
Nagrada:
Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora

Za delo: »Bodi to, kar si«
Pika Kovač, Klara Cvenkel,
Luka Švegelj, Benjamina
Hrastnik, Katja Jančar,
Katarina Praprotnik

4. razred, OŠ Antona Tomaža Linharta,
Radovljica, podružnica Ljubno

Mentorica:
Sonja Zakeljšek
Nagrada:
Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora

Nagrada za isk reno izpoved:

Nagrada za isk reno izpoved:

Za delo: »Sem drugačen«

Za delo: »Sarino pismo Anni«

Mentorica:
Lucija Rakovec
Nagrada:
Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora
Nagrada za isk reno izpoved:
NIKOLA ĐIPALO

4. f, OŠ Bršljin

ZERINA SALKIĆ

8. razred, OŠ Rudolfa Ukoviča, Podgrad
Za delo: »Kruta resnica«

Mentorica:
Janja Milostnik
Nagrada:
Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora
Nagrada za isk reno izpoved:

Za delo: »Zakaj se ne morem z
njim pogovarjati«

Mentorica:
Erika Jerič
Nagrada:
Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora
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7. razred, OŠ Dobje
Za delo: »Drugačna za druge,
zame ne«

ŽIGA ZORE

3. skupina OVI, Zavod za usposabljanje
Janeza Levca, Ljubljana
Mentorica:
Olga Zelenič
Nagrada:
Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora
Nagrada za isk reno izpoved:
NINA PETEK

3. e, OŠ Miklavž na Dravskem polju
Za delo: »Čeprav smo tako
različni, sije na vse nas enako
sonce«

Mentorica:
Darja Majhenič
Nagrada:
Diploma slovenskega nacionalnega 		
odbora

OŠ od 6. do 9. razreda devetletke, od 5. do 8. razreda osemletke

fotografski natečaj

Pr va nagrada:
KAJA ŠOŠKO

9. /9 razred, OŠ Zalog, Ljubljana
Za delo: »Različnost«

Mentorica: Lili-Ana Jaklič
nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ od 6. do 9. razreda devetletke, od 5. do 8. razreda osemletke

Druga nagrada:
ANDREJA ŠINKO-GIDER

9. /9 razred, OŠ Sveti Jurij, Rogaševci
Za delo: »Skupni interesi«

Mentor: Matej Gider
nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
54

OŠ od 6. do 9. razreda devetletke, od 5. do 8. razreda osemletke

Tretja nagrada:
LENART DEBELAK

7. razred, OŠ Ivana Tavčarja, Gorenja vas
Za delo: »Senca generacij«

Mentor: Izidor Jesenko
nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ od 6. do 9. razreda devetletke, od 5. do 8. razreda osemletke

Posebna nagrada za kompozicijo:
MAJA BERDEN

9. /9 razred, OŠ Franceta Prešerna, Maribor
Za delo: »????«

Mentorica: Radeja Lokar - Rutar
nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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Pr va nagrada:

		

TJAŠA ZAJC

3. letnik, Splošna in strokovna gimnazija Velenje
Za delo: »Hmm… naj si vsakdo misli, kar si hoče«

nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega odbora;
• Udeležba na mednarodnem taboru mladih nagrajencev »Evropa v šoli« v Altenmarktu (Avstrija).
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Druga nagrada:

		

DENIS GREGORČIČ

2. letnik, Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Ljubljana
Za delo: »Z enim kolesom v nebesih«

Mentor: Silvan Pipan
nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega odbora;
• Udeležba na mednarodnem taboru mladih nagrajencev »Evropa v šoli« v Bratislavi (Slovaška).
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Tretja nagrada:
INES KMET

1. letnik, Gimnazija Kranj
Za delo: »Na svoji zemlji«

Mentorica: Mateja Žepič
nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega odbora;
• Udeležba na mednarodnem taboru mladih nagrajencev »Evropa v šoli« v Piranu (Slovenija).
59

Druga nagrada:

Šole: Valga Russian Gymnasium,Valga,
Estonija; Gymnasium, Valka, Latvija;
Gerosios Vilties, Visaginas, Litva
Za delo: The Spirit of Partnership
in Europe
(http://vvv-europe.tts.lt)

