Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij
Slovenska obala, 2016
Slovenija je stičišče Alp, Panonske kotline, Dinarskega gorovja in Sredozemlja. Geografska vpetost in različne
naravne in kulturne danosti nas bogatijo in nudijo številne priložnosti, pa tudi izzive, ki so skupni in ne poznajo
meja.
S svojim znanjem in pridobljenimi izkušnjami iz Podonavske, Jadransko jonske in Alpske makroregije ustvarjamo
sinergije med strategijami in vsebinami ter s povezovanjem prispevamo k inovativnosti, trajnostni mobilnosti ter
rasti in blaginji prebivalcev omenjenih regij.
Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni Konferenci ob zagonu EUSALP in
ustanovnem zasedanju generalne skupščine EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki
jih Slovenija organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo.
Slovenska obala bo v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala prizorišče vrste dogodkov na temo
ekološke povezanosti in kraj, kjer se bomo srečali različni deležniki, ki soustvarjamo naš skupni prostor v regiji.
Srečanja, pogovori, izmenjave mnenj in izkušenj ter različne predstavitve pripomorejo pri zavedanju, da lahko
vsak posameznik, institucija in organizacija prispeva k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju v sožitju z naravo, le
skupaj pa lahko spremenimo način razmišljanja in delovanja in dosežemo pomembne premike.
Vabimo vas, da se nam pri tem pridružite.
mag. Andreja Jerina,
Nacionalna koordinatorka za EU makroregionalne strategije
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
*****
Teden sredozemske obale tokrat posvečamo povezovanju, saj verjamemo, da lahko le uspešno povezovanje
pripelje do celostnega ohranjanja narave. V seriji letošnjih dogodkov povezujemo vladni in nevladni sektor,
upravljavce zavarovanih območij in lokalne skupnosti, načrtovalce in izvajalce naravovarstvenih ukrepov,
projektne partnerje. Opozarjamo na prednosti celostnega načrtovanja prostora, še posebno na morju,
življenjskem okolju, ki ne pozna meja. Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Bavarskim ministrstvom za
okolje in varstvo potrošnikov od januarja 2016 vodi eno od akcijskih skupin Strategije EU za alpsko regijo.
Skupina se posveča cilju vzpostavitve ekoloških povezav na celotnem območju EUSALP, za kar pa je potrebno
okrepiti povezave med ljudmi. Želimo si, da bi tudi tokratni dogodki na slovenski obali pripomogli k boljšemu
sodelovanju med vladnimi in nevladnimi organizacijami ter stroko in javnostjo, tudi v podporo ohranjanju
narave.
dr. Darij Krajčič,
direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave
*****
Izola je danes živahno mediteransko mesto, ki ga poznamo po prisrčnosti in gostoljubnosti ter skromnosti njenih
prebivalcev. Ena izmed pomembnejših gospodarskih panog v Izoli je ravno turizem, a njena duša še vedno
ohranja ribiško mentaliteto, zaradi česar je tako zelo drugačna od sosednjih obmorskih mest. Slikovito podeželje
Izole z dolinami in hribi je hram gurmanskih užitkov, s čudovitim razgledom na Tržaški zaliv in vzhodno
italijansko obalo z Alpami v ozadju, kar pričara, tudi pozimi, prav posebno vzdušje.
Izola je tudi večkulturno mesto, saj nas, poleg italijanske manjšine, z institucionalno dvojezičnostjo, ki nas tesno
povezuje s sosednjo Italijo, bogatijo tudi drugi narodi, Jadransko-jonske, Alpske ter Podonavske regije. Zato je
prizadevanje Izole za vzpostavitev struktur, kot je Podporna točka za Jadransko-jonsko regijo, potrebno
razumeti v smislu povezovanja in iskanja novih skupnih razvojnih priložnosti za zagotavljanje novih zelenih in
modrih delovnih mest ter skupnih projektov za še boljše vzpostavljanje sinergij v regiji.
Vljudno vabljeni, da spoznate naše mesto in slovensko ribiško ter kulinarično tradicijo.
mag. Igor Kolenc,
župan Občine Izola

