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Alumni v institucijah EU
Na kratko o temi tokratne revije Amor

Mojca Smole
»Glede na velike pristojnosti parlamenta se mi 
zdijo evropske volitve res pomembne«

Klemen Žumer
Oblikovanje kvalitetnih zakonov EU na podlagi dejstev s terena

Rok Žvelc
»Verjamem, da se bomo evropski narodi, združeni 
v EU, uspešno soočili s prihodnjimi izzivi«

Jurij Mesec
»Skrbim, da ustrezno zastopam interese Slovenije«

Špela Cole
»To, da sem v centru dogajanja in oblikovanja evropskih 
politik, je nekaj, na kar sem zelo ponosna, in hkrati 
zelo cenim, da sem dobila to priložnost«

Emil Kos
»Želim si postati močan glas izseljenih in zdomskih rojakov 
v Sloveniji ter ambasador promocije Slovenije v tujini«

Gregor Košir
»Bistveni izziv v naslednjih letih bo, kako v tej poplavi internetnih 
novic, manipulacij in celo svetovnih teorij zarot ohraniti Evropsko unijo 
v zavesti ljudi kot največjo zgodbo o uspehu v sodobni zgodovini!«

Martina Kadunc
Nove tehnološko napredne in s podatki podkrepljene 
prakse za boljše oblikovanje politik

Špela Pokovec
»Splača se izkoristiti možnosti«

Luka Skledar
»Za mano je nepozabna izkušnja, ki bi jo priporočil predvsem 
tistim, ki jih zanima politika in delovanje Evropske unije«
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UVODNIK | BESEDA prEDSEDNIKA KLUBA

Drage alumne, dragi alumni!
pred vami je nova številka revije Amor, tokrat prvič samo v spletni obliki.
Ker v tem mesecu mineva 15 let, odkar je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, smo se odločili, 
da vam preko alumnov, ki so zaposleni v institucijah Evropske unije in zasedajo najrazličnejša 
delovna mesta, posredno predstavimo in nekoliko približamo Evropsko unijo, njeno delova-
nje in možnosti, ki nam jih ponuja.
poleg osebnih izkušenj z življenjem in delom v EU revija prinaša tudi prispevek o vsebinah, 
povezanih z EU na ŠKG, izbor utrinkov iz Zavoda sv. Stanislava v šolskem letu 2018/19, pre-
gled dogodkov Kluba Alumni ŠKG in vabilo na tradicionalni spomladanski piknik. 
Na tem mestu bi se rada prav lepo zahvalila vsem, ki ste se odzvali povabilu in prispevali del-
ček sebe in svojega videnja EU. Nastali so zanimivi prispevki, ki izžarevajo vaše navdušenje 
nad delom, ki ga opravljate, in med vrsticami kažejo, kaj vse Evropa naredi za nas. Zanimive 
življenjske zgodbe so lahko vzpodbuda in navdih tudi tebi, ki prebiraš to revijo.
Naslednja številka bo predvidoma izšla v tiskani obliki pred praznikom sv. Stanislava. Če bi 
želeli pri njej sodelovati ali nam pomagati s predlogi, pišite na alumni@stanislav.si.

Monika Omovšek, urednica

Spomnim se, ko je Slovenija postala članica Evropske unije. Nekaj dni pred tem sem potoval v 
London in na letališču stal v vrsti za tiste, ki nismo bili člani EU. Dolga vrsta. Tista druga – za 
člane EU – prazna, nikjer nikogar. Sem si mislil, komaj čakam, da še Slovenija postane člani-
ca EU, da tudi meni ne bo treba čakati v vrsti. No, ni se izteklo ravno po mojih željah. Nekaj 
dni kasneje, ko sem se vračal nazaj iz Londona, je Slovenija že bila članica EU in je bila vrsta 
za čakanje tam, kjer smo čakali člani EU, tista druga je bila prazna. 
Ljudje smo po naravi egoisti in stvari večinoma ocenjujemo skozi sebe, ali je nekaj dobro za 
nas ali ni. predvsem se otepamo sprememb. Vstop Slovenije je prinesel mnogo sprememb, 
nekatere so dobre, nekatere tudi slabe. In ker vsak ocenjuje spremembe po tem, kako vpliva-
jo nanj, imamo zelo različna mnenja o tem, kaj je prinesel vstop Slovenije v EU.
Ker delovanje Evropske unije tako ali drugače vpliva na nas kot na posameznike kot tudi na 
našo državo, smo se v Klubu Alumni ŠKG odločili, da bomo pred tokratnimi volitvami v Evrop-
ski parlament za vpogled povprašali tiste alumne, ki svoje delo opravljajo znotraj institucij, 
povezanih z Evropsko unijo. Sam verjamem, da je udeležba vsakega posameznika na tokra-
tnih (kot tudi na drugih) volitvah pomembna. Naj vam bodo izkušnje tistih, s katerimi ste 
skupaj gulili škofijske klopi, v pomoč pri vaši odločitvi.

V svojem imenu in v imenu upravnega odbora Kluba Alumni ŠKG se zahvaljujem vsem, ki tako ali drugače podpirate delovanje kluba.
Vse vas vabim, da se nam pridružite ob zaključku letošnjega »šolskega leta«, da se pred poletnimi počitnicami še zadnjič vidimo. In sicer v so-
boto, 15. junija, ob 10.00 v parku pred Zavodom Sv. Stanislava. Tradicionalni spomladanski piknik bomo popestrili s sejmom dejavnosti, kjer 
bodo alumni predstavili svoje storitve, izdelke in dejavnosti. Vabilo najdete na zadnji strani Amorja.

Žiga Sojar, predsednik Kluba Alumni Škofijske klasične gimnazije 
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»Evropa ne bo nastala naenkrat ali po enotnem načrtu. Gradila se bo s konkretnimi dosežki, ki bodo najprej ustvarili dejansko so-
lidarnost,« je 9. maja 1950 dejal Robert Schuman. Izrečene besede veljajo še danes. Solidarnost med ljudmi in narodi v Evropi se 
mora nenehno prilagajati novim izzivom, ki jih prinašajo spremembe v svetu, in teh ni malo.

V nadaljevanju vam predstavljamo alumne, ki Evropsko unijo in nje-
no delovanje poznajo iz prve roke, saj so zaposleni v kateri od insti-
tucij EU. Naši prošnji za sodelovanje se je odzvalo 10 alumnov. Vse, 
kar so zapisali, je njihovo osebno mnenje in ne izraža nujno stališč 
ustanove, v kateri so zaposleni. prispevki zagotovo prinašajo marsi-
katero novo informacijo za povprečnega poznavalca EU, izžarevajo 
navdušenost, srčnost in zagnanost za delo ter dokazujejo, da to, kar 
se dogaja v Bruslju ali kje drugje, še kako vpliva tudi na nas, ki živimo 
v Sloveniji. poleg zaposlenih v institucijah EU je objavljen tudi zapis 
mlajšega alumna, ki je opravljal prakso v pisarni evropskega poslan-
ca Alojza peterleta. 

Iz prispevkov, ki so razvrščeni glede na generacijo in abecedni vr-
stni red priimkov, boste iz prve roke izvedeli veliko zanimive-
ga. V kolikor bi od koga želeli izvedeti še kaj več, lahko pišete na 
alumni@stanislav.si in poskusili vas bomo povezati z izbrano 
osebo. 

preden pridejo na vrsto osebne zgodbe, pa navajamo še nekaj po-
vezav, če kdo želi še bolje spoznati EU ali poiskati kakšno konkretno 
informacijo. 

 Uradno spletišče Evropske unije (Vstopni portal za vse, ki išče-
jo informacije o institucijah Evropske unije in njihovih storitvah, pa 
ne vedo, kako do ustreznih spletišč. poleg osnovnih informacij o EU, 
uradnih dokumentov, poročil ipd. na spletni strani najdete tudi 

 informacije o delu v tujini,  informacije o sprejemanju za-
konodaje, kotiček za učenje z igrami, kvizi, učnimi gradivi ipd.)

 Kaj Evropa počne zame? (primeri pobud in projektov, ki jih pod-
pira EU po regijah v posameznih državah članicah, različne analize 
(boj proti brezposelnosti, varstvo okolja, varovanje mej …) in pri-
meri, kaj je EU naredila za posamezne družbene skupine.)

  Evropski urad za izbor osebja (EPSO) (Informacije o izbirnih 
postopkih, zaposlitvenih možnosti v institucijah EU, pripravništvih, 
pripravi na preizkuse …)

 Evropski parlament,  Pisarna EP v Sloveniji, Ep na  Twit-
terju in  FB

 Spletna stran Evropske komisije,  Predstavništvo Evrop-
ske komisije v Sloveniji

 Tokrat grem volit

 Evropski mladinski portal (Informacije o možnostih za mlade, 
nanašajo se na osem glavnih področij.)

 Eurodesk (Brezplačni informacijski servis Evropske komisije, na-
menjen mladim in tistim, ki z njimi delajo.)

Alumni 
v institucijah EU

ALUMNI V INSTITUCIJAH EU

4   MAJ 2019

mailto:alumni%40stanislav.si?subject=Vpra%C5%A1anje
https://europa.eu/european-union/index_sl
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/index_sl.htm
https://europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_sl
https://europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_sl
https://europa.eu/learning-corner/home_sl
https://www.what-europe-does-for-me.eu/sl/portal
https://epso.europa.eu/home_sl
https://www.europarl.europa.eu/portal/sl
https://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/
https://twitter.com/europarl_SL
https://twitter.com/europarl_SL
https://www.facebook.com/europeanparliament/
https://ec.europa.eu/commission/index_sl
https://ec.europa.eu/slovenia/home_sl
https://ec.europa.eu/slovenia/home_sl
https://www.tokratgremvolit.eu/
https://europa.eu/youth/EU_sl
http://www.movit.si/info-servis-eurodesk/


MOJCA SMOLE:
»Glede na velike pristojnosti 

parlamenta se mi zdijo evropske 
volitve res pomembne«

NA krATkO O SEbI
Sem Mojca Smole iz 2. generacije ŠKG, takrat sem se pisala še Zupan. 
po poklicu sem prevajalka in delam v Evropskem parlamentu. Z dru-
žino živim v Luksemburgu. Z možem krmariva med službama, tremi 
otroki, njihovimi šolskimi in drugimi dejavnostmi, zastoji na cestah 
in podobnim. V zadnjem letu sem se po porodniški vrnila k zboru v 
stolnici, da se lahko tudi malo bolj resno ukvarjam s petjem, ne le z 
uspavankami ter izštevankami za otroke.

