
Dogodek bo izveden v okviru projekta LIFE UNIFY “Bringing the EU together 
on climate action” in je financiran iz Evropskega programa LIFE.

Prestrukturiranje 
premogovnih regij:  
vloga lokalnih skupnosti  
in sindikatov

Kje:  
Spletna aplikacija Zoom  

(povezavo pošljemo naknadno)

Kdaj:  
12. maj, od 10.00 do 13.30

Opuščanje premoga v Evropi je v naslednjem desetletju tako z 
vidika podnebja kot ekonomičnosti obratovanja termoelektrarn 
neizogibno. V razpravi o izhodu iz premoga je pomembna tudi 
proaktivna vloga sindikatov in lokalnih odločevalcev pri načrto-
vanju pravočasnega in pravičnega prestrukturiranja regije. Prakse 
po Evropi kažejo, da ima lahko med različnimi akterji usklajeno 
prestrukturiranje premogovnih regij tudi pozitivne učinke - od 
bolj zdravega življenjskega okolja in splošnega izboljšanja kako-
vosti bivanja, povečanja socialne vključenosti, izboljšanja javnih 
storitev do zmanjšanja brezposelnosti in revščine. 

Da bi odprli prostor tudi za ta vidik, v okoljski organizaciji Focus v 
okviru projekta LIFE Unify, 12. maja med 10.00 in 13.30 organi-
ziramo konferenco na temo pravočasnega in pravičnega izstopa 
iz premoga. Na tej bomo osvetlili ključne argumente za pravo-
časno opuščanje premoga in predstavili trenutne trende v Evro-
pi ter na podlagi dobrih praks pristopa lokalnih odločevalcev in 
sindikatov v nekaterih drugih evropskih državah iskali konkretne 
pristope, ki lahko rezultirajo v pravočasnem in za vse pravičnem 
prestrukturiranju premogovnih regij.

Dogodek bo potekal v angleškem in slovenskem jeziku, 

zagotovljeno bo tolmačenje iz angleškega v slovenski 

jezik in obratno.

Dogodek bo moderiral novinar  
Primož Cirman, Necenzurirano.

Obvezna  prijava preko spletnega obrazca.

Program
1. del

10.00 dr. Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj 
Pomen opuščanja premoga za doseganje 
podnebnih ciljev Slovenije in EU

10.10 Blaž Košorok, državni sekretar na Ministrstvu za 
Infrastrukturo Slovenije 
Zakaj se Slovenija odloča za izhod iz premoga do 
leta 2033

10.30 Kathrin Gutmann, direktorica kampanje Europe 
Beyond Coal 
Ključni koraki za uspešno prestrukturiranje in oris 
stanja v drugih državah EU

11.00 Bela Galgoczi, raziskovalec na European Trade 
Union Institute (ETUI) 
Kako lahko sindikati pripomorejo k pravičnemu in 
pravočasnemu opuščanju premoga

11.30 Razprava

11.50 Odmor

2. del

12.00 Alicja Messerschmidt, sindikalistka v podjetju ZE 
PAK in Mihal Hetmanski, – raziskovalec in predsednik 
uprave pri Instrat Foundation  
Vloga sindikatov pri  pravičnem opuščanju 
opuščanju premoga - izkušnje iz vzhodne 
Velikopoljske regije 

12.30 Alojz Vlčko, vodja kabineta županje mesta Prievidza 
(Slovaška) 
Proaktivna vloga lokalnih oblasti pri opuščanju 
premoga: izkušnje lokalnih oblasti iz premogovne 
regije Zgornja Nitra

13.00 Razprava

13.30 Povzetek in zaključek dogodka


