
     

 

OD GORENJSKE PLAŽE DO KEKCA 

Vpliv kohezijske politike na lokalni razvoj s konkretnimi primeri 

Četrtek, 24.10.2019 ob 10:00 

Dvorana Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu informacijske točke 

Europe Direct Gorenjska organizira brezplačno konferenco z 

naslovom Od Gorenjske plaže do Kekca. Velikokrat si 

predstavljamo EU sredstva, kot finance, ki so na razpolago samo 

v Bruslju. Ne zavedamo pa se, da so povsod okoli nas. Zato je 

glavni namen konference predstaviti možnosti in priložnosti 

koriščenja EU sredstev na področju izobraževanja, kulturne 

dediščine, zaposlovanja, energije, okolja, enotnega trga ter 

raziskav in inovacij v lokalnem okolju.  

 

Kohezijska politika je namenjena celotni Evropski uniji za 

podporo ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, 

gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti 

življenja državljanov ter zmanjševanja razlik v razvitosti regij. Z 

našo konferenco želimo predvsem povečati poznavanje evropskih 

skladov in operativnih programov, ki so namenjeni tako za javne 

institucije in nevladne organizacije, kot tudi za privatni sektor. 

Posebno pozornost bomo posvetili tudi predstavitvi projektov 

dobrih praks na Gorenjskem, ki so bili sofinancirani iz različnih 

Evropskih skladov, kot npr. Evropski kohezijski sklad, Evropski 

socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj. Na ta način 

boste dobili konkretne informacije učinkov evropskih sredstev v 

lokalnem okolju. 

 

Konferenca »Od Gorenjske plaže do Kekca« je primerna za lokalne 

oblasti, javne zavode, nevladne organizacije, izobraževalne 

ustanove, podjetnike kakor tudi za lokalno prebivalstvo. Udeležba 

na dogodku je brezplačna. 

 

Prijave in dodatne informacije o konferenci  lahko dobite na 

Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Jasmina Bagar 

(jasmina.bagar@ragor.si, 04/ 581 34 18).  

Število mest je omejeno, zato je prijava obvezna.  

 

Vabljeni, da se nam pridružite! 

mailto:jasmina.bagar@ragor.si


     
 

 

Program: 

10.00-10.15 Pozdrav udeležencev 

 

 

10.15-11.00 Kohezijska politika mag. Bojan Suvorov  

direktor Urada za kohezijsko 

politiko  

 

11:00-11:15 Obnova objekta Ruardova 

graščina  

 

Petra Dečman, vodja oddelka za 

družbene dejavnosti in splošne 

zadeve na Občini Jesenice 

11:15-11:30 Izgradnja centralne 

čistilne naprave 

 

Petra Dečman, vodja oddelka za 

družbene dejavnosti in splošne 

zadeve na Občini Jesenice 

11:30-11:45 Odmor za kavo 

11:45-12:00 Center za svetovanje in 

vrednotenje znanja 

zaposlenih Gorenjske 

 

Lea Zlodej, strokovna delavka 

na Ljudski univerzi Jesenice 

12:00-12:15 Štirisedežnica KEKEC in 

razširitev smučišča 

 

RTC žičnice Kranjska Gora 

12:15-12:30 Gorenjska plaža Klemen Srna, vodja oddelka za 

gospodarstvo in družbene 

dejavnosti na Občini Tržič 

12:30-13:00 AlpFoodway Klemen Klinar in Ambrož 

Černe, vodja projektov na 

Razvojni agenciji Zgornje 

Gorenjske 

13:00-14:00 Mreženje s pogostitvijo 

 

13:30-14:30 Test vrednotenja znanja Ljudska univerza Jesenice 
 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Jasmina Bagar, RAGOR 

Europe Direct Gorenjska 
 