Nagrada: 450 € za ekipo
Tretja nagrada:

Šole: VKV Koc Ozel Ilkögretim Okulu
ve Lisesi, Instanbul, Turkey; Osnovna
šola Pivka, Slovenija; Andrei Saguna
European School, Deva, Romunija
Za delo: Stars of Turkey, Slovenia
and Romania at Europe Express
(http://www.europe-projects-atschools.com)

Nagrada: 300 € za ekipo

Tretja nagrada:

Šole: Forum Private School, Nicosia,
Ciper; Scoala nr. 5, Roman, Romunija;
Yüce Primary School, Oran-Ankara,
Turkey
Za delo: The Benefits
of Partnership Projects
(http://www.yuce.k12.tr/w/site)

Nagrada: 300 € za ekipo

60

internetni natečaj

SREDNJA ŠOLA

likovni natečaj

OŠ od 1. do 5. razreda devetletke, od 1. do 4. razreda osemletke

Pr va nagrada:
URŠKA JAZBEC

1. razred, OŠ Šoštanj, Podružnica Ravne
Za delo: »Nagajivka«

Mentorica: Mija Žagar
nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ od 1. do 5. razreda devetletke, od 1. do 4. razreda osemletke

Druga nagrada:
ANŽE ŠTAKOLIČ

2. razred, OŠ Dobrova, Kojsko
Za delo: »Drugačni so med nami«

Mentorici: Klara Simčič, Teja Žerovec
nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ od 1. do 5. razreda devetletke, od 1. do 4. razreda osemletke

Tretja nagrada:
ALJOŠA RUPNIK

1. razred, OŠ Dutovlje
Za delo: »Pomagaj prijatelju«

Mentorici: Miranda Rudež, Tanja Planinšek
nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ od 1. do 5. razreda devetletke, od 1. do 4. razreda osemletke

Posebna nagrada:
MARKO TUŠ

3. razred, OVI, OŠ dr. Ljudevita Pivka, Ptuj
Za delo: »Naša dežela je drugačna«

Mentorica: Alenka Kosem
nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ od 6. do 9. razreda devetletke, od 5. do 8. razreda osemletke

Pr va nagrada:
NIK HUDARIN

5. razred, OŠ Mime Pintarja Toleda, Velenje
Za delo: »Jaz sem Evropejec«

Mentor: Robert Klančnik
nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport
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OŠ od 6. do 9. razreda devetletke, od 5. do 8. razreda osemletke

Druga nagrada:
SAMIR MURATOVIĆ

		

5. razred, OŠ Šoštanj
Za delo: »Sem jaz, si ti, smo mi«

Mentorica: Mija Žagar
nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ od 6. do 9. razreda devetletke, od 5. do 8. razreda osemletke

Tretja nagrada:
SIMONA PAVLIN

7. razred, OŠ Šentjernej
Za delo: »Eni smo smeli, drugi manj«

Mentorica: Darja Kovačič
nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ od 6. do 9. razreda devetletke, od 5. do 8. razreda osemletke

Posebna nagrada:
BORIS MURKO

5. razred, OŠ dr. Ljudevita Pivka, Ptuj
Za delo: »Pomagam invalidu«

Mentorica: Alenka Kosem
nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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Pr va nagrada:
ANITA LOZAR

4. letnik, Likovna gimnazija Nova Gorica
Za delo: »Zbliževanje«

Mentor: Bogdan Vrčon
nagrada:
• Diploma slovenskega nacionalnega odbora;
• Udeležba na mednarodnem taboru mladih nagrajencev »Evropa v šoli« v Bratislavi (Slovaška).
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MEDNARODNI TABOR V PIRANU
28. junij 2006 – 05. julij 2006

		
		

»The best thing was the great atmosphere, because all people were great and they made this
feeling. Lovely place, nice people and enjoyable programme - that’s the recipe how to get
pleasant memories.« Jitka Danadova (Češka)

		
		
		

