
 

                                                                 
 

 

Vabljeni na INTERAKTIVNI DIALOG:  

»Prihodnost Evrope je v naših rokah« 

 

V odprtem pogovoru bomo spregovorili o tem, katere konkretne koristi in izkušnje je 
prineslo članstvo Slovenije v EU v lokalnem okolju in kaj možne poti prihodnjega povezovanja  
Evrope pomenijo za Goriško in čezmejno  sodelovanje. Bo EU ostala ohlapna povezava in nas 
bo povezoval samo notranji trg ali bo sodelovanje tesnejše  tudi na področju varnosti, 
socialnih in ekonomskih politik? Kaj to pomeni za razvoj Goriške  in sobivanje ob meji?   
 
V Evropi se spopadamo s številnimi izzivi, od globalizacije in vpliva novih tehnologij na 
družbo in delovna mesta do varnostnih vprašanj in vzpona populizma. Pomembno je, da nas 
ne povozijo, ampak jih sprejmemo kot priložnosti. Zato ob 60. obletnici EU in 70. obletnici 
Nove Gorice odpiramo priložnost, da z gosti spregovorite o tem, kakšno regijo  in Evropo si 
želite za vas in vaše otroke.  
 
Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanima EU in imajo o njej stališče, bodisi pozitivno bodisi 
negativno. Tako se boste vključili v zelo živahno razpravo, ki poteka po vsej Evropi.  
 

Datum in čas dogodka:  

8.11.2017 - 16:00 do 18:00 

 

Kraj:  

Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica – velika dvorana 

 

Dogodek bo potekal v slovenskem in italijanskem jeziku (zagotovljeno bo prevajanje) in bo 
odprt za širšo javnost. Omogočili bomo tudi glasovanje v živo.   
 

Govorniki: 

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji; 

Sandra Sodini, direktorica EZTS GO 

Tatjana Rener, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica; 

Črtomir Špacapan, direktor RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 

 

Moderatorja: Zoran Stančič, Martina Arčon 



 

                                                                 
 

 

PROGRAM: 

16.00 – 16.05: Pozdrav in predstavitev gostov 

16.05 – 16.10: Obeležitev 70-letnice obstoja mesta Nova Gorica 

16.10 – 16.25: Razprava občinstva: Skupni Trg Evrope – nov simbol somestja dveh Goric ali 

slabo izkoriščen potencial?  

16.25 – 16.30: Uspešnost črpanja EU sredstev 

16.30 – 16:40: Razprava občinstva: Goriška regija -  dovolj povezana? 

16.40 – 16.55: Scenariji za prihodnost EU  - predstavitev Bele knjige in možnih poti razvoja  

16.55 – 17.10: Aktivna diskusija: Kakšno prihodnost želimo v EU? Kaj to pomeni za 

Slovenijo in regijo? 

17.10 – 17.20: Perspektive in modeli upravljanja za prihodnost čezmejnih politik 

17.20 – 17.35: Aktivna diskusija: Kateri scenarij EU bi izbral EZTS (Evropsko združenje ta 

teritorialno sodelovanje)?  

17.35 – 17.45: "Izzivi programa sodelovanja Interreg IT-SI 2014-2020" 

17.45 – 18.00: Izziv in razprava: upešen čezmejni projekt – ideje, zamisli? 

18.00 – 18.15: Povzetki  

 

Na dogodku bo zagotovljeno snemanje lokalne TV. 
 
Organizator dogodka: Europe Direct Goriška in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. 
Dogodek je del projekta EU SI ti. 
 
Dogodek je brezplačen in odprt za javnost.  
Potrebna je prijava do 6. novembra 2017, na e-mail: natasa.jakopic@rra-sp.si. 
 
 

Vabljeni! 
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