DELO PrEVAJALCA V EVrOPSkEM PArLAMENTU
V Evropskem parlamentu delam kot prevajalka (in ne tolmačka) za 
angleški, nemški in francoski jezik. Na slovenskem prevajalskem od-
delku prevajamo pisna besedila (in ne govorov) iz tujega v materni 
jezik, in sicer vse, s čimer se parlament ukvarja. Na prvem mestu 
je seveda zakonodaja, predlagane spremembe za direktive in ured-
be, zakonodajna poročila itd. Drug pomemben del so besedila, ki 
jih parlament potrebuje za svoje delovanje: npr. različni pravilniki 
in obrazci, življenjepisi poslancev, besedila za Evropsko hišo zgodo-
vine v Bruslju, spletne strani ... Besedila so zelo različna: en dan se 
ukvarjam z različnimi vrstami ribiških mrež in ribolovom v Baltiku, 
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naslednji dan s programom Erasmus, nato pride na vrsto regionalni 
razvoj in kohezijski skladi ali pa obrazec za zdravstveno zavarovanje. 
pri delu je nepogrešljiv računalnik, predvsem baze prevodov iz vseh 
uradnih jezikov vseh institucij v preteklih letih, pa različnih iskalniki 
po terminoloških bazah, bazah dokumentov ... Brez tega bi bilo res 
težko in zamudno. Delo teče od enega parlamentarnega zasedanja 
do drugega, saj morajo biti takrat pripravljena vsa besedila v vseh 
jezikih, da se lahko o njih glasuje. 

V parlamentu močno pride do izraza vsa jezikovna raznolikost Evro-
pe, pa tudi različnost tematik, o katerih se odloča na ravni EU. Gle-
de na velike pristojnosti parlamenta se mi zdijo evropske volitve res 
pomembne, saj je to edini način, da vplivamo, kdo soodloča npr. o 
mobilnem gostovanju, subvencijah za kmete ali dovoljeni količini 
aditivov v hrani. 

IZ SLOVENIJE V LUkSEMbUrG 
V Luksemburgu sem pristala precej po naključju: po diplomi sem 
delala kot turistična vodička po Ljubljani in intenzivno iskala služ-
bo. prijavila sem se za prevajalsko prakso v Evropskem parlamen-
tu, na slovenskem oddelku v Luksemburgu, bila sprejeta in 1. julija 
2005 prišla iz sončne Ljubljane v deževni Luksemburg za tri mesece. 

prakso so nato podaljšali še za tri mesece, nato sem dobila pogodbo 
za določen čas, v tistem letu pa sem tudi naredila uradni izpit, zna-
meniti »concours« in postala uradnica Evropske unije. Nato sem se 
odločila še za študij mednarodnih odnosov na Diplomatski akade-
miji na Dunaju, po letu študija pa sem se tedaj sveže poročena vrnila 
v Luksemburg. Sledili so otroci in ostalo je zgodovina ... 

Kaj je name naredilo največji vtis in Kaj najbolj 
POGrEšAM IZ SLOVENIJE
Vedno znova me navdušuje različnost ljudi, ki jih srečujem v Luksem-
burgu: od kod prihajajo, kaj vse so že doživeli ... Všeč mi je ta odpr-
tost, sprejemanje različnosti, da ni le enega pravilnega načina, kako 
živeti, ker bi tako živeli vsi, ki jih poznaš. Hkrati lahko ta strpnost 
hitro vodi v relativizem, da je vse enako dobro, tako da je treba imeti 
stvari dobro razčiščene in to, če se le da, privzgojiti tudi otrokom.

Kar se Slovenije tiče, pogrešam naravo, slovensko pokrajino in sonce 
(tukaj je večino leta precej sivo), sorodnike in prijatelje; za otroke (in 
starše ☺) so stari starši izredno dragoceni, pogrešam vpetost v sku-
pnost, ki je v mednarodnem okolju precej pretočna in spremenljiva, 
v Sloveniji pa manj. Ampak je očitno že prav tako, kot je, ljubi Bog 
ima za nas tudi v tem okolju načrt.

Klemen Žumer:
Oblikovanje kvalitetnih zakonov 

EU na podlagi dejstev s terena

IZ škG V EVrOPSkI PArLAMENT
Sem Klemen Žumer iz 2. generacije ŠKG. po opravljeni maturi sem 
odšel v Kanado, kjer sem diplomiral iz mednarodne politične ekono-
mije na Brock University. Magistriral sem iz politics of the World Eco-
nomy na London School of Economics v Veliki Britaniji ter iz Evrop-
skih študij in čezatlantskih odnosov na Institut d`Etudes politiques 
v parizu. poleg izmenjave v Guadalahari v Mehiki sem štiri mesece 
bival tudi na University of Washington v Seattlu, kjer sem raziskoval 
trgovinske spore med EU in ZDA. Na Brock University in na LSE sem 
opravljal raziskovalno in poučevalno delo na področju ekonomije in 
mednarodnih odnosov, nato pa sem ob vstopu Slovenije v EU svojo 
poklicno pot nadaljeval v institucijah Evropske unije. 

po dveh letih dela v Evropskem parlamentu kot vodja pisarne nek-
danjega slovenskega premiera in poslanca Evropskega parlamenta 
Alojza peterleta sem postal svetovalec v največji poslanski skupini 
v Evropskem parlamentu, kjer sem se osem let ukvarjal predvsem s 
področjem komuniciranja, svetovanja na področju zunanjih zadev in 
političnih vprašanj. Med najbolj intenzivnimi nalogami je bilo delo 
na odnosih med EU in Ukrajino med krizo leta 2013/14. Tri leta sem 
bil tudi svetovalec v kabinetu predsednika poslanske skupine.

Med leti 2014 in 2018 sem vodil Informacijsko pisarno Evropske-
ga parlamenta v Sloveniji, ki je leta 2017 skupaj s predstavništvom 
Evropske komisije otvorila nove prostore Hiše Evropske unije v Slove-
niji, pri čemer so sodelovali tudi predsednik Evropskega parlamenta 
Antonio Tajani, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker 
in predsednik slovenske vlade Miro Cerar.

ALUMNI V INSTITUCIJAH EU
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Od leta 2018 oblikujem in vodim novo enoto v okviru raziskovalne-
ga oddelka Evropskega parlamenta (EprS) za povezovanje z vladni-
mi akterji na vseh nivojih odločanja v EU.

Trenutno živim v Bruslju in sem poročen z argentinsko Slovenko, s 
katero konec leta pričakujeva naraščaj. 

kJE IN kAJ DELAM
V okviru Evropskega parlamenta že pet let deluje raziskovalni od-
delek, ki je notranja služba okrog 250 znanstvenikov in ekspertov 
na področjih politik EU. Oddelek predstavlja možganski trust, ki po-
slancem Evropskega parlamenta in parlamentarnim odborom zago-
tavlja neodvisne, nepristranske in verodostojne analize in raziskave 
v zvezi s političnimi vprašanji, povezanimi z Evropsko unijo. Doku-
menti, ki jih s kolegi pripravljamo, niso strankarsko-politični, temveč 
so osnovani na kredibilnih virih in preverljivih podatkih, ki poslan-
cem pomagajo pisati take zakone, ki dejansko rešujejo probleme dr-
žavljanov in delujejo v praksi.

Vse publikacije so dostopne na spletni strani ter prek EprS App. Če 
vas na primer zanima, kaj Ep sprejema na področju šolstva in kultu-
re, kako namerava reformirati skupno kmetijsko politiko ali kakšno 
je stanje migracij v EU, lahko tukaj najdete berljive analize, ki stojijo. 
Med drugim smo pripravili tudi več kot 1500 enostranskih poročil o 
tem, kaj je EU konkretno naredila za svoje državljane po regijah EU 
in po družbenih skupinah. 

KaKo se s svojim delom trudimo pribliŽati drŽa-
VLJANOM EU
Moja enota se imenuje "povezovanje nivojev odločanja" in je bila 
ustanovljena z mojim prihodom, da bi povezala odločevalce na rav-
ni EU z vladami na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. V EU je 28 

držav članic, 330 regij in skoraj 100.000 lokalnih vlad. Na ravni EU 
sprejemamo okrog 80 % zakonodaje, ki velja na vseh ravneh za vse 
Evropejce. Lokalni in regionalni nivo pa sta tista, ki izvajata in naj-
bolj občutita posledice zakonodaje. Zato imata tudi največ izkušenj 
in praktičnega znanja o tem, kaj deluje in kaj ne, ter kako bi se dalo 
stvari popraviti, da bi bili zakoni dobri za ljudi.

Naloga moje ekipe, ki prihaja z vseh strani EU, je vzpostaviti pristen 
in vzajemno koristen stik z vsemi nivoji odločanja v EU ter na siste-
matičen in učinkovit način obveščati o tem, kakšno zakonodajo pri-
pravlja EU ter hkrati pridobiti relevantne podatke o tem, kakšne za-
kone potrebujemo.

PrVI rEZULTATI IN IZZIVI ZA NAPrEJ
V prvem letu smo opravili analizo vladnih organizacij ter se z več kot 
20 krovnimi organizacijami in posameznimi regionalnimi vladami v 
EU dogovorili za sistematično sodelovanje. EU je zelo kompleksna, 
saj se vsaka država organizirana po svoje, nekatere z dolgo tradicijo 
in seveda vsaka v svojem lokalnem jeziku, tako da izzivov ne manjka.

S svojim delom želimo pokazati, da institucije EU niso same sebi na-
men, temveč poslušamo in upoštevamo znanje in izkušnje, kjer jih 
lahko najdemo v Evropi. S svojim delom podpiramo oblikovanje kva-
litetnih zakonov na podlagi dejstev s terena ter prispevamo k temu, 
da kot dober parlament na ravni EU vršimo kakovosten nadzor nad 
izvršilno oblastjo EU, v skupno dobro vseh državljanov.

ALUMNI V INSTITUCIJAH EU

MAJ 2019   7



roK Žvelc:
»Verjamem, da se bomo evropski 

narodi, združeni v eu, uspešno 
soočili s prihodnjimi izzivi«

NA krATkO O SEbI
Moje ime je rok Žvelc, sem 2. generacija ŠKG, po poklicu pravnik. 
Z družino živimo na belgijskem podeželju v bližini zgodovinsko po-
membnega Waterlooja, tako da se z vlakom vozim v službo v Bruselj. 
25 minut vožnje je ravno prav, da poslušam podcast ali zvočno knji-
go – trenutno se zabavam z 12 pravili za življenje Jordana peterso-
na. V prostem času bi zelo rad bral knjige, se ukvarjal s športom in 
napisal kakšen članek, a ne utegnem. Namesto tega se igram s tremi 
majhnimi fantki (2, 4 in 6 let), skupaj igramo nogomet na vrtu ali te-
nis na bližnjih teniških igriščih.

