Evropa za
državljane
Projekt „Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo“ je
financirala Evropska unija v okviru programa
„Evropa za državljane“

Sklop 2, Ukrep 2.1 pobratenja mest
Udeležba: Projekt je omogočil srečanje 133 državljanov, od katerih jih 79 prihaja iz mesta Vrnjačka Banja
(Srbija), 44 iz mesta Breznički Hum (Hrvaška), 10 iz mesta Weissenstein (Avstrija)
Kraj/datumi: Srečanje je potekalo v Šmartnem ob Paki (Slovenija) od 11/11/2016 do 13/11/2016.
Kratek opis:
Dogodek SPREJEM UDELEŽENCEV z dne 11/11/2016.
Goste iz tujine je pozdravili župan Janko Kopušar, predstavniki občine in občinskega sveta ter predstavniki
Mladinskega centra Šmartno ob Paki. Kulturni nastop Vesele babice z Zdravkom (tamburaška skupina iz
Šmartnega ob Paki). Za udeležence je bila pripravljena tudi pogostitev. Dogodek je bil posvečen tvorjenju
novih poznanstev in mrež. Krepitvi mednarodnih povezav na mikro in makro nivoju. Spoznavanju programa
projekta, kraja projekta. Izmenjavi stikov ter spoznavanju lokalne kulinarike. Medkulturnemu povezovanju.
Večji prepoznavnosti krajev udeležencev in EU.
Dogodek SLAVNOSTNA SEJA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI z dne 11/11/2016.
Slavnostna seja občine katero so popestrili kulturni nastopi partnerjev projekta iz tujine (godba na pihala
Limena glazba Sveti Martin iz Brezničkega Huma, folklorna skupina Karnevalska grupa Novoselac iz
Vrnjačke Banje, Nikola Kropek in Karla Hegedić iz Brezničkega Huma, kvartet MGV Weissenstein iz
Weissensteina). Kulturni nastopi domačinov (Mladinski pevski zbor OŠ bratov Letonja, Moški pevski zbor
Franc Klančnik). Govor župana občine Šmartno ob Paki o EU. Podpis Listine prijateljstva županov občin
vključenih v projekt MDCP. Večerja za udeležence projekta, druženje, neformalni kulturni nastopi
udeležencev, spoznavanje, mreženje. Dogodek je bil posvečen kulturni, etnološki predstavitvi partnerjev.
Podpisu Listine prijateljstva in zavzemanju za skupno sodelovanje, medkulturni dialog ter poglabljanje
prijateljskih odnosov med občinami. Vodstva občin bodo stremela k temu, da bodo delovala v dobro
medsebojnega prijateljstva in sodelovanja ter bodo vzpodbujala izvajanje skupnih projektov. Formalnemu
in neformalnemu druženju udeležencev. Spoznavanju lokalne kulinarike. Medkulturnemu povezovanju.
Večji prepoznavnosti krajev udeležencev in EU.
Dogodek MARTINOVA LIKOVNA KOLONIJA z dne 12/11/2016.
Martinova likovna kolonija je potekala v Kulturnem domu Šmartno ob Paki. Imela je mednarodno udeležbo.
Likovni ustvarjalci so slikali motive iz vaške skupnosti občine Šmartno ob Paki ter razglabljali na temo
solidarnosti, krize. Pod vodstvom likovnih mentorjev. Med kolonijo je bilo poskrbljeno tudi za hrano in pijačo
udeležencev. Dogodek je bil posvečen mednarodno sodelovanje umetnikov. Medkulturnemu ustvarjanju.
Izmenjavi znanj in izkušenj. Spodbujanju medkulturnega dialoga in sodelovanja ter razumevanja.
Sodelovanju mednarodnih udeležencev v skupnih dejavnostih. Spodbujanje medsebojnega razumevanja
in strpnosti. Ustvarjanje novih poznanstev in prijateljstev. Spodbujanju solidarnosti. Spoznavanje tradicije
in raznolikosti drugih narodov in zavedanje o skupni EU zgodovini.
Dogodek OTROŠKO MARTINOVANJE z dne 12/11/2016.