»I was very surprised with your ability to gather up 23 people who have nothing in 		
common except for their imagination and curiosity and who wanted to have a good time
and meet new people. Thank you for that.« Eleonora Novosel (Hrvaška)

		
		

»Days and experience I remember are mostly really good. This week in Piran will 		
remember forever, thanks.« Barbora Leskovjanova (Češka)

		
		
		

»The gathering was a great time, it was so interesting to spend a week with different people
from many countries you’ve never seen before, we had a lot of fun and now, 2 months 		
later, I’m still in contact with a few of them.« Mareike Zoege von Manteuffel (Nemčija)

		
		

»I really felt in action what I write for years now in my essays for Europe at school... but I
couldn’t believe that I would also make friends this way!« Christala Vassou (Ciper)

		
		

»It was fun to see other young people from all over Europe although first I was wondering
whether I’m too old for this group. Luckily I wasn’t.« Maria Kirveslahti (Finska)
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To je le nekaj kratkih vtisov o mednarodnem taboru nagrajencev natečaja Evropa v šoli, ki je tudi letos potekal v
Piranu…
Prav neverjetno je, kako pisana druščina se nas je zbrala v Piranu. Bili smo iz 11. evropskih držav. Kot ponavadi, smo
bile večinoma punce, a nas to ni preveč motilo. V tednu, ko smo se družili se je zgodilo mnogo. Veliko preveč, da bi
lahko vse opisala v tem kratkem poročilu…
Najprej smo se spoznali s pomočjo raznih ledolomilcev, v naslednjih dneh pa smo nekaj časa namenili tudi bolj
»resnim« temam in delavnicam. Ker so se udeleženci najbolj veselili prav morja in kopanja smo seveda nekaj časa
preživeli tudi na plaži, ob igri in različnih športnih aktivnostih. Vendar niti na plaži nismo samo lenarili, saj smo tudi
tam nekaj časa namenili raznim delavnicam.
Kamorkoli smo prišli smo bili prava atrakcija za vse ostale turiste, obiskovalce in prebivalce Pirana, ki so uživali
ob ležanju na travi ali sprehajanju po mestu. Zbudili smo veliko pozornosti že samo zato, ker smo bili tako velika
skupina in smo vedno tičali skupaj. Prav tako pa so se od nas razlegali pogovori v najrazličnejših jezikih in to je bilo
ostalim prav čudno. Vsi so nas spraševali kdo smo in zakaj smo tu.
Zbudili smo tudi kar veliko zanimanje medijev, saj smo imeli nekaj pogovorov tako z lokalnimi kot z nacionalnimi
mediji. Eden od najodmevnejših in najzanimivejših je bil prav gotovo pogovor novinarke radia Val 202 s
Panayiotisom Sofronioujem, udeležencem iz Cipra, ki smo ga v zelo kratkem času naučili toliko slovenskih besed, da
je lahko na vprašanja novinarke odgovoril v slovenščini. Temu se kar ni mogla načuditi.
Pravo nadarjenost in svoje talente so udeleženci pokazali tudi nekaterim članom in članicam nacionalnega odbora,
ki so nas prišli obiskat v Piran. Pripravili so jim zanimivo predstavitev, in nekatera dela, ki so nastala v ta namen si
lahko ogledate tudi v tej publikaciji.
Moram reči, da je bila zame izkušnja voditi tabor v Piranu, nekaj najbolj navdušujočega, kar se mi je zgodilo v
življenju. Res je, da pomeni mnogo vložene energije, a se vsekakor splača. Mladi, ki so se udeležili tabora, so
tako zelo polni neke posebne, čisto svoje energije, predvsem pa neverjetno talentirani, da sem na koncu ostala
popolnoma brez besed. Le upam lahko, da se mi bo takšna priložnost še kdaj ponudila.
Veronika Vodlan,