Od leta 2008 delam na Evropski komisiji. Trenutno sem zaposlen na 
Generalnem direktoratu za finančno stabilnost, finančne storitve in 
unijo kapitalskih trgov. po zadnji finančni krizi smo v našem gene-
ralnem direktoratu pripravil veliko zakonodaje, tako da so sedaj fi-
nančne ustanove, kot so banke in zavarovalnice, bolj varne in so vla-
gatelji bolje zaščiteni in obveščeni o tveganjih. Sam sem zadolžen 
za prost pretok kapitala, eno izmed temeljnih svoboščin EU, ki omo-
goča, da lahko evropski državljani prenašamo gotovino preko meja, 
investiramo v vrednostne papirje in nepremičnine v drugih državah 
članicah EU.
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pričaKovanja glede prihodnosti evrope
Ko smo pred petnajstimi leti 1. maja vstopili v Evropsko unijo, je bilo 
v Ljubljani veselo kot za silvestrovo. Takrat sem začasno stanoval pri 
sinu bivše profesorice na ŠKG v starem mestnem jedru in spominjam 
se, kako smo bili ponosni, da bomo postali člani Evropske unije. Ob 
polnoči smo z okna izobesili zvočnike in z največjo možno jakostjo 
predvajali evropsko himno Oda radosti, tako da je odmevalo po 
vsem Starem trgu. Takrat, ko se mi niti sanjalo ni, da bom čez štiri 
leta njen uslužbenec, je EU osvojila naša srca in čustva.

Sem kristjan, Slovenec in Evropejec, vse te identitete se ne izključu-
jejo, temveč dopolnjujejo. Evropejci bi morali biti ponosni na svoje 
skupne vrednote, življenjski standard in skupno zgodovino. poudar-
jati bi morali stvari, ki nas združujejo, in ne tiste, ki nas razdvajajo. 
Samo če držimo skupaj in sodelujemo, smo močni in samozavestni 
napram drugim svetovnim velesilam in se lahko soočamo z gospo-
darskimi in drugimi globalnimi izzivi, kot so na primer klimatske 

spremembe, terorizem in migracije. Evropska unija je pravni okvir za 
takšno sodelovanje in doseganje skupnih ciljev. Je družina držav, ki 
imajo skupne vrednote in cilje in so se bile pripravljene odpovedati 
delu suverenosti za dosego le-teh. Brez EU si ne morem predstavljati 
prihodnosti svojih otrok, saj me je strah, da bi se v Evropi lahko po-
novila zgodovina pred ustanovitvijo Evropske skupnosti leta 1951, 
in ker se razdeljeni ne bi mogli soočiti z izzivi prihodnosti. Tako da 
verjamem, da se bomo evropski narodi, združeni v EU, uspešno so-
očili s prihodnjimi izzivi, tako da bo življenje naših otrok in mlajših 
generacij vsaj tako lepo, če ne lepše, kot je naše življenje sedaj.  

kAJ V bELGIJI NAJbOLJ POGrEšAM
pogrešam slovensko okolje in jezik, predvsem kulturne prireditve 
v slovenskem jeziku. Gore in morje. Širšo družino, predvsem stare 
starše, ki lahko popazijo otroke ali pa ti priskočijo na pomoč, če se ti 
kaj zalomi. ŠKG, kamor bi vpisal svoje otroke.

JUrIJ MESEC:
»Skrbim, da ustrezno zastopam 

interese Slovenije«

NA krATkO O SEbI
Sem Jurij Mesec, 3. generacija ŠKG, pravnik po poklicu in veseljak po 
srcu. prihajam z Zaplane, trenutno pa že dve leti in pol z ženo Tinko 
ter otrokoma Valterjem in Frido živimo v Bruslju. Delam na Stalnem 
predstavništvu republike Slovenije pri Evropski uniji, kamor sem bil 
napoten z Ministrstva za pravosodje, kjer sem bil pred tem že dolgo 
zaposlen. Moj mandat je omejen, zato se v vsakem primeru slej ko 
prej vračamo nazaj v Slovenijo, želimo pa čas v Bruslju čim bolj izko-
ristiti in narediti našo dogodivščino polno prijetnih spominov.

SVETOVALEC ZA PrAVOSODNO SODELOVANJE V CIVILNIH 
ZADEVAH
Delo svetovalca za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah je pre-
cej bolj dinamično, kot bi si človek predstavljal iz samega naziva. Na 
stalnem predstavništvu imajo vsa ministrstva svoje predstavnike, ki 
sodelujemo pri zakonodajnem procesu s svojega delovnega podro-
čja, na delovnih skupinah in drugih usklajevanjih zastopamo stališča 
in interese republike Slovenije, poročamo matičnim ministrstvom o 

napredku pri sprejemanju zakonodajnih aktov, nudimo vso strokov-
no podporo stalnemu predstavniku, ob zasedanjih Sveta ministrov 
pa gostimo resorne ministre in jim svetujemo pri vsebinskih razpra-
vah, ki so na dnevnem redu zasedanja. Delovno okolje je povsem 
mednarodno, moji sodelavci, s katerimi preživim večino delovnega 
časa, so namreč kolegi svetovalci iz ostalih 27-ih držav članic. preko 
nas poteka večina komunikacije med našimi prestolnicami, drugimi 
državami članicami in evropskimi institucijami. Delovnik je inten-
ziven, dosegljivi smo praktično ves čas, veliko težo pa našemu delu 
dajejo tudi družabni dogodki, kjer se zgodi veliko neformalnih sre-
čanj in kjer se komunikativnost izkaže za precej dobrodošlo lastnost. 

POZITIVNE IN NEGATIVNE PLATI DELA
Verjetno je nekoliko negativna plat mojega dela predvsem velika 
intenzivnost v določnih obdobjih. Deloma je to že specifika civilne-
ga prava, saj pokriva zelo širok spekter različnih področij, ki jih je 
potrebno dobro poznati, deloma pa posledica ambicioznosti posa-
meznega predsedstva. predsedujoče države se namreč menjujejo na 
pol leta in gredo v želji po čim večjem uspehu, kar v praksi pomeni 
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velik napredek pri pogajanjih, večkrat preko meja nekega normal-
nega delovnika. pozitivnih plati je veliko več, mednarodno delovno 
okolje je že samo po sebi bolj konstruktivno, spoznavaš nove in nove 
ljudi na diplomatskem parketu, pridobivaš nova znanja, potuješ v 
prestolnice ostalih držav članic in ob tem skrbiš, da ustrezno zasto-
paš interese Slovenije. 

selitev v tujino z druŽino ni enostavna, a prinese 
TUDI MArSIkAJ DObrEGA
Selitev družine z dvema majhnima otrokoma iz udobja domačega 
kraja v tujino ni najbolj enostavna odločitev in potrebuje kar nekaj 
poguma obeh partnerjev. Začetni meseci prinesejo precej stresa, 
vendar pa se stvari dokaj hitro postavijo na pravo mesto. presenečen 
sem predvsem nad sposobnostjo prilagoditve otrok, Valter po dveh 
letih v mednarodnem vrtcu pri šestih letih že tekoče govori angle-
ško in francosko, tudi mlajša Frida gre po njegovih stopinjah. Njuni 
sošolci so otroci s celega sveta, vseh barv in ras, skupaj uživajo in se 
imajo radi. To je še ena od pozitivnih stvari, ki jih taka izkušnja pri-
nese, družina pa se tudi sicer daleč od doma še bolj poveže. Skratka, 
imamo se lepo in Bruselj nam bo vsekakor ostal v lepem spominu.
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šPELA COLE:
»To, da sem v centru dogajanja in 

oblikovanja evropskih politik, je nekaj, 
na kar sem zelo ponosna, in hkrati zelo 

cenim, da sem dobila to priložnost«

NA krATkO O SEbI
Moje ime je Špela Cole (rojena Čelik) in sem 5. generacija ŠKG. po 
poklicu sem diplomirana francistka in politologinja. Z družino že dalj 
časa živim v predmestju Bruslja, hčerki (6 in 3 leta) hodita v flamsko 
(nizozemsko) govorečo šolo, mož je Izraelec, tako da imamo doma 
pravo mednarodno vzdušje. Še posebej se to pozna pri uporabi jezi-
kov ali pa kulinariki: za toplo predjed imamo govejo juho z nudelci, 
za glavno jed doma narejene falafle in humus, sladica pa je največ-
krat bolj francoska oziroma se ustavimo kar pri sirih ☺.

svetovalKa na področju oKolja, zdravja in var-
NOSTI HrANE
Od leta 2008 sem zaposlena v Evropskem parlamentu v Bruslju, kjer 
od leta 2015 delam za največjo politično skupino Evropsko ljudsko 
stranko (Epp). Sem svetovalka na področju okolja, zdravja in varno-
sti hrane in sem tako aktivno vključena v zakonodajno delo odbora 
ENVI (angleška okrajšava za Environment, public Health and Food 
Safety Committee). poleg udeležbe na sestankih tega odbora mo-
ram skrbeti za redno spremljanje zakonodajnih predlogov s strani 
komisije, svetovanje poslancem in pripravo konkretnih predlogov 
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sprememb za izboljšavo zakonodajnih aktov. potem je tu še cela vr-
sta tehničnih sestankov in usklajevanj z drugimi političnimi skupi-
nami. pa udeležba na tako imenovanih tristranskih pogajanjih (to 
je Evropski parlament, Evropska komisija in Evropski svet), ki se po-
navadi začnejo šele zvečer in trajajo pozno v noč ali celo do jutra. 
Enkrat (včasih celo dvakrat) na mesec se selimo v Strasbourg na ple-
narno zasedanje, kjer od ponedeljka do četrtka delamo od zjutraj do 
poznih večernih ur ... No, da se popravim, v četrtek zgolj do kosila, 
potem pa se vračamo nazaj, a zaradi dolge poti spet nismo prav zgo-
daj doma.

ravno to zadnje je tisto, kar me pri mojem delu še najbolj moti. po-
zne ure, še posebej, ko imaš majhne otroke in komaj čakajo, da ti 
skočijo v objem. V Bruslju se delovnik začne dokaj pozno, to je enkrat 
med deveto in pol deseto uro zjutraj. Glede na to, da z družino živim 
na obrobju mesta, se zaradi gneče na cestah zjutraj odpravim dovolj 
zgodaj in tako pričenjam z delom ob osmih. Do devetih vladata tiši-
na in mir, potem pa začnejo zvoniti telefoni in deževati maili z vseh 
strani. Domov se praviloma vračam enkrat do sedmih zvečer, se pa 
neredko kdaj sestanki zavlečejo do osmih ali takrat celo pričnejo. Kot 
sem že omenila, je potrebno (vsaj) enkrat na mesec zapustiti druži-
no za par noči in se seliti v Strasbourg. Da ne omenim vikenda pred 
selitvijo v alzaško prestolnico – treba je sestaviti in skuhati meni za 
skoraj cel teden, pripraviti 'kupčke' oblek za otroka za vsak dan in 
sploh pomisliti na sto in eno stvar. 

izKoristiti priloŽnosti
Kar odtehta te (pre)dolge ure v službi, so zelo zanimive in vsakdanje 
teme, s katerimi se dnevno srečujem in aktivno sodelujem pri njiho-
vem (pre)oblikovanju. Tako sem na primer delala na evropski strate-
giji v boju proti raku, pa na zmanjšanju izpustov CO2 tako pri avto-
mobilih kot pri tovornjakih ali pa na obnovljivih virih energije. po-
tem so tu še zelo prijazni in strokovni sodelavci, s katerimi se po veči-
ni zelo dobro razumemo in si medsebojno pomagamo. In to, da sem 
v centru dogajanja in oblikovanja evropskih politik, je nekaj, na kar 
sem zelo ponosna, in hkrati zelo cenim, da sem dobila to priložnost.