Na Otroškem martinovanju so se s kulturnim programom predstavili otroci iz pobratenih občin ter OŠ bratov
Letonja Šmartno ob Paki in ostali otroci iz Šmartnega ob Paki in drugod. Otroci iz Srbije so bili na izmenjavi
pri otrocih iz Šmartnega ob Paki in so en teden tudi živeli na domovih pri svojih vrstnikih iz Šmartnega ob
Paki. Kulturni nastopi otrok iz Srbije, Hrvaške in Slovenije. Delavnice na temo EU in krajev vključenih v
projekt MDCP. Dogodek je bil posvečen spoznavanju otrok o EU, njeni zgodovini, raznolikostih in
vrednotah EU. Multikulturnem dialogu. Spoznavanju značilnosti krajev, jezikov partnerjev. Sklepanje novih

prijateljstev. Spoznavanje zgodovine držav in krajev udeležencev. Dolgoročno povezovanje otrok in OŠ.
Načrtovanje izmenjav in projektov OŠ v prihodnosti. Večja prepoznavnost krajev udeležencev in EU.
Pridobivanje novih znanj in novih izkušenj.
Dogodek KONFERENCA »EVROPSKA UNIJA IN MI« z dne 12/11/2016.
Na konferenci so župani in predstavniki občin predstavili občine udeleženke v projektu MDCP ter primere
dobrih praks evropskih projektov. Sledil je premor za kavo, katerega so vsi udeleženci izkoristili za
neformalne pogovore in spoznavanje drug drugega. Potem sta zbrane nagovorila evropski poslanec dr.
Igor Šoltes (prek videa, saj je bil na žalost odsoten) in Jelka Babič, strokovnjakinja s področja evropskih
projektov. Predstavila sta poglede in vizijo EU za prihodnost, poudaril pomen solidarnosti v kriznih časih
ter se dotaknila evroskepticizma. Predstavila sta tudi možnosti EU za nadaljnje kupne projekte. Po tem je
sledila predstavitev 40. letnice pobratenja med Šmartnim ob Paki in Novim Selom (mestno skupnostjo
občine Vrnjačka Banja) kot primer dobre prakse pobratenja. Dogodek je bil posvečen odgovornosti
udeležencev do lokalne skupnosti in EU. Mednarodnemu, dolgoročnemu povezovanju ljudi iz različnih
kultur. Izmenjavi dobrih praks med državami. Tvorjenju novih poznanstev in mrež na področju nevladnih
organizacij, podjetij in posameznikov. Nadnacionalnemu sodelovanju. Spoznavanju tradicije in raznolikosti
drugih narodov in zavedanju o skupni EU zgodovini. Izobraževanju na področju EU projektov in EU politik.
Izobraževanju na področju spodbujanja participacije depriviligiranih skupin.
Dogodek SKUPNO KOSILO IN KULINARIČNA PREDSTAVITEV z dne 12/11/2016.
Skupno kosilo za vse vključene v projekt ter ostale obiskovalce. Vsaka od občin se je predstavila s
tradicionalno kulinariko katero so udeleženci pripravljali na licu mesta od zgodnjega jutra. Poleg
udeležencev iz Vrnjačke Banje, Brezničkega Huma, Weissensteina in Šmartnega ob Paki so se jim
pridružili še udeleženci iz Šmartna pri Litiji, ki so prav tako pripravili jedi. Občine so se še dodatno
predstavljale s promocijskim materialom. Dogodek je bil posvečen spoznavanju raznolike kulinarike
udeležencev, njihovih krajev, držav, kulturno – etnoloških običajev. Spoznavanju udeležencev, tvorjenju
mrež in poznanstev, neformalnemu druženju. Mednarodnemu in medkulturnemu sodelovanju.
Spodbujanje solidarnsoti in participacije depriviligiranih skupin.
Dogodek KULTURNO – ETNOLOŠKA PRIREDITEV »MARTINOVA SOBOTA« z dne 12/11/2016.