vodja mednarodnega tabora v Piranu
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Piran
“I’ll throw the ball to someone, who has to introduce himself and then remember my name. He’ll throw the ball to
someone else, which will have to be introduced and then remember all the previous names and so on...” Veronika
told us; it was our first ice-breaking game. And it helped us learn the other participants’ names. It also made us feel
more comfortably: when you know someone’s name, it’s like you develop an intimacy with them. So, we started
talking, laughing and going for walks together: Cypriots with Hungarians, Fins and Italians, Germans with Croatians,
Slovaks with Czechs, Austrians with Irish and Slovenians, or differently and mixed!
And everyone with Iztok, the funniest mentor, who always managed to learn everything that was going on! Never
stressed and always in good mood! Like Mateja, the third mentor: she waked up with a smile. Whoever didn’t do
that, they would do it later, at the beach. No-one could avoid the funny games that our “ice-breaker”, Veronika, was
thinking about. And who wouldn’t laugh at our dives? Everyone had a great time while lying on the grass, near the
sea and while playing beach volley-ball. We knew that even if we did something wrong in the game, everything was
ok: we had another chance and we used to help each other. Real solidarity!
After lunch (it was every day delicious!), we had free time. Maybe it would be nice if in some of these afternoons we
would have the chance to visit some places in Slovenia. We could meet the country better… but despite this, I think
that walks at Tartini Square were our best! Taking photos, having an ice-cream, or just looking at the small ships by
the sea and trying, at the same time, to meet each other better, were wonderful!
And at the bar-club on Monday night… Honestly, we couldn’t think that we would have such an amusing night!
Even the people who said that they wouldn’t dance at all, they did! Nobody was sitting: there was an unbelievable
chemistry between all of us! And we danced, not only because we had energy, but also because we felt that the end
was too close. The end of our gathering, not of our friendship…
We loved Piran… because it’s not just a beautiful historic town for us; it’s our gathering’s town that brought us
close that didn’t let even a vestige of racism to fetter us. It’s the place where we made friends from other countries,
realizing that it doesn’t matter if we don’t have a common language. Whether or not, we didn’t need something
more than willingness and partnership to be united. And, as a representative of Council of Europe told us one day,
“having friends all over Europe, is the key of unity and peace!”. We’ll hold the key, hoping that we’ll manage to open
peace’s door some day!
Christala Vassou

(Ciper)