Tu sem moram v prvi vrsti zahvaliti svojemu nekdanjemu 'šefu', 
evropskemu poslancu in predsedniku prve demokratično izvoljene 
vlade Alojzu peterletu. pred dobrimi desetimi leti, ko sem se iz pa-
riza, kjer sem študirala in pisala diplomsko nalogo, s hitrim vlakom 
peljala na dvodnevni ogled Bruslja in po možnosti obisk Evropske-
ga parlamenta, sem imela to čast, da sem ga prvič osebno srečala. 
In mi je ponudil delo v svoji pisarni v parlamentu v Bruslju, da sem 
lahko naprej kot pripravnica, potem pa kot njegova parlamentarna 
pomočnica preko te – zame neprecenljive – priložnosti, spoznala to 
evropsko institucijo, dobila neštete izkušnje v mednarodnem oko-
lju in spoznala veliko pomembnih in/ali zanimivih ljudi. In od takrat 
sem še vedno tu, vmes sem srečala še svojega moža in si ustvarila 
družino. rada sicer grem na počitnice v Slovenijo, a rada se tudi vra-
čam nazaj domov v Belgijo ☺.

EMIL kOS:
»Želim si postati močan glas izseljenih 

in zdomskih rojakov v Sloveniji ter 
ambasador promocije Slovenije v tujini«

NA krATkO O SEbI
Sem Emil Kos, 5. generacija ŠKG. Diplomiral sem iz managemen-
ta informacijskih sistemov in večino časa delal na področju kadrov, 
projektnega vodenja, organizacije dogodkov in managementa ne-
profitnih organizacij. Moja strast sta delovanje v neprofitnih orga-
nizacijah (bil sem predsednik Zveze AIESEC Slovenija ter pobudnik 
in predsednik Slovenskega društva v Luksemburgu) in neformalno 
mreženje. Čas, kar mi ga ostane, najraje namenim sinu Danielu ter 

družabnim in športnim aktivnostim (npr. taroku, bachati, vodenim 
vadbam in wellnesu).

DELO IN STrAST: POVEZOVANJE IZSELJENIH rOJAkOV 
MED SAbO IN Z DOMOVINO
Trenutno delam na Generalnem direktoratu za energijo pri Evropski 
komisiji kot asistent na projektu razvoja fuzijskega reaktorja ITEr. 
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Kljub temu da je moje delo zanimivo, saj obsega reševanje tehničnih 
in organizacijskih izzivov enote, delo na internih projektih in kon-
takte z različnimi posamezniki in skupinami, pa svojo pravo dodano 
vrednost vidim v povezovanju Slovenk in Slovencev, ki so zapustili 
Slovenijo, med seboj in z domovino. Na predlog več slovenskih iz-
seljenskih društev v Evropi in priporočilo veleposlaništva v Bruslju 
me je v letu 2017 premier imenoval za člana Sveta Vlade republike 
Slovenije s petletnim mandatom. Svojo vlogo vidim predvsem v pri-
zadevanjih za integracijo, zaščito in povezanost Slovencev v tujini, 
tako med seboj kot z domovino. Želim si postati močan glas izselje-
nih in zdomskih rojakov v Sloveniji ter ambasador promocije Slove-
nije v tujini.

SLOVENCI SE NE ZAVEDAMO ZArES, kAJ NAM DAJE 
EVrOPA
Ko so v Veliki Britaniji po referendumu spraševali, zakaj so ljudje gla-
sovali za Brexit, je bil med najpogostejšimi odgovori, da EU zanje ni 
naredila nič. Brexit še sploh ni realiziran, posledice so pa že kata-
strofalne – in to je šele začetek. Ljudje smo na splošno očitno taki, 
da stvari začnemo ceniti šele, ko jih izgubimo. Mislim, da je treba 
ljudem pokazati, kako bi jutri izgledala Slovenija, če ne bi bili več 
del Evropske unije – ljudje se morajo začeti zavedati, kaj so resnične 
prednosti, ki nam jih prinaša EU, in da le-te niso samoumevne.

izKoristite mreŽo rojaKov po svetu
Čeravno smo Slovenci po naravi res 'vrtičkarji', pa si vedno prisko-
čimo na pomoč. Ko se povezujemo, je to predvsem zato, da si lah-
ko medsebojno pomagamo. Dokaz za to so preštevilne skupnosti 
in skupine, ki so se ustvarile na socialnih omrežjih. Če se zanimate 
za neko državo, se včlanite v skupine, ki jih Slovenci v tej državi ali 
mestu tvorijo na družabnih omrežjih. Na teh omrežjih boste našli 
odgovore lažje in hitreje, saj smo Slovenci po vsem svetu vedno pri-
pravljeni pomagati. Taka medsebojna pomoč je že vsakdanja praksa 
in ljudi zanimajo različne stvari, najpogosteje pa se išče stanovanja, 
začasna prenočišča, delo, kontakte, know-how, pomoč pri javni ad-
ministraciji, turistične nasvete itd. Izseljevanje Slovencev je v pora-
stu, predvsem med mladimi, ki so zelo aktivni na socialnih omrežjih, 
zato ste lahko prepričani, da boste našli pomoč. Mogoče se pa z na-
šimi nasveti in pomočjo tudi sami nekega dne opogumite in posku-
site življenje v tujini – zahvaljujoč EU lahko to naredite skoraj brez 
birokratskih ovir.
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GrEGOr kOšIr:
»bistveni izziv v naslednjih letih 
bo, kako v tej poplavi internetnih 

novic, manipulacij in celo svetovnih 
teorij zarot ohraniti Evropsko unijo 

v zavesti ljudi kot največjo zgodbo 
o uspehu v sodobni zgodovini!«

NA krATkO O SEbI
Sem Gregor Košir, 6. generacija ŠKG. po poklicu sem univerzitetni 
diplomirani ekonomist, trenutno pa zaključujem petletni mandat 
akreditiranega asistenta poslanca Evropskega parlamenta Franca 
Bogoviča v Bruslju. Slednjega sem v minulih letih izkoristil kot odlič-
no izhodišče za številna krajša in daljša potovanja po Evropi in svetu. 
Vsaj enkrat na leto za dva ali tri tedne sedem na motor in se odpe-
ljem proti vijugastim cestam Francije, Škotske, Islandije, Norveške ...

DELOVNI DAN ASISTENTA V EVrOPSkEM PArLAMENTU
Vsemu, kar se službeno dogaja z evropskim poslancem v Bruslju ali 
Strasbourgu, mora slediti tudi asistent, če mu želi ustrezno pomaga-
ti in olajšati delo. Seveda so nekateri poslanci bolj samostojni, dru-
gi spet veliko koristijo asistentsko pomoč. Dober poslanec aktivno 
sledi zadevam, asistente pa uporablja kot vsebinski in administra-
tivni »support« in vir dodatnih informacij. Tako lahko zjutraj rezer-
viraš letalsko karto za poslanca, odgovoriš na nekaj mailov, potrdiš 
udeležbo poslanca na dogodku ali dveh, spremljaš sejo parlamen-
tarnega odbora, vmes se s svetovalcem politične skupine pogovoriš 
o amandmajih, ki jih pripravljate za poročilo, na katerem poslanec 
dela, popoldne s poslancem uskladita odgovor na novinarsko vpra-
šanje, v studiu posnameta izjavo za konferenco v Sloveniji, dan pa 
se zaključi z večernim dogodkom ali sprejemom, ki so predvsem 
namenjeni mreženju. In to je samo delček vsakdana, naslednji dan 
je lahko popolnoma drugačen. Zagotovo ni nikoli monotono, je pa 

seveda vprašanje, koliko časa si pripravljen živeti tako živahen de-
lovni tempo. 

splošno prepričanje: evropsKi parlament nima 
realne moči, na Koncu obvelja, Kar se dogovorijo 
drŽave članice v sozvočju z evropsKo Komisijo 
Teh časov, ko je bil parlament zgolj posvetovalno telo EU, je počasi 
konec. Z dodatnimi pooblastili iz Lizbonske pogodbe se spreminja v 
enakovrednega sogovornika na področju zakonodaje in tudi ključnih 
odločitev v EU, kot so podpisi mednarodnih sporazumov, izvolitve 
Evropske komisije in končnega odločanja o npr. izstopnem spora-
zumu za Brexit. Tudi v t.i. trilogu, ko se o končni obliki zakonodaje 
pogajajo Evropski svet, komisija in parlament, slednjega ni več moč 
zaobiti, njegovo mnenje se mora vsaj v določeni meri upoštevati v 
obliki kompromisa. recimo konkreten primer; pred kakšnim mese-
cem je parlament na zasedanju potrdil stališče, ki vključuje tudi Bo-
govičev amandma, ki predvideva 2,4 milijarde sredstev v proračunu 
EU za njegovo iniciativo pametne vasi. Nekoč bi lahko države članice 
ali komisija takšen predlog ignorirale, danes ga morajo vsaj do neke 
mere upoštevati. Kompromis bo verjetno nekoliko manjša končna 
številka, vendar bo financiranje zagotovo zagotovljeno.

POMEMbNOST VOLITEV V EVrOPSkI PArLAMENT
Evropske volitve so vedno bolj pomembne, kajti odločitve Evropske-
ga parlamenta se vedno bolj odražajo v evropski zakonodaji in po-
sledično v našem vsakodnevnem življenju. Zato ni vseeno, kdo nas 
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tam zastopa. To je mesto za strokovne in politično nekoliko bolj izku-
šene ljudi. Med njimi so seveda lahko tudi mladi, kar zelo podpiram, 
vendar je glede na izkušnje zelo priporočljivo, če imajo nekaj poli-
tično-strokovne kilometrine, sicer jim mandat mine zgolj v prilaga-
janju zelo utečenemu sistemu. Zato je odgovornost tudi na nas vo-
livcih, da gremo na volitve in se kritično odločimo, kdo bo naš pred-
stavnik v EU. Ostati doma pomeni to odločitev prepustiti manjšini. 

