
Več na:
www.europarl.si
www.ec.europa.eu/slovenia



Petek, 5. maj

9:30 - 10:30 Odprtje dnevov 
EU, ki mu sledi pogovor 
slovenskih poslancev v EP z 
mladimi in mediji o koreninah, 
vrednotah, stanju in prihodnosti 
EU. Evropski parlament, 
Informacijska pisarna v Sloveniji 
(pritličje Hiše EU)

8:30 in 11:00 Korenine in krila 
EU: Drobci skupnih evropskih 
korenin - gledališka predstava, ki 
združuje klasične pripovedi iz 
držav članic EU. Evropski 
parlament, Informacijska pisarna v 
Sloveniji (konferenčna dvorana Rim) 

11:30 - 13:00 in 15:30 - 17:00 
Ustvarjalni kotiček s poslikavo 
obrazov, vodnimi tetovažami, 
evropskim origamijem in kavico 
za starše. Predstavništvo Evropske 
komisije v Sloveniji (ploščad pred 
Hišo EU)

12:30 - 15:00 Korenine in krila 
EU: Živa knjižnica in pokušina 
tipičnih evropskih sladic – 
kratke uprizoritve in 
pripovedovanje zgodb iz knjige 
Drobci skupnih evropskih korenin. 
Evropski parlament, Informacijska 
pisarna v Sloveniji (ploščad pred 
Hišo EU)

19:00 - 22:00 Plesni večer ob 
evropski glasbi zadnjih 60 let. 
Predstavništvo Evropske komisije v 
Sloveniji (konferenčna dvorana Rim)
Prijava: www.prijava.org 

Sobota, 6. maj

10:00 - 11:00 Korenine in krila 
EU: Živa knjižnica ob zajtrku – 
kratke uprizoritve in 
pripovedovanje zgodb iz knjige 
Drobci skupnih evropskih korenin 
ob kavici in prigrizkih. Evropski 
parlament, Informacijska pisarna v 
Sloveniji (ploščad pred Hišo EU)
 
10:00 - 11:30 Ustvarjalni 
kotiček s poslikavo obrazov, 
vodnimi tetovažami, evropskim 
origamijem in kavico za starše. 
Predstavništvo Evropske komisije v 
Sloveniji (ploščad pred Hišo EU)

11:00 - 12:00 Korenine in krila 
EU: Drobci skupnih evropskih 
korenin - gledališka predstava, ki 
združuje klasične pripovedi iz 
držav članic EU. Evropski 
parlament, Informacijska pisarna v 
Sloveniji (konferenčna dvorana Rim) 
Prijava:

Ponedeljek, 8. maj

11:30 - 13:00 in 15:30 - 17:00
Ustvarjalni kotiček s poslikavo 
obrazov, vodnimi tetovažami, 
evropskim origamijem in kavico 
za starše. Predstavništvo Evropske 
komisije v Sloveniji (ploščad pred 
Hišo EU)

18:00 - 19:30 60 let EU – 
pogovor o življenju v Evropi 
nekoč in danes. Predstavništvo 
Evropske komisije v Sloveniji 
(pritličje Hiše EU)
Prijava: www.prijava.org

Torek, 9. maj

09:30 - 17:00 Mladinstival, 
festival mladinskega dela. 
Predstavništvo Evropske komisije 
v Sloveniji, Movit (ploščad pred 
Hišo EU) 
Prijava: 
http://bit.ly/Prijava_Mladinstival

10:00 - 11:30 Dialog z 
evropsko komisarko za promet 
Violeto Bulc na temo Bele 
knjige o prihodnosti EU. 
Predstavništvo Evropske komisije v 
Sloveniji (konferenčna dvorana Rim)
Prijava: http://bit.ly/DialogEK2017

11:30 - 13:00 in 15:30 - 17:00 
Ustvarjalni kotiček s poslikavo 
obrazov, vodnimi tetovažami, 
evropskim origamijem in kavico 
za starše. Predstavništvo Evropske 
komisije v Sloveniji (ploščad pred 
Hišo EU)

* V primeru slabega vremena bodo 
prireditve, ki so predvidene na 
prostem, potekale v Hiši EU.

Program posebnih prireditev

Vsak dan na dnevih EU
Vodenje po interaktivni razstavi Doživi Evropo ● Informacijska stojnica z nagradnimi kvizi 
in kolesom sreče ● Razstava ob 60. obletnici podpisa Rimskih pogodb (v sodelovanju z 
Italijanskim inštitutom za kulturo v Sloveniji)

http://bit.ly/prijava_korenine_krila_EU