72

poročila iz mednarodnih taborov in počitnic v organizaciji CŠOD

Mednarodno srecanje
nagrajencev natecaja
ˇ
ˇ Evropa v šoli,
Bratislava, Sv. Jurij, 1.8.-8.8.2006
Letalska karta Ljubljana-Dunaj: 50.000 SIT, kava na letališču: 2 evra, biti nagrajenec Evrope v šoli: neprecenljivo!
Kako posebno sem se počutila, ko so mi na odru mariborskega gledališča izročali diplomo? Nič.
Dejansko se mi dosežek ni zdel prav nič poseben. Pa kaj, če grem zastonj celo pot do Bratislave. Po vrh vsega pa še
sama. V pričakovanju ničesar sem 1.8. štartala na pot.
Resnično nisem niti približno pričakovala vsega tega, kar sem pozneje na srečanju tudi našla. Ko sem razmišljala
o tem pozitivnem presenečenju se mi je porodilo vprašanje zakaj? Kaj je botrovalo k temu, da sem se vsak dan
spraševala ali se sploh splača oditi, namesto da bi bila polna navdušenja in pokala po šivih od prešerne sreče?
Nedvomno se odgovor skriva v tem, da je sam projekt Evropa v šoli preveč zapostavljen med mladimi. Nasploh je
sama Evropska unija nekaj, za kar se mi ne zanimamo. Tako kot so nekoč poučevali obrambo, bi danes bile močno
zaželjenje ure EU, pri katerih bi dobili občutek za veličino in obsežnost Unije, debatirali o resnejših temah, razvijali
mnenja in predstave o vsem, kar se dogaja v sami politiki in v državah okrog nas. Učiti nas bi morali kako živeti v EU
z ostalimi narodi, kar je bila tudi glavna tema srečanja v Bratislavi; Državljani Evrope se učimo živeti skupaj.
Kako bogastvo skriva vsaka država sem lahko odkrivala cel teden preko raznih animacijskih iger, resnih debat in
predstavitev, ki so jih pripravili dijaki in študentje iz kopice evropskih držav članic in nečlanic. Raznolikost se je trla
na vsakem koraku in vsak dan je bil doživetje. Z vsako igro, ki so nam jo pripravili animatorji, smo postali bogatejši
za en nauk in bistvo, ki je očem skrito, je postalo jasno. Kako malo je protrebno, da se naučimo shajati. Dosegli smo
cilj srečanja. Potemtakem ugotovimo, da smo vsi isti. Vsi miže tekamo po svetu. Polni predsodkov in popačenih
slik, nevede zamujamo nekaj čudovitega. Odkriti pomen komunikacije in jo znati uporabiti v svoj prid je ključnega
pomena. Znati komunicirati pa je možno doseči le z opazovanjem. In to smo počeli cel teden. Opazovali. Previdno.
Počasi. Pretehtali smo vsa dejstva in premlevali podatke. Na koncu smo vsi objeti tvorili krog zvezdic, ki jih najdemo
na naši zastavi. Generacija naslednjega dne je zmagala!
Podarjena nam je bila dragocena možnost. Zbrani smo bili Nagrajenci! Nagrajeni smo bili z možnostjo, da
opazujemo, vidimo, spregledamo.
Domov sem se vrnila bogatejša. Ne le z razširjenimi obzorji, temveč tudi z novimi prijatelji. In kakor mi je v slovo
napisal Aristotelis iz Cipra; Preveč besed veliko stane.
Anita Lozar
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Mednarodni tabor - Altenmarkt
Na tabor v Altenmarkt sem prispela prva, kar je bilo malce zoprno, ker na samem kraju bivanja ni bilo nikogar od
organizatorjev. K sreči so le-ti kmalu prišli in že ob toplem pozdravu mi je bilo jasno, da me čaka nepozaben teden!
Ker je bila ura šele 12, smo imeli najprej kosilo (ob tej uri sta prišla le še 2 udeleženca iz Slovaške), nato pa so nam
pokazali naše sobe. Takoj, ko smo odložili prtljago in se dobro namestili, so nam organizatorji razkazali celoten
hotel, ki je bil enostavno rajski! Na voljo smo imeli bazen, 2 tenis igrišči, igrišče za odbojko, trampolin, namizni tenis,
internet, televizijo, disko in še kaj bi se našlo. Ker je bil prvi dan, smo imeli celo popoldne prosto, saj smo čakali da
pridejo vsi udeleženci. Spoznavanje med nami je že ta dan potekalo precej hitro, nihče ni bil preveč zadržan ali
nekomunikativen. Tako smo se hitro ujeli. Da pa smo se še bolje spoznali so zopet poskrbeli organizatorji – prvi
večer je bil namenjen spoznavanju, naslednje dopoldne pa smo ravno tako porabili za spoznavne igrice. Do kosila si
tako poznal imena vseh udeležencev – bilo nas je 22 iz 11. držav.
Skozi cel teden smo imeli dovolj prostega časa in ravno dovolj delavnic. Tretji dan smo odšli v Salzburg, potem smo
