
 

 

 

 

UJEMI AVTOBUS ŠIRITVE EU      

 
Študenti 16 univerz s področja Jugovzhodne Evrope vas vabijo, da se jim pridružite 
na 30-dnevnem avtobusnem potovanju iz Rima do Aten ter z njimi delite znanje in 
izkušnje iz 14 evropskih mest. 
 
 
 
Omenjeni študenti sodelujejo v projektu Wheeling EU Enlargement, ki jim omogoča, da 
spoznavajo drug drugega in različne kulture; seznanjajo pa se tudi z državami (nekatere 
med njimi so že članice Evropske unije, druge šele kandidatke za članstvo), mesti in 
prebivalci, ki jih na poti srečujejo. 
 
Udeleženci so na pot krenili 21. maja v Rimu, od koder bodo v posebej za to vožnjo 
oblikovanem avtobusu zaporedoma obiskali Parmo, Ljubljano, Zagreb, Brčko, Sarajevo, 
Podgorico, Tirano, Skopje, Sofijo, Bukarešto, Istanbul in Solun, vožnjo pa zaključili 21. junija 
v Atenah. 
 
V vsakem od navedenih mest bodo študenti obiskali nekaj predavanj na tamkajšnjih 
univerzah, obiskali državne institucije in kulturne ustanove, poizkusili lokalno kuhinjo ter 
predvsem prišli v neposreden stik z vsakdanjim življenjem in tradicijami prebivalcev. 
Snovalci projekta si želijo, da bi prihod avtobusa v vsakem mestu pomenil pričetek 
dejavnosti, ki bi promovirale poznavanje in razumevanje sporočila o širitvi EU v širši javnosti.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Med potovanjem so vsi študenti opremljeni s fotoaparati, snemalniki in diktafoni, s pomočjo 
katerih lahko na svoj način beležijo najzanimivejše trenutke in posneto gradivo sproti objavijo 
na uradnem spletnem mestu projekta: www.wheelingeu.eu 
 
Projekt s polnim imenom Wheeling EU Enlargement: a 30 days Road Trip Fueled by 
Public Law and Culture v okviru svojega programa Wheelpedia, ki je del evropskega 
projekta “Raising awareness on the EU Enlargement towards the Western Balkans and 
Turkey”, organizira Evropska organizacija za javno pravo s sedežem v Atenah. Projektne 
partnerje predstavlja 16 univerz iz Grčije, Cipra, Italije, Slovenije, Bosne in Hercegovine, 
Srbije, Romunije, Bolgarije Turčije, Makedonije in Albanije.  
 
Med udeleženci sta tudi dve študentki Pravne fakultete Univerze v Ljubljani: Ajda Cevc in 
Mojca Nadles. Vsi študenti, ki so bili izbrani za sodelovanje v projektu, so se morali prebiti 
skozi gosto selekcijsko sito (odločali so predvsem njihovi akademski dosežki, življenjepis in 
esej na temo “EU Enlargement: the vision, the institutional edifice and the contemporary 
cultural environment”). 
 
Več informacij o projektu: www.wheelingeu.eu 
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