IZZIVI PrED EVrOPSkO UNIJO
Bistveni izziv, ki ga vidim, je, kako sploh v tej poplavi novic, infor-
macij in celo svetovnih teorij zarot za ljudi ohraniti Evropsko unijo 
kot eno največjih zgodb o uspehu. poleg sedmih desetletij miru, ki 
je žal postal povsem samoumevna zadeva, je tu še ogromno drugih 
koristi. poglejmo samo skupno valuto, odprte meje, cenejše mobil-
ne pogovore, prost pretok delovne sile, kapitala, možnosti šolanja, 
gospodarskega sodelovanja, mednarodne izmenjave, zmanjševanje 
razvojnih razlik med regijami, spodbujanje pridelave zdrave hrane 
itd. Seveda ima tudi EU svoje težave, predvsem zaradi prepočasnega 
prilagajanja izzivom sodobnega časa, vse predolgo traja, da uskla-
dimo ključne odgovore na temeljne izzive in ukrepamo. Čudež bi bil, 
če pri 28 državah članicah ne bi bilo tudi nesoglasij, vendar pod črto, 
treba je gristi naprej, ne pa se obračati k evroskepticizmu. Britanski 
državljani bodo zelo kmalu verjetno na lastni koži občutili posledice 
nepremišljenih politik, usmerjenih proti EU. ravno zato apeliram na 
škofijce, da časa in okoliščin, v katerem živimo znotraj EU, ne jemlje-
jo kot nekaj gotovega, temveč nekaj, za kar se je treba boriti. Naj 
postanejo ambasadorji zdravega razuma in širijo to pozitivno per-
cepcijo EU povezovanja med ostale Slovenke in Slovence, ki dostikrat 

ne zmorejo ali pa ne želijo videti celotne slike in velikokrat podležejo 
všečnim populističnim idejam. 

Ko včasih poslušam argumente predvsem levega političnega pola, 
človek dobi občutek, da nam je vsako leto, od kar smo odšli iz Jugo-
slavije, slabše. Vseeno je Slovenija danes v vrhu držav z najmanjšimi 
socialnimi razlikami, brezposelnost med mladimi v EU je na 20-le-
tnem dnu, še nikoli ni toliko Slovencev dobilo možnosti, da opravi 
del študija v tujini, še nikoli niso bili slovenski izvozniki in slovensko 
gospodarstvo tako močno. Veliko je seveda še prostora za približeva-
nje najrazvitejšim in marsikaj moramo kot država še popraviti, spre-
meniti, preganjajo nas stare navade iz preteklosti. Vendar generalno 
nimamo razloga za pesimizem. Končno imamo tudi mladi možnost 
soustvarjati svetlo evropsko prihodnost!

[ oblikovalski studio ]
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MArTINA kADUNC:
nove tehnološko napredne in s 

podatki podkrepljene prakse za 
boljše oblikovanje politik

NA krATkO O SEbI
Sem Martina Kadunc, 8. generacija  ŠKG. Že več kot deset let sodelu-
jem pri oblikovanju svetovnih politik trajnostnega razvoja. Sem di-
plomantka Ekonomske fakultete v Ljubljani in ena redkih Slovenk 
z magisterijem, pridobljenim na School of International and public 
Affairs, Univerze Columbia v New Yorku. Med svoje profesorje med 
drugim štejem tudi roberta Mudella, očeta evra, in Jeffreyja Sachsa, 
očeta ciljev trajnostnega razvoja (ang. Sustainable Development 

Goals). V paragvaju sem dve leti sooblikovala žensko ekonomijo: v 
program mikroposojil in izobraževanja sem vključila 400 revnih žen-
sk in njihovih mikropodjetij. Štiri leta sem kot del ameriškega pod-
jetja ICF v Bruslju in Hong Kongu svetovala vladam in mednarodnim 
organizacijam. V svojem delu neizmerno uživam, saj preko njega 
spoznavam svet, si širim obzorja in duha ter prispevam k razmišlja-
nju in reševanju svetovnih izzivov, od humanitarnih dejavnosti v 
palestini do neizkoriščenih priložnosti turizma v papui Novi Gvineji. 
Danes sem del Evropske komisije v Bruslju.

DELO NA STrATEškEM ODDELkU DIrEkTOrATA ZA rAZI-
SkAVE IN INOVACIJE 
Na Evropski komisiji sem del strateškega oddelka Direktorata za ra-
ziskave in inovacije. Ukvarjam se s tem, kaj Evropi, njeni ekonomi-
ji, znanosti in povprečnemu državljanu prinese stomilijardni evrop-
ski program Obzorje Evropa (Horizon Europe). Na komisijo skušam 
vpeljati nove tehnološko napredne in s podatki podkrepljene prakse 
za boljše oblikovanje politik. Na to temo sva s sodelavko nedavno 
objavili članek, v katerem predlagava nov pristop k merjenju učin-
kov raziskav in inovacij, t.i. Impact pathways. Ta pristop je sedaj del 
evropske zakonodaje, za metodo pa se zanimajo tudi v Kanadi in na 
Japonskem. Trenutno jo dodatno nadgrajujemo in iščemo načine 
povezovanja programa s cilji trajnostnega razvoja. Testiramo tudi 
možnosti umetne inteligence. predvsem se pri delu vsak dan učim, 
na kašen način nove ideje uvajati v kompleksni javni upravi, kot je 
ta. poudarek je na participativnem in multidisciplinarnem sodelova-
nju z več kot petdesetimi sodelavci in mednarodnimi strokovnjaki. 

JE EU bLIZU LJUDEM
Imam občutek, da smo na področju evropske politike raziskav in ino-
vacij od povprečnega državljana še vedno oddaljeni. Delno je to po-
vezano s samo kompleksnostjo znanosti in s tem povezanih javnih 
intervencij. pa vendar smo v zadnjem letu na evropski ravni v direk-
toratu naredili kar precejšen korak naprej in imamo za državljane 
sedaj posebno enoto. Ne govorim samo o informiranju, ampak tudi 
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o vključevanju državljanov v vsak del našega cikla, od oblikovanja 
strateških smernic do odločanja in vključevanja v raziskovalne pro-
cese ter nenazadnje merjenja in vrednotenja učinkov. pri pripravi 
programa Obzorje Evropa smo tako s pomočjo projekta CIMULACT 
upoštevali vidike državljanov iz 30 evropskih držav. pri financiranju 
evropskih raziskovalnih projektov vedno bolj poudarjamo pomemb-
nost državljanske znanosti (ang. citizens science) in procesov sou-
stvarjanja (ang. co-creation, use-inspired research). Bolj na splošno 
pa je Evropska komisija od leta 2015 zavezana, da se o vseh zakon-
skih predlogih odprto javno posvetuje. pri predlogu nedavne direk-
tive o spremembi urnega zamika je tako svoje mnenje oddalo kar 
4,6 milijona Evropejcev. po mojih izkušnjah Evropa vsekakor gradi 
na tem, da bi vsi državljani čutili, da so del skupnosti, ki jih posluša, 
in jim hkrati ponuja različne priložnosti aktivnega sodelovanja pri 
oblikovanju in izvajanju javnih politik. 

izKoriščanje moŽnosti, Ki jih ponuja eu
Če ostanem v okvirih evropske politike raziskav in inovacij, Slovenija 
izvrstno izkorišča možnosti Evropske unije. Glede na svojo velikost je 
Slovenija v samem vrhu mreže okvirnega programa EU Obzorje 2020 
(Horizon 2020), in sicer takoj za Finsko, kar pomeni, da naša  podje-
tja, raziskovalni inštituti, univerze, javni zavodi in raziskovalci izka-
zujejo odličnost na evropskem nivoju. Z okvirnim programom v Slo-
venijo neposredno priteče okoli 43 milijonov evrov na leto, od tega 
40 % v zasebni sektor, posamezno pa je največ sredstev dodeljenih 
Institutu Jožefa Štefana in Univerzi v Ljubljani. Učinki mreženja in 
sodelovanja Slovencev z najboljšimi raziskovalci in inovatorji v Evro-
pi pa so seveda za našo ekonomijo še veliko večji. Slovenci so tudi 
ključni akterji v evropski politiki raziskav in inovacij. Tako da kljub 
naši majhnosti (ali pa prav zaradi nje) vidno oblikujemo Evropo.

šPELA POkOVEC:
»splača se izkoristiti možnosti«
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NA krATkO O SEbI
Sem Špela pokovec, 13. generacija ŠKG. Študirala sem prevajanje in 
tolmačenje na Univerzi v Ljubljani, v prostem času pa rada potujem, 
se ukvarjam s športom in se družim s fantom in prijatelji.

Konec novembra 2016 sem začela delati kot lektorica na slovenskem 
prevajalskem oddelku Sodišča Evropske unije v Luksemburgu. Moja 
glavna naloga je lektoriranje slovenskih prevodov sklepnih predlo-
gov, sodb in mnenj Sodišča ter sodb Splošnega sodišča, sporočil za 
medije in drugih dokumentov, ki jih izdaja Sodišče EU.

kAkO SEM PrIšLA V LUkSEMbUrG
V Luksemburg me je odneslo čisto po naključju. Kolegica s faksa (si-
cer malo starejša gospa) je poleti 2016 delala kot pravnica lingvistka 
na slovenskem prevajalskem oddelku sodišča, ko ji je vodja oddelka 
omenila, da bodo pozimi za nekaj mesecev potrebovali dodatnega 
lektorja, in ali pozna koga primernega. Kolegica je priporočila mene 
in mi rekla, naj vodji pošljem svoj CV. V nekaj tednih me je ta pova-
bila v Luksemburg na razgovor, še dva tedna pozneje mi je sporočila, 

da sem dobila službo in da začnem 28. novembra. pogodba, ki naj 
bi trajala le dva ali tri mesece, je bila večkrat podaljšana in tako že 
nekaj več kot dve leti živim v Luksemburgu.

moŽnosti, Ki jih eu ponuja posamezniKu
po mojem mnenju je največja prednost članstva v EU za posamezni-
ka prost pretok oseb – vsak državljan katere od držav članic EU se 
lahko prosto giblje po celotnem ozemlju EU, kar pomeni, da lahko 
na primer študira v Franciji, gre potem na pripravništvo v Belgijo, na 
koncu pa se odloči za delo na Irskem ali v Španiji. Ena od enostav-
nejših možnosti za študij ali pripravništvo v tujini je program Era-
smus+, ki povezuje številne evropske univerze in študentom omo-
goča, da semester ali letnik študija opravijo na kateri od sodelujočih 
univerz v EU ali si po končanem študiju doma poiščejo pripravništvo 
v tujini. To možnost se res splača izkoristiti, saj si s študijem in življe-
njem v tujini širimo obzorja, spoznavamo nove prijatelje in druge 
kulture, poleg tega pa postanemo bolj sproščeni pri govorjenju tu-
jega jezika.