se razdelili v manjše skupine in delali vsak na svojo temo, predzadnji dan smo odšli na ogled slapu v Altenmarktu
in pa do jezera, kjer smo se tudi vozili s čolni in brezskrbno uživali. Zadnji večer smo predstavili delo skupin – ena
skupina je pripravila plesno koreografijo, druga novo evropsko himno, tretja pa je bolj debatirala o problemih
Evrope. Vsekakor ne bom pozabila zadnjega dneva, ko je vsak izmed nas dobil svojo belo majico in pa pisalo za
majice in drug drugemu smo napisali različna sporočila. Že takrat smo se odločili, da bomo udeleženci prišli na obisk
drug drugemu. Pričaran nam je bil čudovit teden, zaradi katerega bodo v naših glavah še dolgo ostali lepi spomini in
pa mnogo načrtov za potovanja po Evropi…
Tjaša Zajc
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Dnevnik iz preživljanja petdnevnih pocitnic
v CŠOD Fara
ˇ
Za spis Romkinja sem, pa kaj potem sem dobila na državnem nivoju 3. nagrado letošnjega natečaja Evropa v šoli:
petdnevne počitnice v enem od domov CŠOD v Sloveniji. Še zdaj ne morem verjeti. Nona Slavica mi že nekaj dni po
objavi rezultatov maha s Primorskimi novicami, kjer je članek o tem in moja fotografija. Celoten spis in fotografija
sta objavljena tudi v Epicentru, glasilu Posoškega razvojnega centra. Kmalu bom bolj slavna kot moja nona, »filmska
igralka« v Cvitkovičevem filmu V leru ... Vsi v naši družini smo presrečni.
Učiteljica Danica in računalnikar Marjan mi pomagata izbrati med številnimi CŠOD v Sloveniji. Izberem Faro, priznam,
da največ zaradi raftinga. Gospa Iva Devetak obljubi, da bodo plačali tudi potne stroške. Polna sem napetega
pričakovanja ...
Ponedeljek, 3. 7. 2006
Danes torej grem. Peljeta me mama in tata. Vozimo se mimo Idrije, Logatca, Cerknice, Ribnice, Kočevja, mene pa
zanima samo končni cilj.
Končno težko pričakovana Fara! Med 10. in 11. uro smo se fantje in dekleta, stari od 10 do 18 let, zbrali pred domom
centra CŠOD Fara. Sprejela nas je prijazna vzgojiteljica Brigita Gregorčič. Razdelila nas je po spolu in starosti ter nam
pokazala sobe, v katerih bomo preživeli skoraj teden dni. Z mano sta bili še dve dekleti iz Cerknice, Eva in Manca, ter
Klavdija iz Železnikov. Z njimi sem se že na začetku zelo dobro razumela, saj smo se dekleta že zaradi starosti zelo
hitro ujele.
Vodja doma Martin Marinič nas je poklical v učilnico in nam razložil hišni red ter potek dejavnosti, ki se bodo odvijale
vsak dan. Še vedno smo bili malce zadržani drug do drugega.
Zvečer smo se zbrali v telovadnici in se spoznavali. Povedali smo si imena, kraje, iz katerih prihajamo, svoje hobije,
posebnosti. In tako smo se že prvi dan spoprijateljili.
Prvi večer v sobi smo se punce še bolj podrobno spoznale. Govorile smo o svojih družinah, simpatijah, zmenkih…
Več vam ne povem; to bodo za vedno ostale naše drobne počitniške skrivnosti.
In tako je prva noč hitro minila.
Torek, 4. 7. 2006
Ob 7.30 so nas vzgojitelji na dokaj prijeten način zbudili, potem smo se skupaj z njimi odpravili na 10 minutno
razgibavanje. To nam ni skoraj nič koristilo, saj smo pri malici še vsi dremali. Po malici so nas vzgojitelji razdelili v dve
skupini. Starejši smo se odpravili na rafting po reki Kolpi, medtem ko so mlajši uživali ob spoznavanju eko kmetije.
O raftanju nisem vedela skoraj ničesar. Zdaj pa vem, da moraš imeti posebno opremo (čelado, rešilni jopič, veslo…),
in da je vožnja z njim zelo zanimiva. Želela sem si le, da bi bilo nekaj več brzic, saj je reka Kolpa pravo nasprotje
naši poskočni Soči. Popoldne smo preživeli na dokaj umetniški način. Neki domačin, ki se že vrsto let ukvarja z
lončarstvom, nam je veliko povedal o tej obrti ter nam na koncu dovolil, da smo se tudi sami lahko pozabavali z
glino.
Po prijetnem popoldnevu smo si ogledali diapozitive vasi Fara. To je zelo majhna vas z malo prebivalci. Večina ljudi
je starejših, ker se zmeraj več mladih seli v večja mesta, največkrat v Kočevje. Na splošno pa je vasica prijetna zaradi
starih hiš in slapov, o katerih krožijo zanimive legende, ter zaradi prijaznih domačinov.
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Sreda, 5. 7. 2006
