
 

Forum solidarnostni  
z občinami iz Ukrajine 

Mostovi zaupanja med Ukrajino in Slovenijo: partnerstva, ki 
prinašajo upanje in rešujejo življenja! 

ONLINE 
(pritisnite na tole povezavo: Click here to join the meeting) 

8. julij, 2022 

10.00-12.00 CEST (Ljubljana) 
11.00-13.00 EEST (Kijev) 

Program U-LEAD z Evropo – pomoč lokalni samoupravi in razvoju občin 

24. februarja 2022 je Rusija vojaško napadla Ukrajino. Ukrajina je utrpela napade 
brez primere, ki so prizadeli vse državljane. Poleg poškodb in izgub življenj ter 
obsežne škode na stanovanjih in osnovni javni infrastrukturi je prišlo do velikega 
preseljevanja ukrajinskega prebivalstva. Tudi v teh težkih časih predstavlja 
prednostno nalogo ukrajinskih občin zdravje in varnost njenih občanov, izgradnja 
zmogljivosti občin za odziv na razdejanje in preseljevanja pa je temeljnega pomena 
za nadaljnje delovanje. 

U-LEAD z Evropo predstavlja pobudo Evropske unije in šestih držav članic, med 
katerimi je tudi Slovenija. V pobudi sodelujejo tudi Nemčija, Švedska, Poljska, 
Danska in Estonija. U-LEAD z Evropo že od leta 2016 pomaga ukrajinski vladi pri 
razvoju lokalne samouprave in regionalnega razvoja. Od februarja so prizadevanja 
programa U-LEAD usmerjena tudi v osveščanje občin, držav članic EU, da pomagajo 
pri preprečevanju negativnih učinkov vojne. Občine iz Evropske unije, ki imajo 
partnerske povezave z občinami iz Ukrajine naj pomagajo prispevati pri obnovi in pa 
pri dolgoročni odpornosti in lokalnem razvoju za obnovo lokalnih skupnosti po vojni. 

Mostove zaupanja so občine gradile že pred vojno! 

V zadnjih treh letih je več kot 20 občin iz Slovenije imelo stike oziroma je bilo močno 
vključenih v aktivnosti sodelovanja z občinami iz Ukrajine. V okviru projekta „Mostovi 
zaupanja“ so se slovenske občine zelo hitro odzvale na vojno v Ukrajini, k čemur so 
prispevali spomini na obisk predstavnikov 14 slovenskih občin septembra 2021 v 
Kijevu. V okviru obiska so bila sklenjena nova partnerstva in dogovorjene skupne 
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aktivnosti. Na žalost izvedba velike večine dogovorjenih aktivnosti zaradi vojne ni bila 
več mogoča. 

Vendar pa je bil odziv slovenskih občin hiter in učinkovit! Tako je prvi tovornjak z 
nujnimi pripomočki, ki so jih donirale slovenske občine, občani in podjetja, odpeljal 
pomoč že 16. marca, in sicer v Bučo in Trostianec, ukrajinskivi občini, ki sta bili takrat 
najbolj na udaru. Drugi tovornjak je odpeljal iz Slovenije 25. marca in prispel v občini 
Drohobych in Monastyryvska 29. Marca, tretji tovornjak pa je dostavil pomoč v maju. 
V prihajajočem poletju je predvidena organizacija poletnih taborov in pripravništev 
med partnerskimi občinami iz Slovenije in Ukrajine. 

Zakaj Forum solidarnosti z občinami iz Ukrajine? 

Na žalost se ruska vojna proti Ukrajini ne bo hitro zaključila, zato je pomembno 
ohraniti zagon in še naprej pomagati ukrajinskim občinam in prebivalcem, saj občine 
predstavljajo hrbtenico odpora celotnega naroda. 

