
SPOROČILO ZA JAVNOST  

V KOPRU OTVORILI STALNO INFORMACIJSKO SREDIŠČE EUROPE DIRECT KOPER-

CAPODISTRIA 

 

KOPER, 17. JANUAR 2019 – Skoraj petsto informacijskih točk Europe Direct predstavlja 

lokalno povezavo med Evropsko unijo in njenimi državljani. V Sloveniji jih deluje sedem, med 

katerimi je od leta 2013 tudi Europe Direct Koper – Capodistria, ki je včeraj V Kopru otvorila 

stalno informacijsko središče na Gortanovem trgu 15.  

Kaja Cunk, strokovna sodelavka PiNE je dogodek otvorila z mislijo, da »gre za prostor, ki vabi, 

da se vanj vstopi, in ki opozarja, da kljub svetovni omreženosti, naša potreba po povezanosti 

in vedenju ni nič manjša.«  

Vid Tratnik, predsednik PiNE je dodal, da »gre za stično točko med občani in Evropsko unijo, 

v sklopu katere izvajamo različne dejavnosti, z namenom približanja Evropske unije njenim 

državljanom. Bolj kot se bomo zavedali evropskega državljanstva in aktivno pristopali k temu, 

bolj bo tudi Evropska unija podobna temu, česar si njeni državljani želimo.«  

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji je prvi del dogodka zaključil 

tako, da je izpostavil, da »Evropska unija ni nekaj kar se oblikuje in ustvarja v Bruslju ali 

Ljubljani, ampak je tisto, kar je narejeno za nas, za državljane.«  

V drugem delu dogodka so z Miho Mazzinijem, pisateljem, scenaristom in kolumnistom 

govorili o pomenu demokracije in državljanske odgovornosti, povezovanju ter sobivanju v 

Evropi. Na vprašanje, kdo je odgovoren za to, da nas kot državljane vzgaja, odgovarja tako, 

»da gre za občutek pripadnosti in da je skupnost preprosto treba vzgojiti. Vzgajamo se z vse 

okolice. Prva so starši, nato vrtec in šola. Naši možgani so tako strukturirani, da se vzgajajo 

neprestano. So določena življenjska obdobja, ko nas najmočneje vzgajajo starši, pozneje 

kolegi in kot odrasle kriteriji pripadnosti družbi, v kateri smo. Ljudje se upogibamo glede na 

to, kaj skupnost podpira. Tudi naša mentaliteta je način razmišljanja in se neprestano 

spreminja, če nas v to silijo okoliščine.«  

Dogodek je zaključil Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, ki je 

slavnostno podelil nagrado zmagovalnemu razredu tekmovanja EU Drža, GEPŠ Piran. Na 

tekmovanju je sodelovalo 11 skupin dijakov in dijakinj iz šestih srednjih šol Obalno-kraške, 

Primorsko-notranjske in Goriške regije: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Gimnazija 

Nova Gorica, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Škofijska gimnazija Vipava in 

Gimnazija Koper. Skupina dijakov in dijakinj, snovalcev zmagovalnega predloga bo za 

nagrado obiskala Evropski parlament in Evropsko komisijo v Bruslju. 

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

 

 

 

http://www.pina.si/izvedli-smo-11-delavnic-za-dijake-in-dijakinje-srednjih-sol/

