
VABILO NA POSVET 
ZELENA KOHEZIJA ZA BREZOGLJIČNO DRUŽBO

v sredo, 23. junija 2021, od 10. do 12. ure, na spletni platformi Zoom. 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA nadaljuje s serijo treh posvetov o ohranjanju in 
varovanju našega okolja. 

Drugi posvet bo na temo brezogljične družbe. Njegov namen je začeti medsektorski dia-
log o pomenu kohezije za prehod v brezogljično družbo ter pridobiti seznam prioritetnih 

tem, področij in ukrepov, za katere javnost meni, da so nujni, da jih naslovi kohezija v 
obdobju 2021-2027.   

Dvourni participativni dogodek bo v osmišljanje prihodnosti zelene kohezijske politike 
združil strokovno javnost, predstavnike civilne družbe in vse, ki bi želeli prispevati k 

pozitivni spremembi na področju doseganja brezogljične družbe.  

Predloge in mnenja, ki jih bomo pridobili z vašo pomočjo, bomo oblikovali v dokument 
s priporočili, ki ga bomo posredovali vsem organom, ki v Sloveniji skrbijo za pripravo 
vsebinskih dokumentov za izvajanje kohezije v obdobju 2021-2027 in jih predstavili na 

spletnih kanalih projekta. 
PROGRAM: 
 
9.50 - 10.00 PRIJAVA NA PLATFORMO ZOOM
10.00 POZDRAVNI NAGOVOR
10.10 - 10.40 OGLED POGOVORNE ODDAJE: ZA BREZOGLJIČNO DRUŽBO (z gostjo: prof. dr. 
Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
10.40 - 12.00 DELAVNICA: KOHEZIJA IN BREZOGLJIČNA DRUŽBA DO 2027
 
Delavnica bo potekala po metodi svetovne kavarne in bo udeležencem ponudila 
možnost, da izrazijo svoje predloge in izzive, s katerimi se srečujejo na področju kohezi-
je za prehod v brezogljično družbo. Skozi cikel treh skupinskih pogovorov bomo prip-
ravili izhodišča, ki bodo podlaga za oblikovanje dokumenta s priporočili. 
 
Posvet je organiziran v sklopu projekta Zelena kohezija, ki ga izvajamo Kulturno  
izobraževalno društvo PiNA in RTV Slovenija (regionalni center RTV Koper-Capodistria). 
 
Zaradi omejenosti mest vljudno prosimo, da se na dogodek prijavite na spletnem  
obrazcu. Rok za prijavo je torek, 22. junij 2021.
 
Vljudno vabljeni k prijavi in oblikovanju prihodnosti zelene kohezijske politike!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUWcIW5JjC7zqFOnAte73xc2Gufbcj7MDNE8lseLa45bkuQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUWcIW5JjC7zqFOnAte73xc2Gufbcj7MDNE8lseLa45bkuQ/viewform
https://www.pina.si/