LUkA SkLEDAr:
»za mano je nepozabna izkušnja, ki bi jo 

priporočil predvsem tistim, ki jih zanima 
politika in delovanje Evropske unije«

NA krATkO O SEbI
Sem Luka Skledar, 20. generacija ŠKG. po končanem šolanju na gim-
naziji sem se vpisal na pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in sem 
zdaj študent 3. letnika. V mesecu marcu sem bil na praksi pri evrop-
skemu poslancu Alojzu peterletu. Spoznaval sem delo v Evropskem 
parlamentu, njegovo organizacijo in proces demokratičnega odloča-
nja na ravni Evropske unije. pri tem sem se naučil veliko novega, kar 
mi bo koristilo na nadaljnji študijski in karierni poti. 

prijava na razpis za staŽiranje pri evropsKem 
POSLANCU PETErLETU
Že od nekdaj me zanima politika. redno spremljam dogajanje v EU 
in njenih institucijah, tekom študija smo se o tem učili pri predmetu  
pravo EU, želel pa sem delo v Evropskem parlamentu spoznati tudi 
v praksi. Evropski poslanec Alojz peterle vsako leto objavi razpis, na 
katerega se lahko prijavi kdor koli, pri čemer je edina omejitev, da si 
star vsaj 21 in ne več kot 30 let. Namen je namreč mladim ponuditi 
priložnost za spoznavanje EU in pridobivanje neprecenljivih izkušenj 
za prihodnost. Sam postopek izbire je bil sestavljen iz treh faz. Ob 
prijavi na razpis smo morali napisati esej na enega od treh podanih 
naslovov. Sam sem esej napisal na temo »EU na prepihu boja velesil 
za globalno prevlado«. Od prispelih prijav so izbrali 9 kandidatov, 
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ki so se uvrstili v drugi krog. Sledila je priprava dveh kratkih pripo-
ročil evropskemu poslancu o takratnem aktualnem političnem do-
gajanju, nato pa so z vsakim od kandidatov opravili še individualne 
razgovore. Izmed 9 kandidatov so jih izbrali 5 in med njimi sem bil 
tudi jaz. 

rAZNOVrSTNE DELOVNE NALOGE
Kot stažist sem opravljal različne naloge, od bolj administrativnih, 
kot je na primer priprava dnevne mape, do bolj vsebinskih nalog, 
kot je poročilo o opustitvi premikanja ure. Z delom sem začenjal ob 
8. uri. Ko sem prišel v pisarno, sem najprej pripravil dnevno mapo, v 
kateri je bil urnik poslanca za tisti dan in gradivo, ki ga je potreboval. 
Sledile so različne zadolžitve glede na potrebe v pisarni. Ker je urnik 
poslanca zelo natrpan, se mu včasih pokrivajo različne obveznosti, 
zato sem pri tem pomagal na način, da sem se udeležil kakšnega 
sestanka skupine ali pa odbora in potem poročal o dogajanju. po ko-
silu, v popoldanskem času, so pogosto potekali dogodki, na katerih 
je sodeloval tudi poslanec. Na dogodkih sem ga spremljal tudi jaz, 

da sem poskrbel za kakšno fotografijo ter si zapisal kakšen njegov 
stavek, kar smo potem objavili na socialnih omrežjih. Danes so ta 
zelo pomembna za neposreden stik poslanca z ljudmi. Domov sem 
se vračal nekje med 18. in 20. uro. Delavniki so bili tako kar dolgi in 
naporni.

bIVANJE V SLOVENSkEM PASTOrALNEM CENTrU IN DrU-
Ženje z ostalimi staŽisti
Med opravljanjem stažiranja sem tri tedne preživel v Bruslju in 
vmes tudi en teden v Strasbourgu, kjer sem se udeležil plenarne-
ga zasedanja. V Bruslju sem bival v Slovenskem pastoralnem cen-
tru (SpC), ki ima odlično lokacijo, saj je do Evropskega parlamenta 
20 minut hoje. V njem med opravljanjem pripravništva v Evropskem 
parlamentu biva večina stažistov, vsaj tistih, ki prakso opravljajo pri 
evropskih poslancih iz Evropske ljudske stranke, s katerimi smo se 
veliko družili in drug drugemu pomagali. Vikende sem izkoristil za 
obisk drugih belgijskih mest – Antwerpna in Brugga. 

VSAk POSLANEC V EP JE POMEMbEN
V Bruslju sem spoznal, da nas evropski poslanci iz drugih držav zelo 
spoštujejo in so z nami v prijateljskih odnosih. poznajo delo in do-
sežke slovenskih poslancev. Tak občutek sem dobil, ko sem spremljal 
poslanca peterleta na dogodkih in ob njegovih pogovorih z ostali-
mi poslanci. V Sloveniji se premalo zavedamo, da je vsak poslanec 
v Evropskem parlamentu pomemben. Čeprav jih imamo le 8, so ti 
pomemben del dogajanja na ravni EU. Odločitve, ki jih sprejemajo v 
Evropskem parlamentu, pa so velikokrat bolj pomembne od tistih, ki 
jih sprejemajo poslanci v Državnem zboru. 

Lahko rečem, da je za mano nepozabna izkušnja, ki bi jo priporočil 
predvsem tistim, ki jih zanima politika in delovanje Evropske unije. 
poleg novih izkušenj in znanj sem imel priložnost videti Belgijo ter 
Francijo, spoznal sem nove prijatelje in dobil vpogled v politično do-
gajanje v zakulisju, ki ga ljudje, ki politiko spremljajo preko televizi-
je, nimajo priložnosti videti. 
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EU na škG
Dijaki se okviru rednega gimnazijskega programa z EU srečajo pred-
vsem pri pouku geografije in deloma tudi pri zgodovini. Učni na-
črt za geografijo omenja nastanek, razvoj, širitev in delovanje EU pri 
poglavju o splošnih značilnostih Evrope. po izkušnjah sodeč pa je pri 
tem veliko odvisno od posameznega učitelja, če tej tematiki posveti 
kaj časa ali ne. Na ŠKG se dijaki na srečo z evropskimi vsebinami sre-
čajo že pri pouku. poleg tega pa v okviru OIV (obvezne izbirne vse-
bine) v 3. letniku na državljanski kulturi poslušajo predavanje pred-
stavnika pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. V zadnjih letih 
je to predavanje odlično pripravljal alumen Klemen Žumer. 

Ostale dejavnosti potekajo v okviru obšolskih dejavnosti, ki smo jih 
v zadnjih dveh letih uspeli izvajati v okviru enotnega krožka, imeno-
vanega Mladi in EU. Znotraj krožka so dijaki lahko sodelovali v tek-
movanju Evrošola, kjer so se pridružili mladim iz drugih držav EU, in 
sicer s ciljem, da bi za nagrado obiskali Evropski parlament v Stras-
bourgu in sodelovali na simulaciji seje. Tekmovanje je sestavljeno 
iz teoretičnih vsebin, kjer se dijaki pomerijo v znanju o EU, in tudi 
praktičnih, saj so morali v letošnjem šolskem letu pripraviti osnutek 
kampanje za volitve v Evropski parlament. Ob tem so nastali res izje-
mni predlogi in promocijski materiali.

Drugi projekt, ki smo ga izvajali v okviru krožka, pa se imenuje Šola 
ambasadorka Ep (EpAS), kjer dijaki sodelujejo kot ambasadorji EU 
na šoli. Tudi tukaj gre za teoretično pripravo, pri kateri dijaki skupaj 
z mentorjem obravnavajo določene teme, povezane z EU (npr. zgo-
dovina, ravni odločanja, migracije, mladi …) in nato s tem znanjem 
širijo navdušenje nad idejo in vrednotami EU med svoje sovrstnike. 
Hkrati imajo za nalogo, da na šoli organizirajo dogodek v okviru dne-
va Evrope, ki ga praznujemo 9. maja, in postavijo oziroma uredijo 
tako imenovani EU kotiček. Vse to smo na gimnaziji pripravili tako 
lani kot letos, ko smo za osrednji dogodek organizirali okroglo mizo 
oziroma soočenje s kandidati za poslance v Ep.
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Na šoli imamo trenutno dva učitelja mentorja, ki se redno udeležu-
jeta izobraževanj v organizaciji pisarne Ep v Sloveniji. Veseli nas, da 
je ena od mentoric tudi profesorica geografije, ki bo tako še lažje in 
bolj poglobljeno posredovala tematike, povezane z EU, pri rednem 
pouku. Zelo pomembno je namreč, da o teh vsebinah ne govorimo 
samo v okviru krožka, ki se ga udeležuje le peščica, ampak da infor-
macije dosežejo čim večje število dijakov. 

vKljučenost dijaKov
V šolskem letu 2018/19 je na Evrošoli sodelovala skupina 12 dijakov 
in dijakinj, v projektu EpAS pa smo imeli 7 dijakov ambasadorjev. V 
šolskem letu 2017/18 pa sta bila zelo odmevna še dva druga dogod-
ka, in sicer strokovna ekskurzija v Bruselj, ki se je je udeležila skupina 
30 dijakov. Organizacijo ekskurzije so v celoti prevzeli dijaki sami, saj 

je bila to obenem projektna naloga skupine petih dijakov 3. letnika. 
poleg tega smo se lani udeležili tudi nagradnega izleta Evrošole v 
Strasbourg.

Lahko rečemo, da se aktivnosti, povezane z vsebinami EU, na ŠKG 
povečujejo, opaziti pa je tudi večjo aktivnost med dijaki. Tako smo 
imeli letos enega dijaka, ki je bil zelo aktiven v kampanji za volitve v 
Ep z naslovom Tokrat grem volit. Taka oblika aktivnega državljanstva 
je namreč tisto, kar si v končni fazi želimo vzbuditi pri dijakih, saj 
golo znanje o EU ne zadostuje oziroma nima smisla, če nima vpliva 
na vsakdanje življenje v državi članici EU.

Tadej Rifel

EU NA ŠKG
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Ali ste vedeli 
zavodski utrinki iz šolskega leta 2018/19

 Mladost iz zrn sonca stkana je geslo letošnjega šolskega leta, ki 
ga zaznamujejo 25-letnica ponovnega delovanja Zavoda sv. Stani-
slava in  Škofijske klasične gimnazije, 25-letnica Jegličevega 
dijaškega doma in 10-letnica Osnovne šole Alojzija Šuštarja.

