
 
PROGRAM OKROGLE MIZE  

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO NA EVROPSKI, DRŽAVNI IN LOKALNI RAVNI 

 Vsebinska izhodišča za pogovor z gosti so pripravili ambasadorji aktivci II. gimnazije Maribor in 
Gimnazije Nova Gorica s timskim delom. 
Dijaki iz obeh šol so v lanskem šolskem letu zaradi odličnega dela na področju spoznavanje EU šolam 

prislužili naziv »Najboljša šola ambasadorka EP v Sloveniji« in s tem pokal, ki ga podeljuje Hiša EU iz 

Ljubljane. Ob robu okrogle mize bodo ambasadorji iz Nove Gorice po polletnem hranjenju pokala, le-

tega predali ambasadorjem II. gimnazije Maribor. 

Kot govorniki bodo na okrogli mizi sodelovali: 

- g. Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora,  

- ga. Tanja Fajon, evropska poslanka, 

- dr. Marko Lovec, prof. na FDV, 

- g. Saša Arsenovič, župan MO Maribor,              

- dr. Klemen Miklavič, župan MO Nova Gorica. 

Moderator: Matic Gosak 

DATUM IZVEDBE: SREDA, 26. 1. 2022  ob 11.00  

Gostje:  

Andrej Miholič, predstavnik za stike z javnostmi, Generalni direktorat za informiranje, pisarna v 

Ljubljani, 

Tjaša Božič, IPM – Institut za politični management, 

Maja Mezeg – IPM – Institut za politični management. 

               

AMFITEATER II. GIMNAZIJE MARIBOR 

 

 
10.00 – 10.30 

 
- prihod gostov  govornikov, ambasadorjev z mentoricama in ravnateljem 
Gimnazije Nova Gorica, predstavnikov Hiše EU 
 

 

10.30 – 10.50 - sprejem gostov  
 

 

10.50 - 11.00 
 
 
 
11.00 -12.30 

- priprava na pogovor v Amfiteatru 
- pozdrav ravnatelja II. gimnazije dr. Marka Jagodiča in mentorjev Šole     
  ambasadorke: Saše Mikiča, Mateje Krumpak in Vesne Vervega 
 
- pogovor  (okrogla miza) 

 



 
12.30 – 13.00 

 
- predaja pokala 

    
13.00 – 13.15 
 
13.15 

- sprehod po šoli do jedilnice 
 
- skupno kosilo vseh gostov in ambasadorjev; zaključek dogodka 
 
Aktivnosti za ambasadorje se nadaljujejo. 
 

 

TEME IME IN PRIIMEK DIJAKA 

Vsebina 1 (20 minut) 

Delovanje in vloga institucij na vseh treh ravneh – 

evroskepticizem, ogrožanje vrednot in njihove 

posledice  

(sprejem zakonodaje, povezovanje med parlamenti, 

pristojnosti občin, neodvisnost od države, moč 

posameznih funkcij, tj. predsednika, poslanca, 

župana, izguba vrednot)  

Lily Klampfer 
lily.klampfer@druga.si 
Filip Dugonik 
filip.dugonik@druga.si 
Eva Žnidarčič 
znidarciceva@gmail.com 
Tevž Črnic 
tevz.crnic@gmail.com 
 

Vsebina 2 (20 minut) 

Aktivno državljanstvo, participacija mladih pri 

odločanju - izobraževanje, zaposlovanje 

(vzroki za nizko udeležbo mladih na volitvah, načini 

participacije mladih, volilna pravica pri 16. letih, 

povezovanja na lokalni ravni, glas mladih) 

Filip Kores Urlep 
filip.urlep@druga.si 
Martin Jojič 
martin.jojic@druga.si 
Una Murko 
una.murko@druga.si 

Marko Čadež Mačkić 
marko.cadez.mackic@gmail.com 
Žak Župan Galunič 
zakzupangalunic@gmail.com 

Vsebina 3 (20 minut) 

Vplivi predsedovanja Slovenije Svetu EU, politična 

razmerja v Sloveniji, kaj lahko prinesejo 

parlamentarne volitve  aprila 2022  

(različni vidiki predsedovanja Svetu EU, slovenska 

politična bipolarnost – razdrobljenost, približevanje 

Višegrajski skupini, poročilo EK o vladavini prava v 

Sloveniji, posebnost lokalnih volitev v primerjavi z 

državnozborskimi) 

Andraž Ziherl 
andraz.ziherl@druga.si 
Ajša Kacjan 
ajsa.kacjan@druga.si 
Manca Lozar 
manca.lozar12@gmail.com 
Taja Ipavec 
taja.hiphop@gmail.com 

Vsebina 4 (20 minut) 

Aktualna problematika - gospodarske posledice 

epidemije, migracije… 

(kršenje človekovih pravic migrantov, instrument 

»Next Generation EU«, način pridobivanja denarja,  

načini spodbujanje cepljenja na lokalni ravni, 

posledice epidemije za državo in občine) 

Nika Varoščić  

nika.varoscic@druga.si 
Elin Hameršak 

elin.hamersak@druga.si 

Urban Županič 

urban.zupanic@druga.si 
Nina Tošev 

nina.tosev2004@gmail.com 

Ema Školaris 

ema.skolaris@gmail.com 
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