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V Domžalah, 20. junija 2008 

Dr. Jordan Cizljeva sprejela in nagradila učence ob zaključku akcije Ohranimo Slovenijo – 

pomagajmo Afriki 

Slovenska poslanka v Evropskem parlamentu dr. Romana Jordan Cizelj, ki je med drugim tudi 

koordinatorka Začasnega odbora za podnebne spremembe v Evropskem parlamentu, je kot 

pokroviteljica akcije slovenskih šol Ohranimo Slovenijo – pomagajmo Afriki ob njenem zaključku 

nagradila sodelujoče šole oz. njihove najprizadevnejše predstavnike z zaključno prireditvijo.  

 

Dr. Jordan Cizljeva je s projektom želela med slovenske mlade poslati sporočilo, da »je narava 

začela opozarjati nase in da vsakdo na vsakem koraku lahko kaj stori za njeno ohranjanje, za 

boj proti podnebnim spremembam in za zagotovitev človekove pravice do čistega okolja.«  

 

21 slovenskih šol je v dveh mesecih, aprilu in maju 2008, zbralo 72.270 kg odpadnega papirja in 

z njegovo odprodajo prispevalo nekaj več kot 4100 evrov osnovni šoli Kabaganga v mestu 

Sengerema (pokrajina Mwanza) v Tanzaniji za zagotovitev nekaj več osnovnih pogojev za 

njihovo normalno šolsko delo. V akciji je bila najuspešnejša Osnovna šola Rudolfa Maistra iz 

Šentilja v Slovenskih goricah z ravnateljico Jelko Weldt, ki je bila hkrati tudi vodja akcije. Zbrali 

so nekaj več kot 23 ton papirja in tako sami tanzanijski šoli prispevali nekaj več kot 1.100 evrov.  

 

Najzaslužnejše učence te šole je poslanka dr. Jordan Cizljeva v petek, 20. junija 2008, popeljala 

na nagradni izlet. Skupaj so si ogledali, kako poteka predelava papirja v papirnici Količevo, 

poklepetali med delovnim kosilom, popoldne pa je dr. Jordan Cizljeva na zaključni prireditvi v 

ljubljanskem Koloseju zbrala predstavnike vseh sodelujočih šol. Podelila jim je potrdila o 

sodelovanju v projektu, ob pevskih nastopih učenk Osnovne šole Preserje pri Radomljah se jim 

je za sodelovanje zahvalila tudi vodja projekta Jelka Weldt. Evropska poslanka pa je polno 

dvorano osnovnošolcev in dijakov pred ogledom filma pospremila v počitniške dni z besedami: 

»Vse na svetu je povezano. Narava in ljudje, dobro in zlo. S sodelovanjem v akciji Ohranimo 

Slovenijo – pomagajmo Afriki ste pomagali krepiti vezi dobrega.« 

 


