
 

 

 

Projekt „The Way Forward“ je financirala Evropska unija v okviru 
programa  

„Evropa za državljane“ 

 

 

Sklop 2, Ukrep 2.1 pobratenja mest 
 

Udeležba: Projekt je omogočil srečanje državljanov, od katerih jih 43 prihaja iz mesta Velenje (Slovenija), 185 iz 
mesta Banja Luka (Bosna in Hercegovina) itd. 
 
Kraj/datumi: Srečanje je potekalo v Velenju, Slovenija od 18/03/2019  do  21/03/2019. 
 
Kratek opis: 
 
Dogodek z dne 18/03/2019  je bil posvečen pomembnosti sodelovanja pri volilnem procesu in možni uporabi 
Blockchain tehnologije. 
 
Dogodek z dne 19/03/2019  je bil posvečen zgodovini, strukturi, in prihodnosti Evropske Unije.  
 
Dogodek z dne 20/03/2019  je bil posvečen razvoju projektnih idej, pripravljanju na pisanje prijav na evropske 
projekte.  
 
Dogodek z dne 21/03/2019 je bil posvečen zgodovini, strukturi, in prihodnosti Evropske Unije. 

 

Evropa za 
državljane 



Sklop 2, ukrep 2.2: „Mrež mest“ 

Ukrep 2.3 „Projektov civilne družbe“ 

Sklop 1: „Evropski spomin“ 

V okviru tega projekta je bilo organiziranih 4 dogodkov : 

 

Dogodek 1  

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 228 državljanov, od katerih jih 43 prihaja iz mesta Velenje, Slovenija,  185 
prihaja iz Banja Luke BiH. 

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Velenju, Slovenija 18/3/2019. 

Kratek opis: Dogodek z dne 18/03/2019  je bil posvečen pomembnosti sodelovanja pri volilnem procesu in možni 
uporabi Blockchain tehnologije in ogledu MIC-a Velenje (Medpodjetniško izobraževalni center). 

 

Dogodek 2 

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 228 državljanov, od katerih jih 43 prihaja iz mesta Velenje, Slovenija,  185 
prihaja iz Banja Luke BiH. 

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Velenju, Slovenija 19/3/2019. 

Kratek opis: Dogodek z dne 19/03/2019  je bil posvečen zgodovini, strukturi, in prihodnosti Evropske Unije. 
Učenci so tudi imeli ogled SAŠA inkubatroja, organizirano vodenje po Velenju, ogled Centra srednjih šol, in 
predavanju o razvoju projektnih idej, pripravljanju na pisanje prijav na evropske projekte.  

 

Dogodek 3  

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 228 državljanov, od katerih jih 43 prihaja iz mesta Velenje, Slovenija,  185 
prihaja iz Banja Luke BiH. 

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Velenju, Slovenija 20/3/2019. 

Kratek opis: Dogodek z dne 18/03/2019  je bil posvečen razvoju projektnih idej, pripravljanju na pisanje prijav na 
evropske projekte. Učenci so tudi imeli ogled SAŠA inkubatorja, predstavitev Pattern Citiy-a, organizirano vodenje 
po Velenju, ogled Centra srednjih šol 

 

Dogodek 4  

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 228 državljanov, od katerih jih 43 prihaja iz mesta Velenje, Slovenija,  185 
prihaja iz Banja Luke BiH. 

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Velenju, Slovenija 21/3/2019. 

Kratek opis: Dogodek z dne 18/03/2019  je bil posvečen zgodovini, strukturi, in prihodnosti Evropske Unije. 
Učenci so tudi imeli ogled SAŠA inkubatroja, organizirano vodenje po Velenju, predstavitev Pattern Citiy-a ogled 
Centra srednjih šol in predavanju o razvoju projektnih idej, pripravljanju na pisanje prijav na evropske projekte.  

 

 

 

 

 