Že v mesecu septembru so se na gimnaziji začele izmenjave. prvi so 
na Škotsko odpotovali gimnazijci in osnovnošolci v okviru projekta 
Erasmus+  Eustronomia. V tem triletnem projektu, pri katerem 
sodeluje kar osem šol, vključeni dijaki in učenci preko astronomije 
razvijajo znanja in veščine na področju naravoslovnih znanosti in 
matematike. poleg Eustronomie v zavodu poteka še več drugih pro-
jektov Erasmus+. pri projektu  Z glasbo v življenje sodelujejo 
učitelji v glasbeni šoli, člani godalnega orkestra in pevci, pri projektu 
razvijanja izkustvenega učenja in poučevanja v naravi  Odpiramo 
prihodnost – širimo obzorja osnovnošolski učitelji, v okviru pro-
jekta  Aktivno osebje za živahno šolo pa učitelji različnih enot, 
ki se seznanjajo z novimi metodami poučevanja.

Že nekaj let dijaki četrtega letnika dva dneva v oktobru posvetijo 
retoriki. Gre za projekt, pri katerem se najprej seznanijo z osnova-
mi dobrega govora, s temelji argumentiranja in javnega nastopanja, 
nato pa pripravijo dva kratka samostojna govora. Med seboj si govo-
re snemajo in jih analizirajo. Na koncu vsak spregovori še sošolcem. 
Ti izberejo dva najboljša, ki nato svoj govor predstavita pred vsemi 
maturanti.

Na god sv. papeža Janeza pavla II. (22. oktobra) so v zavodskem par-
ku izkopali zemljo, ki jo je skupina romarjev odnesla v muzej v 

papežev rojstni kraj Wadowice. V zbirki je zemlja iz različnih krajev in 
celin, ki jih je obiskal papež, do pred kratkim pa tam ni bilo sloven-
ske zemlje. 

V letošnjem prazničnem letu je bilo v zavodu kar nekaj razstav, pri 
katerih so s svojimi izdelki sodelovali tudi sedanji ali nekdanji dijaki: 
Zaklad v lončenih posodah (dela dijakov 4. letnika), razstava ilustra-
cij Moj svet brez besed Anamarije Bukovec (ciklus devetnajstih ilu-
stracij v grafitni tehniki, ki skupaj tvorijo avtorsko slikanico brez be-
sedila z naslovom Stara hiša) in razstava industrijske oblikovalke 
Nine Malovrh, ki je za svoje delo prejela že več nagrad, med drugim 
pa na gimnaziji zelo uspešno vodi tudi krožek grafičnega 
oblikovanja.
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Osrednja slovesnost ob praznovanju sv. Stanislava Kostke je bila prav 
na njegov godovni dan, 13. novembra. Na akademiji, ki je bila naslo-
vljena z geslom prazničnega leta, se je zvrstil preplet glasbenih in 
plesnih točk ter recitacij. Najbolj navdušen aplavz je požela adrena-
linska plesna točka na visečih trakovih, ki so jo pripravile učenka OŠ 
AŠ, dijakinja ŠKG in profesorica iz glasbene šole. Akademijo je bilo 
prvič mogoče spremljati tudi v  neposrednem prenosu. 

V decembru je Oddelek za šport MOL objavil poročilo o športnih do-
sežkih. V šolskem letu 2017/18 je ŠKG pri dijakinjah osvojila 2. me-
sto v konkurenci 22 srednjih šol, pri dijakih pa 3. mesto v konkurenci 
31 šol. V obeh kategorijah je bila pred škofijci le Gimnazija Šiška, pri 
dijakih pa še ŠCpET. 

Od 12. do 14. decembra je na gimnaziji potekal  podjetniški Ino-
vacijski kamp pod sponzorstvom podjetja Domel iz Železnikov. 
Kamp je bil izveden v okviru projekta SKOZ (Središče karierne orien-
tacije Zahod), ki spodbuja delo z nadarjenimi dijaki in se zavezuje k 
njihovi kakovostni karierni orientaciji, udeležilo pa se ga je 19 dija-
kov različnih slovenskih šol (med katerimi je bilo šest škofijcev). Di-
rektor razvoja in raziskav iz Domela je dijakom zastavil podjetniški 
izziv. V skupinah so morali razviti ideje za produkte oz. poslovne mo-
dele za naslednje desetletje 2020–2030, ki se navezujejo na obsto-
ječe kompetence podjetja (predvsem v povezavi z elektromotorji) in 
rešujejo problem, povezan s starajočim se prebivalstvom v razvitih 
državah in rastjo prebivalstva v razvijajočih se državah. Dijaki so pri-
pravili poslovni načrt, ki so ga oddali komisiji, ter predstavitev. Zma-
gala je skupina, ki je zasnovala izdelek Fitofarm, alternativni in eko-
loški prečiščevalec zraka, ki temelji na fitoplanktonu.

Ob izidu pesniškega prvenstva Negotovosti navkljub alumne Katari-
ne Gomboc so jo dijaki povabili na srečanje v zavodsko knjižnico. po-
govor je vodil Luka Benedičič, urednik Oceanov, pesniškega almana-
ha, ki je izšel ob 25-letnici Zavoda sv. Stanislava in prinaša izbor naj-
boljše poezije, ki je bila objavljena v šolskih literarnih glasilih in revi-
jah v zadnjih nekaj letih, ter predstavlja nekatere še neobjavljene 
pesmi.

Od konca decembra je gimnazija prisotna na   Instagramu, že 
pred časom pa se je na splet preselilo tudi dijaško glasilo 

 Kažipot.

V februarju je bila ob 25-letnici ustanovitve Galerije Staneta Kregar-
ja razstava sodobnih slikarjev sakralne umetnosti   Hommage 
Stanetu Kregarju. Ob jubileju je izšel tudi katalog z bogatim doku-
mentarnim gradivom in predstavitvijo najvidnejših slovenskih 
ustvarjalcev na področju sakralne umetnosti, ki so prispevali tudi 
spominske zapise o Kregarju in njegovi umetnosti. 

Dekliški zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije je bil febru-
arja na daljši turneji v Kanadi in Združenih državah Amerike. Dekleta 
so v sklopu turneje med drugim nastopila na Nacionalni konferenci 
ameriških dirigentov v Kansas Cityju, ki se je je udeležilo več kot 
5000 dirigentov s celega sveta.
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Literarni zbornik Domače vaje (izdaja 2018), katerega mentorica je 
bila Mateja Gomboc, je marca prejel nagrado za izbor najboljše dija-
ške literarne ustvarjalnosti, ki jo podeljuje Javni sklad rS za kulturne 
dejavnosti.

Skupina dijakov je pod vodstvom mentorja Tadeja rifla že tretjič v 
štirih letih zmagala na tekmovanju Generacija €uro, ki ga vsako leto 
organizira Banka Slovenije. Zmagovalci iz posamezne države za na-
grado obiščejo Evropsko centralno banko v Frankfurtu.

Skupina dijakov 3. in 4. letnika je aprila na festivalu Transgeneracije 
navdušila s predstavo Kit na plaži, za katero je dramatizacijo v okviru 
projektne naloge napisala dijakinja Zala Žnidarič. Zgodba je osnova-
na na družbeni problematiki sprejemanja drugačnih v sodobnem 
svetu, priredba pa je nastala po istoimenskem romanu Vinka 
Möderndorferja.

Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva je tudi letos nadaljeval z 
izvajanjem izobraževanj za učitelje v okviru programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izo-
braževanju. V letošnjem šolskem letu je bilo izvedenih kar pet izo-
braževanj: razum, srce, roke – prednosti celostne pedagogike, 

 Celostno spremljanje in karierna orientacija,  Učilnica v 
naravi,  Glasba pri pouku in  Digitalna pismenost. Nova iz-
obraževanja pripravljamo tudi za prihodnje šolsko leto.

Na  26. letnem koncertu, ki je bil 11. maja v Cankarjevem domu, 
je Mladinski mešani zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije 
skupaj z Mladinskim zborom Osnovne šole Alojzija Šuštarja, Komor-
nim Zborom Megaron in orkestrom izvedel mašo Johna rutterja z 
naslovom Mass of the Children. poleg tega so poslušalci lahko pri-
sluhnili tudi odlomkom iz muzikala Žlubodrave bolhe, s katerim so v 
začetku leta navdušili pevci Otroškega zbora Osnovne šole Alojzija 
Šuštarja, odlomkom iz muzikala Les Misérables v izvedbi Z(M)eša-
nega zbora, zanimivim nastopom zborov prvih letnikov, obema štu-
dentskima zboroma in Dekliškemu zboru sv. Stanislava Škofijske 
klasične gimnazije.
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Pogled nazaj 
ali utrinki iz letošnjega alumni leta 

Ob koncu leta smo sestavili pregled dogodkov, ki smo jih pri-
pravili v tem letu.

Vabimo vas, da nam s svojimi predlogi za dogodke pomagate obli-
kovati tudi prihodnje leto. Svoje ideje, predloge, komentarje leto-
šnjih dogodkov in drugo lahko pošljete na alumni@stanislav.si. Še 
posebej veseli bomo, če ste pri katerem od dogodkov pripravljeni 
sodelovati tudi pri organizaciji.

Veselimo se novega leta v vaši družbi!

SEPTEMBER

uvodno srečanje alumni orkestra
Veseli smo, da je bil letos ustanovljen orkester nekdanjih dijakov 
Simfonija 23. Orkester deluje pod vodstvom Jere petriček Hrastnik, 
kot asistent ji pri tem pomaga Matija Krečič. V začetku februarja je 
imel orkester svoj prvi koncert, predstavili pa so se tudi na nekaterih 
drugih dogodkih (Dobrodelni gala koncert Dekliškega zbora sv. Sta-
nislava ŠKG, dobrodelni ples na OŠ Alojzija Šuštarja …). Svojo sezo-
no bodo končali s turnejo na Dunaj v juniju. Njihove dogodke lahko 
spremljate na Facebook profilu  Simfonija – 23, veseli pa bodo 
tudi vseh novih članov, ki bi jih veselilo muziciranje z njimi.

srečanje predstavnikov razredov
Konec septembra smo pripravili srečanje za predstavnike razredov 
ter za vse, ki jih zanima sodelovanje z Alumni. Dogodek je bil lepo 
obiskan, pogovarjali pa smo se o tem, kako predstavniki vidijo po-
slanstvo kluba, kakšni dogodki se jim zdijo zanimivi in kje so pri-
ložnosti za naš klub v prihodnje. podobno srečanje bomo pripravili 
tudi v prihodnjem letu.

Če si predstavnik razreda (ali bi to želel postati), pa o dogodku nisi 
bil obveščen, nam piši na alumni@stanislav.si. prav tako ste vablje-
ni, da se nam oglasite vsi, ki bi želeli v prihodnjem letu sodelovati z 
nami (z idejami, organizacijo dogodkov, fotografiranjem …).

OKTOBER
Oktobra smo z mag. Tomažem peršetom pripravili pogovorni večer o 
davkih, davčnih olajšavah, dohodnini, otroškem dodatku in drugih 
uporabnih rečeh.

