
MODEL EVROPSKEGA PARLAMENTA MLADIH  

Model Evropskega parlamenta mladih je mednarodni projekt za mlade, ki se ga udeležujejo 
srednješolci iz 28 držav članic EU, in tudi različne države kandidatke za članstvo v EU. Delovni jezik 
zasedanja je angleščina. 

Cilj programa je razviti zanimanje o EU, njeno politiko in pomembnost odločanja in sodelovanja ter 
poznavanje evropskih institucij. Hkrati mladi razvijajo svojo politično osveščenost in spoznavajo 
kulturno in zgodovinsko različnost evropskih držav. 

Začetki MEP-a segajo v leto 1994, ko se je v Haagu na Nizozemskem odvila prva konferenca, od takrat 
zasedanja potekajo dvakrat letno v različnih državah. Z letom 2014 so nastale štiri evroregionalne 
sekcije: zahodnoevropska, baltska, sredozemska ter osrednje-vzhodnoevropska z namenom, čim več 
mladim dati priložnost sodelovanja in odločanja. 

Gimnazija Franca Miklošiča s svojimi dijaki v projektu sodeluje že od leta 1999, šola je bila do sedaj 
tudi že trikrat organizatorica in gostiteljica mednarodnega zasedanja, in sicer prvič leta 2002, drugič 
leta 2006, tretjič pa leta 2012. Od začetkov pa do danes so v mrežo slovenskih MEP šol ob 
koordinaciji Gimnazije Ljutomer bile vključene Gimnazija Ormož, Gimnazija Ptuj, druga Gimnazija 
Maribor, Gimnazija Vič, Gimnazija Jesenice, Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik in Šolski center PET 
za pošto in telekomunikacije Ljubljana, Gimnazija Kranj in Gimnazija Celje Center.   

Vsakoletna konferenca poteka v organizaciji izbrane države in šole koordinatorice pod okriljem MEP 
Europe. Udeleži se je lahko 5 delegatov iz države, ki prihajajo iz ene ali več šol. Delegati morajo 
obvladati angleški jezik in morajo biti osveščeni o aktualnem dogajanju v Evropi in po svetu. 

Uradna spletna stran in povezava na pravila je www. mepeurope.eu 

O udeležbi v delegaciji odločajo profesorji angleščine s predhodnim posvetom s profesorji sociologije, 
geografije in zgodovine na šoli.  

Na vsakokratni konferenci sodeluje 160 delegatov in 20 predsednikov odborov ter 5-člansko 
predsedstvo. 

Naš sedaj že nekdanji dijak Žan Hozjan se je kot delegat udeležil konference v Luksemburgu 
novembra 2014, zaradi odlične  ocene predsednikov odbora je bil predlagan in tudi izbran za 
predsednika odbora na naslednji konferenci, ki je bila potem spomladi 2015 v Neaplju, čemur je 
potem zaradi izredno suverenega in angažiranega  vodenja sledilo še predsedovanje na generalni 
skupščini, na MEP CSEE Bukarešta, septembra 2015,  kar je največ, kar delegat na MEP – u lahko 
doseže. 

Do sedaj je v projektu sodelovalo že 120 naših dijakov, za predsedovanje na mednarodnih 
konferencah pa je bilo izbranih 6.    

V letošnjem šolskem letu sta že bili  dve konferenci, prva v novembru v Helsinkih in druga v februarju 
v Tallinnu.    

Gimnazija Ljutomer bo od  13. do 18. aprila 2018 gostiteljica in organizatorka  že tretjega 
interregionalnega MEP-a držav Srednje in Jugovzhodne Evrope.  Na tej mednarodni konferenci bodo 
sodelovali srednješolci iz Avstrije, Madžarske, Italije, Nemčije, Bolgarije, Slovaške, Češke, Hrvaške in 
Slovenije.                                                                                                       


