Kakšno Evropsko unijo si želimo državljani?
Posvet z državljani o prihodnosti Evropske unije v Slovenskih Konjicah, 29. maja 2019
Potekal bo v sredo, 29. maja 2019, od 16. do 18. ure, v dvorani Konjičanka v Slovenskih Konjicah. Skupaj
ga organiziramo vlada in Občina Slovenske Konjice. Občani in občanke bodo imeli priložnost povedati,
s čim so v Evropski uniji zadovoljni, kaj bi lahko bilo bolje in kako to, s čimer niso zadovoljni, izboljšati.
Neposredni prenos posveta bo mogoče spremljati na FB-profilu Vlade RS.
Poleg občanov in občank se bodo posvetovanja udeležili župan Darko Ratajc, mestni svetniki in
predstavniki turističnega ter kmetijsko-gozdarskega sektorja Slovenskih Konjic. Od vladnih
predstavnikov bodo na posvetu sodelovali iz Kabineta predsednika vlade državni sekretar mag. Igor
Mally, iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport državni sekretar dr. Jernej Štromajer ter iz Urada
vlade za komuniciranje direktorica mag. Kristina Plavšak Krajnc. S strani institucij EU pa vodja
Predstavništva Evropske komisije Zoran Stančič in Andrej Miholič iz Pisarne Evropskega parlamenta.
Razpravo bo moderirala mag. Tjaša Kangler, vodja TIC Slovenske Konjice.
Vladna posvetovanja z državljani o prihodnosti Evropske unije organiziramo zato, da slišimo mnenja,
skrbi, upanja in pričakovanja ljudi glede prihodnosti EU. S posvetovanji, ki jih pripravimo v sodelovanju
z občinami, smo pričeli v letu 2018, v okviru vseevropskega projekta posvetovanj. Ta je bil namenjen
zbiranju predlogov evropskih državljanov pred pripravo nove strateške agende EU za naslednje
petletno obdobje. V Sloveniji tudi letos nadaljujemo s posvetovanji v lokalnih okoljih, saj ugotavljamo,
da si lokalne skupnosti želijo rednega dialoga z nacionalno in evropsko ravnjo. S formatom posveta,
kjer ni panelistov, ampak so vsi udeleženci vključeni v razpravo, želimo krepiti aktivno državljanstvo. V
tem letu je načrtovanih skupno šest dogodkov po vsej Sloveniji.
Prvo posvetovanje letos je bilo v Ajdovščini, 'mladim prijazni občini', kjer je bil poudarek na vlogi mladih
pri razvijanju evropske integracije in identitete, tudi v luči volitev v Evropski parlament. Živahna
razprava je pokazala, da so mladi zelo zainteresirani za teme EU, da so z njimi tudi dobro seznanjeni in
da se zavedajo pomena aktivnega državljanstva.
Tudi v Slovenskih Konjicah bo prva tema namenjena članstvu Slovenije v EU: kako državljanke in
državljani občutimo prisotnost EU v vsakdanjem življenju ter pripadnost EU in skupnim evropskim
vrednotam, kako se gradi evropska identiteta, kako lahko sooblikujemo EU. Posebej zanimivi bodo
komentarji izidov in udeležbe na letošnjih volitvah v Evropski parlament, ki so v Sloveniji potekale 26.
maja.
Mesto Slovenske Konjice že vrsto let velja za zgled prijaznosti in urejenosti. Odlikovano je bilo s
številnimi priznanji za urejeno okolje in je član Združenja zgodovinskih mest Slovenije; EDEN
Network; European Best Destinations; Entente Florale; RDO Dežela Celjska; Turistična destinacija
Rogla-Pohorje. Korak v smeri lokalnega aktivnega državljanstva je inovativna platfoma konjiške občine
"Smart City", ki spodbuja občane, podjetja, državljane in izobraževalne ustanove, da predlagajo in
prijavijo inovativne ideje in trajnostne rešitve za izzive urbanega okolja.
Druga tema je zato turizem in destinacijsko povezovanje ter priložnosti, ki jih na tem področju odpira
članstvo Slovenije v EU. In tretja pomembna tema bo kmetijska politika in lokalna samooskrba ter v
tem okviru financiranje EU za učinkovit in trajnosten razvoj mest in podeželja.