Kot včeraj smo tudi danes pričeli dan z 10 minutno telovadbo. Nato se je mlajša skupina odpravila na raftnig, starejši
pa smo se skupaj z dvema vzgojiteljema odpravili k slapu Nežica.
Legenda pravi, da je slap Nežica dobil ime po nekem kmečkem dekletu, ki naj bi v njem utonilo. Po dolgi gozdni poti
smo odkrivali, kje slap Nežica ponikne. Na poti nazaj smo videli veliko gozdnih živali in se o njih tudi veliko naučili.
Po kosilu smo si obe skupini šli ogledat mejni prehod med Slovenijo in Hrvaško v vasi Petrina. Policaji ter cariniki so
bili zelo prijazni in so nam veliko povedali o kriminalu, ki se dogaja pri prehodu meje. Povedati moram, da si nikoli
nisem predstavljala, kaj vse počnejo nekateri ljudje. Eden izmed pogostih prekrškov je tihotapljenje velike količine
mamil čez mejo. Še hujši je tihotapljenje ljudi in kovanje dobička iz njihovih žalostnih usod.
Večer smo zaključili z gledanjem nogometne tekme med Francozi in Portugalci. Tekma je bila zelo napeta, izkazali
pa so se Francozi. Tisti fantje, ki so navijali za Francoze, so se zmage zelo veselili, ostali so se žalostni odpravili v sobe.
Dekleta pa kar nismo mogle verjeti, koliko fantom pomeni nogomet. Tisti večer nas še pogledali niso!
Četrtek, 6. 7. 2006
Seveda smo tudi danes začeli dan s telovadbo. Nato smo se starejša skupina odpravili na ekološko kmetijo, mlajši
pa so zopet raftali po reki Kolpi. Na ekološki kmetiji nam je domačin razlagal o pridelavi mleka. Čez nekaj časa pa so
nam dovolili božati živali ter nam dali krmila, tako da smo jih lahko tudi nahranili.
Popoldne smo se razdelili v dve skupini. Prva skupina se je udeležila lokostrelstva, ostali smo se odpravili k reki Kolpi.
Nekateri so se v njej kopali, drugi namakali, tretji pa so samo opazovali ter se veliko smejali ob poslušanju dekleta iz
Idrije, ki je govorilo v svojem narečju, pa še v slengu povrhu. Po 45. minutah sta se skupini zamenjali. Tisti, ki so se
prvi udeležili lokostrelstva, so se odpravili h Kolpi, mi pa smo se učili streljati z loki. Bilo je zabavno. Za piko na i smo
zvečer v telovadnici imeli plesne delavnice. Tamkajšnji vzgojitelj nas je naučil par hip-hop korakov, čez nekaj časa pa
smo že znali celo koreografijo. Priznam, da nas je plesna koreografija zelo izčrpala, zato smo ta večer hitro zaspali.
Petek, 7. 7. 2006
Predzadnji dan počitnic.
Še zadnjič smo se starejša skupina odpravili na rafting po reki Kolpi. Tokrat je bila vožnja z raftom veliko bolj
adrenalinska kot prva, saj smo se v drugem krogu spuščali po močnih brzicah. Za konec pa smo vsi skočili v vodo. To
je bilo veselo! Mlajša skupina se je danes odpravila k slapu Nežica.
Popoldne so nas razdelili v tri skupine. Prva skupina se je udeležila delavnice, ki se je imenovala preživetje v naravi.
Tam smo dobili zelo koristne informacije o taborjenju v naravi ter o taborniškem ognju. V drugi delavnici smo se učili
plezati po umetni steni. V tretji pa smo odgovarjali na anketo o reki Kolpi in vasi Fara. Vprašanja so bila prilagojena
naši starosti in našemu razmišljanju. Odgovoriti smo morali tudi na vprašanje, kaj bi mi v vasi in na reki Kolpi
spremenili. Razmišljala sem, da bodo to domačini verjetno izrabili za izboljšanje svoje turistične ponudbe. Ali pa je
to prišlo na misel samo meni, ki se pripravljam na poklic turistične vodičke.
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Sobota, 8. 7. 2006
Danes smo se vsi žalostni zbudili, ker smo vedeli, da se zadnjič vidimo.
Kar brez telovadbe smo se odpravili v jedilnico in pojedli malico. Po malici smo začeli pripravljati potovalke. Čez
kakšno uro, dve pa so bili starši že pred domom CŠOD-ja. Veselili smo se srečanja z njimi, žalostili slovesa od novih
prijateljev.
Lahko rečem, da sem se v tem tednu kar dosti naučila, veliko stvari sem prvič preizkusila. Najlepše pa je bilo to, da
sem spoznala veliko prijateljev in prijateljic iz cele Slovenije. Z nekaterimi bom gotovo ohranila vsaj pisne stike.
Morda pa se bomo še kdaj srečali in podoživljali trenutke, ki smo jih preživeli skupaj v Fari.
Anita Bajramović
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REGIJSKA ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZA POSAVJE

