
 

 

Vabilo: Pogovor o prihodnosti EU 

Spoštovani! 

V okviru obiska Vlade Republike Slovenije na Gorenjskem, v petek 10. decembra 2021 ob 

14.00 uri, na Fakulteti za državne in evropske študije s sedežem v Kranju, pripravljamo 

predstavitev predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije in pogovor o prihodnosti Evrope. 

Dogodek bo potekal v virtualni obliki preko platforme Zoom. 

Naš gost bo državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve g. Gašper Dovžan, ki je aktivno 

vpet v projekt predsedovanja, saj predseduje Svetu EU za splošne zadeve in je eden od treh 

sopredsedujočih na Konferenci o prihodnosti Evrope. V pogovoru z njim želimo po eni strani 

mladim približati pomen in priložnosti evropskega integracijskega procesa, po drugi strani pa 

tudi mladim dati priložnost, da se seznanijo z delom Evropske unije.  

Pogovor z državnim sekretarjem bo vodila dr. Katarina Vatovec, prodekanja Fakultete za 

državne in evropske študije ter docentka za evropsko pravo.   

Prosimo, da vašo prijavo sporočite najkasneje do četrtka 9.12.2021 na  pr@nova-uni.si, da vam 

lahko posredujemo povezavo do spletnega dogodka.  

 

S prijaznimi pozdravi, 

doc. dr. Gorazd Justinek 

      Dekan fakultete 
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Vsebina spletnega dogodka 

Predstavitev predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije ter razprava o Prihodnosti Evrope 

Slovenija v drugi polovici letošnjega leta že drugič opravlja vlogo predsedujoče Svetu Evropske 

unije, torej instituciji, ki ima poglavitno vlogo pri sprejemanju evropske zakonodaje. Osnovna 

naloga predsedujoče države je, da v Svetu Evropske unije usklajuje stališča držav članic 

Evropske unije do posameznih zakonodajnih predlogov, ki jih pripravlja Evropska komisija. 

Predsedovanje poteka v zelo zahtevnih okoliščinah, ki jih zaznamujejo pandemija ter cela vrsta 

zunanje političnih in varnostnih izzivov (npr. nezakonite migracije in izzivi na zunanjih mejah 

Evropske unije, kriza v Afganistanu, boj proti klimatskim spremembam itn.), s katerimi se sooča 

Evropska unija in kjer se od Slovenije kot predsedujoče Svetu Evropske unije pričakuje, da s 

svojim delovanjem pripomore k iskanju rešitev za celotno Evropsko unijo.  

Vzporedno z zakonodajnim delovanjem ter političnim načrtovanjem in odzivanjem je Slovenija 

v vlogi predsedujoče države Svetu Evropske unije, močno vpeta v Konferenco o prihodnosti 

Evrope. Gre za proces, ki se je na podlagi odločitve evropskih voditeljev decembra 2019, pričel 

spomladi letos. Cilj te konference je, da se vsled številnih kriz, s katerimi se je Evropska unija 

soočila v zadnjih letih, vključno z izstopom Združenega kraljestva iz EU, opravi temeljita in 

vključujoča razprava z državljani o skupni evropski prihodnosti. Razprava o prihodnosti Evrope 

je osredotočena na teme, ki državljane najbolj zanimajo. Vsebinskih omejitev sicer ni, vendar 

se večina dosedanjih razprav po eni strani usmerja na prihodnost ključnih politik EU (okrevanje 

po pandemiji, zeleni in digitalni prehod, socialna Evropa, migracijski izzivi, odpornost na krize, 

vloga EU v svetu idr.), po drugi strani pa tudi na prihodnost demokratične ureditve Evropske 

unije. Glede vseh vprašanj evropske institucije zanimajo tudi pogledi mladih.  

Spletni dogodek, ki bo zabeležen tudi na evropski spletni digitalni platformi Prihodnost je v 

tvojih rokah je torej odlična priložnost, da se k skupnemu razmisleku o teh pomembnih 

vprašanjih pritegne zainteresirane mlade.  

Na predstavitvi in pogovoru bosta sodelovala:   

- Gašper Dovžan, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve, pristojen za 

vprašanja povezana z Evropsko unijo, ki v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske 

unije predseduje Svetu EU za splošne zadeve in je v tem obdobju skupaj s 

podpredsednico Evropske komisije Dubrovko Šuica ter predstavnikom Evropskega 

parlamenta Guyjem Verhofstadtom sopredsedujoči na Konferenci o prihodnosti 

Evrope.  

- Dr. Katarina Vatovec, docenta za evropsko pravo in prodekanja Fakultete za državne in 

evropske študije Nove univerze.  

https://futureu.europa.eu/?locale=sl
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