Projekt „ Razprava o prihodnosti Evropske unije na podeželju“ je financirala Evropska unija v
okviru programa
„Evropa za državljane“

Sklop 2, Ukrep 2.1 pobratenja mest
Udeležba: Projekt je omogočil srečanje 988 državljanov, od katerih jih prihaja
55 iz kraja Donja Voća(država Hrvaška),
52 iz kraja Mala Subotica (država Hrvaška),
16 iz kraja Kolan (država Hrvaška),
9 iz kraja Preding (država Avstrija),
61 iz kraja Doboj Istok (država Bosna in Hercegovina),
9 iz kraja Lovas (država Hrvaška),
9 iz kraja Gornji Milanovac (država Srbija),
5 iz kraja Venzone (država Italija),
772 iz kraja Starše (država Slovenija)
Kraj/datumi: Srečanje je potekalo v krajih Zlatoličje, Starše, Loka, Marjeta, Prepolje država Slovenija
od 31. 8 .2018 do 3. 9. 2018.
Kratek opis:
Dogodki, ki so se odvijali v petek, 31. 8 .2018 so bili namenjeni kegljanju s kroglo na vrvici, ogledu
znamenitosti Občine Starše in Občine Maribor, okrogli mizi na temo »Turizem preko mladih« na kateri
je sodelovala direktorica Zavoda za turizem Maribor – Pohorje. Zvečer je v sproščenem vzdušju
sledila glasbena prireditev, katere namen je bil medsebojno druženje. Z raznolikostjo organiziranih
dogodkov smo uspeli doseči zastavljene cilje projekta. Ob prihodu gostov je župan Občine Starše
gospod Bojan Kirbiš vse prisotne prijazno pozdravil in nagovoril z mislijo na pomembnost spodbujanja
medkulturnega dialoga, ki je nujno potreben za združevanje, povezovanje in medsebojno sodelovanje
pripadnikov različnih narodnosti, kar lahko dosežemo samo s spoštovanjem kulturne raznolikosti. V
uvodnem delu se je predstavil projekt Evropa za državljane, kasneje pa še podrobnejši program
pridobljenega projekta, ki je potekal pod naslovom »Razprava o prihodnosti Evropske unije na
podeželju«. Otvoritev projekta, ki omogoča boljše sodelovanje in krepitev vezi med sodelujočimi
partnerji, so popestrili nastopi različnih kulturnih društev.
Dogodki, ki so se odvijali v soboto, 1. 9. 2018 so bil namenjeni športno rekreativnim prireditvam in
tekmovanjem. Sledile so okrogle mize, med katerimi smo najprej prisluhnili delovanju prostovoljnih
organizacij in društev na temo »Stari za starejše«. Nato smo izvedli okroglo mizo na temo »Zgodovina
Zlatoličja in pomen kulturne dediščine«, kateri je sledilo kuhanje tradicionalnih jedi v kotlu. Kot
vsebinsko najpomembnejšo temo, ki smo jo obravnavali na okroglih mizah smo ob spremljavi
kulturnega programa, realizirali okroglo mizo z naslovom »Evroskepticizem in prihodnost mladih v
EU«. Na okrogli mizi smo zraven ostalih predstavnikov iz partnerskih mest, gostili dva evropska
poslanca, zato smo okroglo mizo pričeli s slovensko in evropsko himno. Večer je bil namenjen
glasbenemu nastopu in medsebojnemu druženju. Z dogodki, ki smo jih realizirali v tem dnevu smo v
celoti dosegli zastavljene cilje, saj smo v sklopu okroglih miz izmenjali ogromno osebnih mnenj,
prisluhnili stališčem različnih narodnosti o aktualnih evropskih temah, ki so brezkompromisno
spodbujale evropsko državljanstvo, medkulturni dialog in prostovoljstvo, ki bi nas bolj povezalo. Veliko
besed je bilo izrečenih tudi na temo mladih in vprašanja o tem kakšno prihodnost prinaša mladim

Evropska unija. Spoznali smo pozitivne učinke, ki jih mladim prinaša nova finančna perspektiva
programa Erasmus + in bili ozaveščeni o spoštovanju politične raznolikosti ter odgovornega ravnanja
do plastičnega onesnaževanja. Pohvaljeno je bilo črpanje evropskih sredstev, ki se jih poslužuje tako
majhna občina, ki ima v sebi še veliko kulturnega in zgodovinskega potenciala za spodbujanje razvoja
turizma.
Dogodki, ki so se odvijali v nedeljo, 2. 9. 2018 so bil namenjeni tržnici različnih tradicionalnih izdelkov,
na kateri so sodelovali lokalni ponudniki in predstavniki projektnih partnerjev. Organizirana je bila tudi
okrogla miza o lokalni samooskrbi na temo »Jem zdravo in tradicionalno«. V dopoldanskem času smo
še dodatno v sklopu projekta organizirali postavitev klopotca, ki ga je spremljal kratek kulturni
program, nato je sledilo zdravo slovensko kosilo. Zastavljen cilj nedeljskih dogodkov je bil dosežen s
predstavitvijo kulinaričnih dobrot naših lokalnih ponudnikov, ki je bila najbolj zanimiva predvsem za
udeležence, ki so prihajali iz drugih držav. Postavitev klopotca je predstavljala kulturno dediščino
oziroma tradicijo, ki jo v Občini Starše ohranjamo že vrsto let. Na okrogli mizi o lokalni samooskrbi so
udeleženci izvedeli veliko novih, zanimivih, predvsem pa koristnih informacij, udeleženci so bili
pozvani k intenzivnejšemu koriščenju evropskih sredstev na področju lokalne samozadostnosti.
Predstavilo se je delovanje Mariborske razvojne agencije in projekt LAS (Lokalna akcijska skupina) z
naslovom »Jem drugače, jem domače«, ki poudarja večji dostop do lokalne hrane, do ohranjanja in
razvoja kmetij, novih zelenih delovnih mest, hkrati pa opozarja na varovanje okolja.
Dogodki, ki so se odvijali v ponedeljek, 3. 9. 2018 so bili namenjeni okrogli mizi na temo »Begunci v
Evropi in integracija ranljivih skupin v družbo«, kjer se je v sklopu okrogle mize predstavilo tudi
prostovoljstvo na področju boja proti nasilju. Sledilo je predvajanje igranega dokumentarnega filma
»Gospodje Ptujski«, katerega avtor je Miran Harb. Film je prikazal življenje plemiških rodov Ptujskega
gradu skozi zgodovino. Cilj ponedeljkovih dogodkov, da se olajša vključevanje beguncev v Evropo,
da se spodbuja medsebojno spoštovanje, strpnost, razumevanje raznolikosti in spoštovanje drugih
kultur, je bil v celoti dosežen s tem, ko smo na okrogli mizi o beguncih in prostovoljstvu kot ključne
poslušalce gostili učence osnovne šole. Zelo pomembno je bilo, da smo mladim približali tovrstno
področje z željo, da se prepreči nadaljnja stigmatizacija beguncev. Na okrogli mizi smo gostili osebo,
ki je z nami delila svojo osebno izkušnjo ob srečanju z begunci in nam predstavila kako sploh
pravzaprav poteka celoten postopek vključevanja beguncev v življenje Evropske unije, ki pa je močno
povezano z različnimi oblikami prostovoljnega dela. Projekt smo zaključili na evalvacijskem kosilu,
kjer smo podrobno analizirali naše aktivnosti in jih soglasno ocenili kot zelo uspešne.