REGIJSKA ZAKLJUČNA PRIREDITEV V BELI KRAJINI

Zaključno regijsko prireditev smo tudi letos organizirali
v Krškem, in sicer, 25. maja v Kulturnem domu Krško in
na ploščadi pred Kulturnim domom – na trgu Matije
Gubca. Pri pripravi in izvedbi kulturnega programa sta
sodelovali Glasbena šola Krško in OŠ Jurija Dalmatina
Krško. Na prireditvi, ki se jo je udeležilo 369 sodelujočih
učencev in 36 mentorjev v projektu sodelujočih šol,
smo podelili priznanja za sodelovanje vsem učencem
in mentorjem prostovoljcem, ki so sodelovali na
literarnem, likovnem in fotografskem natečaju Evropa
v šoli na temo »Sodelovanje v Evropi različnosti«.
Letos smo že drugo leto v okviru zaključne prireditve
Evropa v šoli pripravili tudi stojnice na Trgu Matije
Gubca. Devet osnovnih šol je predstavilo promocijo
trinajstih evropskih držav, Srednja šola Sevnica pa se je
predstavila s projektoma Spominska hiša patra Ašiča in
Ohranimo krušne peči.

Društvo prijateljev mladine Metlika, ki je regijski
koordinator natečaja Evropa v šoli, je tudi letos sredi
meseca maja organiziralo zaključno prireditev za Belo
krajino.

Vida Ban,

predsednica nacionalnega odbora
in koordinatorica za Posavje

Učenci na domala vseh belokranjskih osnovnih šolah,
dijaki obeh srednjih šol in dijaškega doma so skozi
likovne in literarne izdelke ter fotografije izražali svoja
razmišljanja, poglede in stališča do sodelovanja v Evropi
različnosti.
Njihove izdelke, ki so jih na šolah izbrali in poslali v
oceno regijskima komisijama, smo predstavili na razstavi
v avli Kulturnega doma Metlika, v katerem je potekala
tudi regijska zaključna prireditev. V pripravah nanjo
so pomagali mentorji - likovniki iz vseh sodelujočih
šol, saj so se v kulturnem programu predstavili njihovi
učenci z glasbenimi, pevskimi, literarnimi in plesnimi
točkami, ki jih je vodja programa izjemno lepo povezala
in mednje vpletla podelitev regijskih priznanj in nagrad
udeležencem natečaja, njihovim mentorjem in članom
komisij.
Mlade je nagovoril in s predsednico DPM Metlika podelil
priznanja in nagrade naš gost, poslanec državnega
zbora dr. Slavko Gaber. Svoje zadovoljstvo nad
sodelovanjem v evropskem natečaju je v pozdravnem
nagovoru izrazil tudi metliški župan Slavko Dragovan.
Posebno priznanje za vse organizatorje in udeležence
natečaja pa je bila do zadnjega kotička polna dvorana,
saj so skupaj z otroki prišli tudi njihovi starši, ki so s
ponosom sledili nastopom in poiskali izdelke svojih
otrok na razstavi.
Izbrana likovna in fotografska dela smo razstavili tudi
v občini Semič in nato še v starem delu Metlike, kjer še
danes krasijo izložbena okna.
Vladka Škof,

koordinatorica za Belo krajino

Nastop učenk iz OŠ Metlika
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