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Informacijska točka Europe Direct Koper v sodelovanju s Predstavništvom 
Evropske komisije v Sloveniji organizira razpravo EU SI ti: Evropsko povezovanje 
– izkušnje preteklosti in pogled v prihodnost. Dogodek bo v sredo, 28. febru-
arja 2018, od 17. do 19. ure v Palači Gravisi-Buttorai (Ulica Osvobodilne Fronte 
10, Koper). Umešča se v razpravo o prihodnosti EU, ki jih Evropska komisija 
pripravlja po vsej Evropi, dvanajstič v Sloveniji. 

Z gosti in občinstvom se bomo posvetili evropskemu povezovanju, se spraševali 
o tem kaj to prinaša lokalnemu okolju in kakšnega doprinosa si želimo v priho-
dnosti. Marca 2017 je Evropska komisija namreč predstavila t. i. belo knjigo, v 
kateri prikazuje razmisleke in možne scenarije za razvoj Evropske unije do leta 
2025. Vse bolj aktualna je tudi razprava o naslednjem večletnem finančnem 
okviru, evropskem proračunu in prihajajočih volitvah v Evropski parlament 
(2019).

V prvem delu dogodka boste lahko prisluhnili predstavnikom Društva Morige-
nos, Univerzitetnega Inkubatorja Primorske in Kulturno izobraževalnega 
društva PiNA, ki bodo vsak za svoje področje delovanja z vami delili prednosti 
povezovanja in izmenjave izkušenj na evropski ravni. 

V drugem delu bo sledila širša razprava o prihodnosti EU in kaj različne poti 
prihodnjega povezovanja Evrope pomenijo za slovensko Istro, Slovenijo in 
čezmejno sodelovanje. Razpravljali bodo:

Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske komisije v Ljubljani,

David Brozina, generalni direktor za zadeve EU, MZZ,

Mojca Kleva Kekuš, pomočnica rektorja UP in nekdanja evropska poslanka.

Dogodek bo povezovala Sabina Francek Ivović, novinarka Televizije Slovenija.

SPOROČILO ZA MEDIJE

Koper, 12. februar 2018 – 

Kaj je EU SI ti?

EU SI ti je kampanja, ki jo vodijo Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in informa-
cijske točke Europe Direct Slovenija. Z različnimi dejavnostmi približujemo EU v vseh 
regijah. Odkrivamo, kaj vse so slovenske občine, podjetja, društva in posamezniki doslej 
uresničili s pomočjo EU in njenih programov in kako bi priložnosti lahko izkoristili še bolje. 
Obenem pa odpiramo razpravo o odprtih vprašanjih Unije in njene prihodnosti tudi v 
regijah. EU ni Bruselj in ni Ljubljana. EU živimo in soustvarjamo vsi. Na spletu nas najdete 
na www.europedirect.si in Facebook profilu EU SI ti.

Ponosni smo, da je EU SI ti tudi del DIALOGOV Z DRŽAVLJANI, vseevropske razprave o 
prihodnosti EU. Srečanja z evropskimi komisarji in drugimi odločevalci potekajo po vsej 
EU, spremljate pa jih lahko preko spletnega mesta Evropske komisije.

Za več informacij smo dostopni na europedirect@pina.si ali +386 5 63 00 320 


