
 
 

                                                                        

             

 

 

Najava mednarodnega trajnostnega foruma 
 

Zelena kohezijska politika 2014-2020 
 

 

Spoštovani, 

 

Evropska komisija je jeseni 2014 potrdila Partnerski sporazum z Republiko Slovenijo, ki je na podlagi tega 

predložila Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020. 

 

Kljub razumevanju, da so s tem projekti, ki jih bomo realizirali v Sloveniji, že določeni ali celo potrjeni, to 

ne drži. Izbira področij prihodnjih investicij in konkretnih projektov mora postati rezultat interesov 

lokalnega prebivalstva in regij, v katerih živimo, in ne le odločitev nacionalnih vlad. 

 

Z novim finančnim obdobjem 2014 - 2020 t.i. partnerski princip pri načrtovanju in izvedbi projektov tako 

dobiva nov, močnejši pomen, saj ko govorimo o globalnem svetu, nujno govorimo tudi o lokalnem okolju 

in prostoru, v katerem živimo. Postavlja se vprašanje, kako si želimo živeti doma in v katera področja 

bomo namenjali razpoložljiva sredstva? 

 

Graditi moramo na novih, drugačnih in trajnostno usmerjenih politikah. Evropa ima pri tem na voljo 

močne mehanizme in kreativne ideje. Prav sredstva Kohezijskega sklada predstavljajo pomembno razliko 

med trajnostno naravnanimi investicijami, ki bodo širši skupnosti prinesle dolgoročne pozitivne učinke, in 

slabo premišljenimi vlaganji v projekte, ki služijo zgolj porabi 'razpoložljivih' sredstev. 

 

Nekatere trajnostno naravnane primere porabe kohezijskih sredstev želimo predstaviti domači javnosti in 

tudi tako prispevati k širjenju dobrih, dobro izvedenih in preizkušenih praks, ki lahko pomagajo pri 

obuditvi gospodarske aktivnosti v Sloveniji in izboljšajo sodelovanje med deležniki na lokalni in državni 

ravni ter predstavniki gospodarstva. 

 

Pripravljamo mednarodno konferenco Zelena kohezijska politika 2014-2020, kjer se bomo posvetili 

vprašanju, kako s sredstvi Kohezijske politike, ki so ključno orodje za pomoč državam članicam Evropske 

unije pri izpolnjevanju strategije Evropa 2020, dosegati bistvene cilje, kot so ustvarjanje zelenih delovnih 

mest, konkurenčnost podjetij, gospodarska rast, trajnostni razvoj in izboljšanje kakovosti življenja 

državljanov. 

 



 
 

                                                                        

             

Kako lahko o vprašanju globalnih podnebnih sprememb govorimo lokalno? 

 

Kaj se lahko evropske države naučijo druga od druge za boljšo uporabo obnovljivih virov energije? 

 

Katere lokalne in regionalne možnosti imamo kot alternative trenutnim metodam proizvodnje energije? 

 

Na mednarodni konferenci Zelena kohezijska politika 2014-2020 bomo predstavili Operativni program za 

izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in nekatere odlično izvedene projekte iz 

različnih evropskih držav, ki so bili financirani s pomočjo kohezijskih sredstev EU. Ti projekti dosegajo 

zavidljive družbene učinke, nižajo energetske potrebe okolja, skrbijo za bolj čisto okolje in ustvarjajo nova, 

zelena delovna mesta. 

 

Konferenca, ki bo potekala na Gospodarski zbornici Slovenije (dvorana A) v Ljubljani, v četrtek 5. marca 

2015 s pričetkom ob 9:00 uri, bo združila ugledne politike iz Evrope in Slovenije, strokovnjake s področja 

zelenih politik, gospodarstvenike in nevladne organizacije ter odprla prostor za mednarodno razpravo in 

izmenjavo globalnih izkušenj. 

 

Vabilo so že sprejeli : Corina Cretu, evropska komisarka za regionalno politiko; Franc Matjaž Zupančič, 

državni sekretar, Ministrstvo za razvoj in kohezijsko politiko Republike Slovenije; dr. Davor Škrlec, 

Evropski poslanec, Skupina Zeleni (Hrvaška);   Bronis Ropė Evropski poslanec, Skupina Zeleni (Litva); 

Tamas Mesaricz, Evropski poslanec, Skupina Zeleni (Madžarska); Marcus Trilling,  koordinator za 

Evropska sredstva, Rupert Gole, župan občine Šentrupert; mag. Matjaž Čemažar, direktor razvoja 

podjetja Domel Železniki in drugi. 

 

Organizator mednarodnega srečanja je skupina Zeleni/Evropska svobodna zveza v Evropskem parlamentu, 

s podporo Gospodarske zbornice Slovenije in Skupnosti občin Slovenije. 

 

Udeležba na konferenci je brezplačna, prijava je za omejeno število udeležencev možna preko spletne 

prijavnice. Osnutek programa je na voljo tukaj. Za vse ostale informacije smo dosegljivi na elektronskem 

naslovu robert.godina@europarl.europa.eu. 

 

Veselimo se vaše udeležbe na srečanju, kjer bomo zbrali vrhunske sogovornike s področja implementacije 

kohezijskih politik in izvajanja uspešnih projektov. 

 

S spoštovanjem, 

 

dr. Igor Šoltes , 

Evropski poslanec 

Skupina Zeleni/Evropska svobodna zveza 

http://www.greens-efa.eu/mednarodni-trajnostni-forum-13502.html
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