Namen Foruma solidarnosti je ustvariti platformo za medsebojno podporo in 
izmenjavo med slovenskimi in ukrajinskimi občinami ter tako prispevati k okrevanju 
ukrajinskih občin. V preteklih tednih sta že bila organizirana Foruma solidarnosti in 
sicer v organizaciji skupnosti občin in mest iz Slovaške in iz Poljske so bili grajeni 
„Mostovi zaupanja“ med občinami obeh držav ter Ukrajine. Soorganizator forumov je 
bil Svet evropskih občin in regij (CEMR), sodelovali pa so visokih predstavniki obeh 
držav, kot tudi predstavniki občin in vlade Ukrajine. 

Cilj tega foruma med Slovenijo in Ukrajino bo: 
✓ Izpostaviti posebne izzive lokalnega upravljanja v času vojne v Ukrajini; 
✓ Predstaviti najboljše primere lokalne podpore s strani Slovenije, izzive, s 

katerimi smo se srečevali in kako smo jih obravnavali; 
✓ Spodbujati vzpostavitev novega občinskega sodelovanja za skupno delovanje 

med Slovenijo in Ukrajino. 

Struktura spletnega foruma bo naslednja: 
- Predstavitev pobude U-LEAD “Mostovi zaupanja”, njenega okvira, rezultatov 

in priložnosti za pomoč slovenskim občinam ukrajinskim partnerjem; 
- Zgodba o občini Buča iz predmestja glavnega mesta Kijev, ki jo bo predstavil 
župan občine Buča; 

- Izkušnje in prihodnje perspektive sodelovanja pri skupnih akcijah, ki jih bo 
predstavila župan občine Kočevje, ki je partner z občino Buča. 

Jezik: Jezik foruma bo ukrajinski, slovenski in angleški. Organizirano bo simultano 
prevajanje. 

Udeleženci: 
Na dogodek bodo povabljeni naslednji udeleženci: 

- slovenske občine, ki so članice Skupnosti občin Slovenije, kot tudi vse druge 
zainteresirane slovenske občine, 



 

- tiste ukrajinske občine, ki imajo stike in/ali partnerske dogovore s slovenskimi 
občinami, kot tudi druge zainteresirane občine iz Ukrajine, 

- visoki predstavniki Ministrstva za razvoj skupnosti in ozemelj Ukrajine, 
- predstavniki Veleposlaništva Ukrajine v Sloveniji, 
- predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve Slovenije, 
- predstavniki Evropske delegacije v Ukrajini. 

PROGRAM 

Moderator: Iyevgen Dukhovych, Višji svetovalec, U-LEAD z Evropo 
09.50-10.00 
CEST 
10.50-11.00 
EEST 

Online kava/čaj Druženje in odpravljanje morebitnih težav pri 
povezovanju 

10.00-10.30 
CEST 
11.00-11.30 EEST Pozdravne 

besede 

• Jasmina Vidmar, generalna 
sekretarka Skupnosti občin Slovenije 
(SOS) 

• Viacheslav Nehoda, namestnik 
Ministra za razvoj skupnosti in ozemelj 
Ukrajine  

• Samuel Žbogar, državni sekretar, 
Ministrstvo za zunanje zadeve 
Slovenije (TBC) 

• Xavier Camus, Vodja oddelka za 
sodelovanje 1 – Dobro upravljanje in 
pravna država Delegacije EU v Ukrajini  

• Andrej Horvat, GIZ namestnik 
direktorja programa U-LEAD z Evropo

Govorci 

10.30-11.05 
CEST 
11.30-12.05 
EEST 

Buča: Odpornost 
lokalne oblasti in 
l j u d i v v o j n i h 
r a z m e r a h : 
pričevanja  

Anatolij Fedoruk, župan občine Buča, 
Kijevska regija, Ukrajina  

Oleksandr Slobozhan, generalni sekretar 
Združenja ukrajinskih mest  

11.05-11.35 CEST 
12.05-12.35 
EEST 

Solidarnost s 
skupnim 
delovanjem: 
najboljše prakse 
iz Slovenije

Dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje 
in podpredsednik Skupnosti občin Slovenije 



 

11.35-11.50 CEST 
12.35-12.50 
EEST

Izmenjava mnenj, 
vprašanja & 
odgovori Moderirana razprava 

11.50-12.00 
CEST 
12.50-13.00 
EEST

Sklepna beseda Moderator