Popoldanski del »Martinove sobote« s predstavitvijo kulturno – etnoloških običajev vaških skupnosti iz
občine Šmartno ob Paki ter gostov iz pobratenih občin. Krst vina in pokušina mladega vina. Kulturni nastopi
udeležencev (godba Limena glazba Sveti Martin iz Brezničkega Huma, duo Sonnenschein Power iz
Weissensteina, Karnevalska grupa Novoselac iz Vrnjačke Banje, ženski pevski zbor LAZ iz Šmartnega pri
Litiji ter Mešani pevski zbor Šmartno ob Paki). Dogodek je bil posvečen spoznavanju etnoloških,
zgodovinskih ter kulturnih značilnosti sodelujočih krajev. Mednarodnemu sodelovanju in povezovanju
društev, organizacij in posameznikov. Spodbujanju multikulturnosti, dialoga ter strpnosti. Velik poudarek
na prostovoljstvu in njegovi promociji. Izmenjavi izkušenj in znanj. Spodbujanju nadnacionalnosti. Tvorjenju
novih poznanstev in mrež. Spoznavanju tradicij in raznolikosti drugih narodov in zavedanju o skupni EU
zgodovini. Spodbujanju občutka pripadnosti skupnosti.
Dogodek ZABAVA »VESELA MARTINOVA SOBOTA« z dne 12/11/2016.
Zabava ob občinskem prazniku Občine Šmartno ob Paki na kateri so se gostje sproščeno, neformalno
družili med sabo in z ostalimi udeleženci projekta ter ostalimi obiskovalci. Med premori so še kulturno
popestrili program. Dogodek je bil posvečen tvorjenju novih poznanstev in mrež. Spoznavanju tradicije in
raznolikosti drugih narodov. Neformalnemu druženju, spoznavanju etnoloških, zgodovinskih ter kulturnih
značilnosti sodelujočih krajev. Mednarodnemu sodelovanju in povezovanju društev, organizacij in
posameznikov. Spodbujanju multikulturnosti, dialoga ter strpnosti.
Dogodek ZAKLJUČNA OKROGLA MIZA Z EVALVACIJO z dne 13/11/2016.
Okrogla miza na kateri so udeleženci podali svoje vtise, opažanja in mnenja o projektu. Projekt MDCP se
je evalviral. Potekala je delavnica zbiranja idej med predstavniki občin udeleženk za sodelovanje v
prihodnosti in nadaljnje skupne projekte. Na delavnici je bilo poskrbljeno tudi za pogostitev. Zbranim je na
vprašanja v zvezi z evropskimi projekti odgovarjala tudi ga. Maria da Conceição Canelas, ki se je projekta
udeležila kot predstavnica EACEA. Dogodek je bil posvečen pridobivanju novih znanj in izkušenj. Utrditvi
pridobljenih poznanstev med kraji, društvi, posamezniki. Izdelavi načrtov za nadaljnje sodelovanje.
Načrtovanju dolgoročnih učinkov projekta. Izdelavi načrta za razširjanje rezultatov in ciljev projekta.
Spodbujanju solidarnost, vrednot in medkulturnosti. Spodbujanju EU državljanstva in znanja o EU projektih
in EU. Spodbujanju nadnacionalnosti in mednarodnega sodelovanja. Neformalnemu povezovanje in
informiranju med udeleženci projekta.

Dogodek RAZSTAVA LIKOVNIH DEL z dne 13/11/2016.
Otvoritev razstave likovnih del nastalih na Martinovi likovni koloniji na temo strpnosti in krize . Ob otvoritvi
razstave je zbrane nagovoril župan Janko Kopušar na temo EU, strpnosti in krize. Kulturni nastop Nikole
Kropek in Karle Hegedić iz Brezničkega Huma. Kulturni nastop domače pesnice. Druženje ob pogostitvi
ter ogledu razstave. Dogodek je bil posvečen spodbujanju solidarnost, vrednot in medkulturnosti.
Spoznavanju in druženju udeležencev med seboj. Predstavitvi različnih likovnih in kulturnih del
udeležencev. Spoznavanju tradicije in raznolikosti. Povezovanju društev in posameznikov.
Dogodek SKUPNO KOSILO IN ODHOD GOSTOV z dne 13/11/2016.
Zadnje druženje udeležencev projekta ter skupno kosilo. Med tem so udeleženci samoiniciativno poskrbeli
še za kulturni program. Dogodek je bil posvečen spoznavanju kulinarike, medkulturnem sodelovanju,
utrjevanju poznanstev in mrež med udeleženci. Izmenjavi dobrih praks. Načrtovanju novih skupnih
dejavnosti in projektov v prihodnosti. Utrjevanju prepoznavnosti krajev udeležencev in EU.