NOVEMBER
V novembru je izšla tiskana izdaja revije Amor. Tokrat je bila posve-
čena družinam, popestrile pa so jo čudovite fotografije alumne polo-
ne Avanzo. Če revije niste prejeli ali ste na isti naslov prejeli več revij, 
vas prijazno prosimo, da nam to sporočite na alumni@stanislav.si. 
prav tako bomo veseli predlogov za teme prihodnjih številk revije.

pOGLED NAZAJ
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Novembra smo se odpravili tudi na planinski izlet na Kofce. Vreme se 
je odlično držalo, na vrhu pa smo si med drugim privoščili tudi zna-
menite štruklje.

Stanislavovanje
Kot vsako leto smo se tudi tokrat zbrali ob godu zavetnika zavoda. 
Veseli smo bili vaše številčne udeležbe. Skupaj s srečanjem smo pri-
pravili tudi sejem dejavnosti, na katerem so se s svojimi storitvami, 
izdelki, podjetji in drugim predstavili nekdanji dijaki. Sejem ponov-
no organiziramo skupaj z zaključnim piknikom, ki bo 15. 6. 2019. Če 
bi se rad predstavil tudi ti, si zagotovi svojo stojnico tako, da nam 
pišeš na alumni@stanislav.si.

Novembrsko dogajanje smo zaključili s pogovornim večerom z 
ustavnim sodnikom ddr. Klemnom Jakličem. Dogodek je bil izjemno 
dobro obiskan, tako da za prihodnje leto načrtujemo še več pogo-
vornih večerov. Veseli bomo vaših predlogov glede gostov, ki bi jih 
želeli slišati.

DECEMBER
V adventu smo pripravili adventni večer z direktorjem mag. Tonetom 
Česnom.

V sredini decembra pa smo se dobili na na prednovoletnem druže-
nju alumnov, kjer smo se podružili, spoznali nove obraze in nazdra-
vili prihajajočemu letu.
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JANUAR
Izkoristili smo ugodne razmere in se odpravili na smučanje na Višar-
je. po pričakovanjih smo se imeli odlično!

Letos smo organizirali tudi košarkarski turnir trojk in bili smo kar 
malo presenečeni nad tako dobrim odzivom. Tekme se bile napete, 
udeleženci in navijači razgreti, dogodek pa nam bo vsem ostal v le-
pem spominu. Še vedno pa se išče spominska žoga – če jo je kdo 
med tem slučajno našel, jo lahko pusti pri vratarju zavoda.

Kako naj otroke naučim ravnanja z denarjem?
Zdi se nam pomembno, da se izobražujemo na področju osebnih fi-
nanc in na tej poti pomagamo tudi svojim otrokom. Zato smo skupaj 
z odgovorno urednico revije Moje finance Marjo Milič že drugič pri-
pravili pogovorni večer z naslovom »Kaj moram od denarju naučiti 
svoje otroke, preden gredo od doma?« Tudi letos vas je veliko poka-
zalo zanimanje za omenjeno tematiko, po dogodku pa se je razvila  
živahna debata.

FEBRUAR
Za valentinovo smo se odzvali vabilu staršev učencev OŠ Alojzija Šu-
štarja, ki so ponovno pripravili dobrodelni ples. Alumni smo poma-
gali predvsem pri pripravi prostora in s postrežbo, svojo točko pa je 
na plesu med drugim imel tudi orkester Simfonija 23.

MAREC
Marca smo se srečevali na fototečaju s polono Avanzo. Naučili smo 
se veliko novega o tehničnih lastnostih fotoaparatov, njihovi upo-
rabi, nastavitvah zaslonke, časa in svetlobe. Dotaknili smo se tudi 
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kompozicije, pomena svetlobe pri dobri fotografiji in tega, kako se 
lotiti izbiranja fotografij. Trije zelo dobro preživeti večeri!

APRIL
V drugem pogovornem večeru smo klepetali z dr. Alešem Štrancar-
jem, direktorjem visokotehnološkega podjetja BIA separations, ki 
deluje na področju genskega inženiringa. Spregovorili smo o tem, 
kakšni so lahko vzponi in padci na podjetniški poti, o priložnostih, ki 
jih ponujata Slovenija in tujina, ter še marsičem.

Drugo
V letošnjem letu smo prenovili tudi  spletno stran Kluba 
Alumni ŠKG.

Vabljeni, da vščečkate našo  Facebook stran.

piši nam!
Si se preselil in bi želel prejemati Amor na novi naslov? Si 
spremenila priimek? Imaš ideje za sodelovanje z nami? Mor-
da vprašanje ali pripombo?

Veseli bomo tvojega sporočila na alumni@stanislav.si.

mesečni intervjuji
Vabljeni k prebiranju spletne rubrike Mesečni intervjuji na 
www.alumni.si, kjer so na voljo intervjuji z zanimivimi 
alumni. 

imaš idejo za alumne?
Če imaš idejo za dogodek ali bi se nam rad pridružil pri or-
ganizaciji ali izvedbi katerega izmed dogodkov, nam piši na 
alumni@stanislav.si.

sklad za pomoč družinam 
Sklad za pomoč družinam deluje od leta 1995. Mesečno razdeli okoli 8000 € med več kot 200 dijakov in učencev iz številčnejših ali socialno 
šibkejših družin in jim tako omogoča, da lahko obiskujejo gimnazijo, živijo v dijaškem domu ali se šolajo na osnovni šoli.
Vse, ki ste v preteklosti prejemali pomoč in ste že v rednem delovnem razmerju, kakor tudi ostale vabimo, da se pridružite članom sklada.

KaKo lahKo darujem?
preko univerzalnega plačilnega naloga (UpN), s skeniranjem QR kode v spletni banki (5 € ali poljuben znesek) 
ali z mesečnim prispevkom na podlagi pristopne izjave in sklenitve SEpA direktne obremenitve (SDD). Za dodatna 
pojasnila pišite na sklad@stanislav.si ali pokličite 01 58 22 208.

namenitev 0,5 % dohodnine
Davčni zavezanci lahko del dohodnine, ki ga od vas v vsakem primeru vzame država in ne pomeni nikakršne dodatne davčne obremenitve, 
preusmerite v donacijsko podporo upravičenim organizacijam. Med upravičenci za ta del dohodnine je tudi Zavod sv. Stanislava (davčna šte-
vilka: 13707787).
Če se do sedaj še niste odločili za namenitev dela dohodnine, lahko to storite kadar koli. prav tako lahko vedno spremenite svojo odločitev.
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Podpri   !
SPOšTOVANI ALUMNI,
tudi tokrat vas želimo nagovoriti v luči našega temeljnega vodila, »UNITAS, LIBErTAS, CArITAS«. Zagotovo ste opazili, da Klub Alumni  ŠKG 
dvakrat letno izda revijo . Vsaka številka je posvečena določeni temi in je namenjena predstavitvi dejavnosti čim širšega kroga posa-
meznih alumnov in s tem spodbujanju sodelovanja med nami. 

revija je poslana tako nekdanjim dijakom kot tudi profesorjem in dobrotnikom in tako dosega najširši možni krog alumnov. Do vseh številk 
lahko dostopate tudi preko naše  spletne strani.

Klub deluje na prostovoljni bazi, za izdajo brezplačne revije in nemoteno delovanje pa potrebujemo tudi določena finančna sredstva. Zato se 
tudi tokrat na vas obračamo s prošnjo za podporo reviji in ostalim dejavnostim. Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš dar.

Za lažjo odločitev smo pripravili priporočeno lestvico donacij: bronasti donator – 10 €, srebrni donator – 25 €, zlati donator – 50 €. Donirate 
lahko kot podjetje: bronasti donator – 25 €, srebrni donator – 50 €, zlati donator – 100 €.

Višina prispevka je odvisna od vas samih in ga lahko nakažete na Trr Kluba Alumni ŠKG: SI56 0700 0000 1479 922 oziroma preko spodnje 
položnice.

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem, ki ste že finančno podprli delovanje Kluba Alumni ŠKG. Kot smo obljubili v prejšnji številki, sporočamo, 
da je klub prejel naslednja nakazila: Bronasti donator – 10 €: 13 oseb, srebrni donator – 25 €: 1 oseba, zlati donator: 50 € - 1 oseba. Kot pod-
jetje: zlati donator – 100 € : 1 podjetje.

Tudi v naslednji številki revije AMOr bomo predstavili število donacij po posamezni kategoriji.

KLUB ALUMNI ŠKG

5 mm

DONACIJA ZA DELOVANJE KLUBA ALUMNI

KLUB ALUMNI ŠKOFIJSKE KLASIČNE GIMNAZIJE

ŠTULA 23

LJUBLJANA ŠENTVID

***10,00

SI56 0700 0000 1479 922
SI00 100

***10,00

CHAR DONACIJA ZA DELOVANJE KLUBA ALUMNI

SI56 0700 0000 1479 922

SI00 100

KLUB ALUMNI ŠKOFIJSKE KLASIČNE GI
ŠTULA 23
LJUBLJANA ŠENTVID
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Vabimo vas na tradicionalni spomladanski piknik 

Kluba Alumni ŠKG, ki bo v soboto, 15. junija 2019, 

ob 10. uri v parku pred Zavodom sv. Stanislava. 

piknik bomo popestrili s sejmom dejavnosti – 

predstavitvami storitev, izdelkov in dejavnosti bivših 

škofijcev. Če se tudi sami ukvarjate s čim, kar bi želeli 

predstaviti na stojnici, imate za nas kakšno vprašanje 

ali ste pripravljeni pomagati pri pripravi dogodka, se 

nam javite do nedelje, 9. junija 2019, na alumni@

stanislav.si ali preko Facebooka.

Tudi letos bo skupaj s piknikom potekala garažna 

razprodaja. Če bi želeli sodelovati, si zagotovite svoje 

mesto s sporočilom na alumni@stanislav.si.

Ker bo na pikniku tudi občni zbor z volitvami v organe 

kluba, zbiramo prijave za kandidature v organe kluba 

(upravni odbor, funkcija predsednika/-ce, nadzorni 

odbor). Če se počutite poklicani za delo v klubu, svojo 

prijavo sporočite na alumni@stanislav.si do 12. 

junija 2019.

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno! Vabilo velja 

za vse družinske člane alumnov.

prispevek za piknik je 5,00  € na osebo 

oz. 10,00  € za družino. Svojo udeležbo 

potrdite najkasneje do 9. junija 2019 na 

alumni@stanislav.si.

sobota, 15. junij 2019, ob 10.00

TrADICIONALNI SPOMLADANSkI PIkNIk

SEJEM DEJAVNOSTI

garaŽna razprodaja

občni zbor Kluba alumni šKg


