
 

 
 

 

 
Kohezijska politika – vizija prihodnosti: slovenska mreža za 
interpretacijo dediščine 
 
Evropa se povezuje in mreži na vseh nivojih. S tem namenom se bo v oktobru odvijal v Bruslju 
Evropski teden regij in mest, imenovan OPEN DAYS. Pri dogodku, ki ga bosta organizirala Odbor regij 
in Evropska komisija, bo sodelovalo 216 partnerskih regij in mest. Prireditev se je uveljavila kot glavno 
srečanje evropskih akterjev, ki jih zadeva regionalna in kohezijska politika. Na njih razpravljajo o 
vprašanjih zaposlovanja in rasti, vzpostavljajo mreže in ustvarjajo partnerstva. 
 
Kot podaljšek bruseljske platforme bo v okviru OPEN DAYS ves oktober po vseh evropskih regijah 
razpršeno organiziranih več kot 230 lokalnih dogodkov, ki naj bi omogočili širitev informacij ter vzbudili 
razprave in dialog o vodilni temi Evropa v naši regiji. 
 
Gibanju se pridružuje z Združenjem občin Slovenije tudi mesto Litija. Vabimo vas na srečanje, ki ga 
bosta pospremila razstava in delavnica z naslovom Kohezijska politika – vizija prihodnosti: 
slovenska mreža za interpretacijo dediščine. Dogodek se bo zgodil v  
 

petek, 17. oktobra 2008, od 10. do 13. ure  
v sejni sobi Občine Litija (Jerebova ulica 14, Litija).   
 
 
Delavnica se ukvarja s pogledom v prihodnjo evropsko kohezijsko politiko, njen cilj pa je regijam, 
nevladnim organizacijam in drugim socialnim partnerjem v regiji in državi ponuditi boljši pregled nad 
tem, kar je bilo ob pomoči Skupnosti že doseženo na področju kohezijske politike v Sloveniji, ter 
kakšne so možnosti nadaljnjega razvoja in koristi za prihodnost. Predstavljen bo pregled napredka in 
stališč Slovenije in drugih držav o prihodnosti kohezijske politike. Poleg tega bodo zainteresirane 
strani seznanjene z možnostmi za sodelovanje pri oblikovanju kohezijske politike v prihodnje.  
 
Predstavljeni bodo dobri primeri preteklih in sedanjih projektov (projekta Slovenska mreža za 
interpretacijo dediščine ter Trkamo na vrata dediščine), pa tudi dosežki preteklega programskega 
obdobja (2004–2006) za lažje razumevanje podobe kohezijske politike v prihodnosti. 
 
Udeležbo prosimo potrdite do srede, 15. oktobra 2008, na Center za razvoj Litija (01 – 89 62 710, 
info@razvoj.si) ali na Notranjski ekološki center (01 – 709 62 60, notranj.ekol-c@guest.arnes.si).  
 
Vljudno vabljeni, da se dogodka udeležite. 
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