
AGENDA

EMN Youth day, 15. 11. 2022 v prostorih galerije Cukrarna

09.00 – 10.00 Prihod in registracija udeležencev ob prigrizku

10.00 – 10.30
Pozdravni in uvodni nagovori
	mag. Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve
	dr. Simona Zavratnik, kabinet ministrice za notranje zadeve

10.30 – 12.00

Interaktivna predstavitev in razprava o nacionalnem migracijskem sistemu – 
dopoldanski del

	Luka Žigante, zakonite migracije (Direktorat za migracije, MNZ)
	Maja Peternel, mednarodna zaščita (Direktorat za migracije, MNZ)
	Leja Jevšnik, začasna zaščita (Direktorat za migracije, MNZ)
	Tomaž Pavček, meja (Sektor za mejno policijo, Policija)
	Andrej Casar, vračanje (Center za tujce, Policija)
	Ajda Levičnik, državljanstvo (Direktorat za upravno notranje zadeve, MNZ)

12.00 – 13.00 Odmor za kosilo

13.00 – 15.00
Popoldanski del interaktivne predstavitve in priprava za EMN Youth day 
prihodnji dan, 16. 11. 2022

Moderatorja dogodka: 
Sabina Hrovatin, nacionalni koordinator EMN, Direktorat za migracije MNZ

Lucija Karnelutti, EU mladinska delegatka pri OZN
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AGENDA

EMN Youth day, 16. 11. 2022 v prostorih galerije Cukrarna

09.00 – 9.30 Prihod in registracija udeležencev ob prigrizku

9.30 – 9.45
Pozdravni nagovor
	Michael Shotter, direktor Direktorata za migracije in azil (DG HOME, EK)

09.45 – 10.15
Uvod v dogodek
	Tina Zournatzi, vodja enote za komunikacijo (DG HOME, EK)
	Anita Vella, vodja enote za zakonite poti in integracijo (DG HOME, EK)

10.15 – 10.45
Mladi, migracije in komunikacija
	Nour Machlah, svetovalec za vključevanje v EU, TED govorec in aktivist

10.45 – 12.15
»Destinacija Evropa«
	Aktivna participacija udeležencev v namizni igri, ki deluje v slogu simulacije 

odločevalskega procesa na temo migracij in temelji na igri vlog

12.15 – 13.00 Odmor za kosilo

13.00 – 13.45
Notranja diskusija
	Odzivi udeležencev na namizno igro, ključna sporočila medijskih kampanj, 
      prednosti mobilnosti mladih

13.45 – 14.30
Diskusija na ravni EU
	Sporočanje ključnih ugotovitev na nacionalni ravni

14.30 – 15.00
Zaključek
	Magnus Ovilius, vodja sektorja in predsedujoči EMN (DG HOME, EK)

Moderator dogodka: 
Lucija Karnelutti, EU mladinska delegatka pri OZN
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