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Spoštovana dr. Darja Piciga, 

dejstvo, da je pred nami že 10. IRDO, mednarodna konferenca »Družbena 

odgovornost in izzivi časa 2015: Načrtovanje in poročanje o družbeni odgovornosti«, 

samo po sebi govori o velikem delu, ki ste ga člani Inštituta za razvoj družbene 

odgovornosti naredili. Seznanjen sem, da je koncept doživel več opredelitev, eno od 

njih je podala tudi Evropska komisija. Velikega pomena je uzakonjanje že več kot dve 

desetletji razvijajočega koncepta družbene odgovornosti v številne države EU. V 

Sloveniji še nismo prišli tako daleč. Zavedam se, da družbena odgovornost postaja 

pomembno področje bivanja in trajnostnega razvoja nasploh.  

Počaščen sem, da ste me povabili k predstavitvi Socialno – inovativnega panela: 

Integralna zelena Slovenija kot nov, družbeno odgovoren model trajnostnega 

razvoja za Evropo, Kako prepričati odločevalce v Bruslju? Podpiram pot, ki ste jo 

začrtali v povzetku panela: Slovenska integralna pot, ki začenja z moralnim 

ekonomskim jedrom in vpeljuje štiri ekonomske poti (samozadostno, v skupnost vpeto 

gospodarstvo, razvojno gospodarstvo, ki nadgrajuje lastno kulturo, socialno na znanju 

temelječe gospodarstvo in trajnostno gospodarstvo življenja).  

Predstavitve panelistov, da  se teoretski okvir integralne ekonomije in integralnega 

razvoja uporablja na originalen in praktičen način v kontekstu evropskih politik in 

institucij, ki jih boste predstavili in utemeljili s praktičnimi primeri, je po moji oceni 

primeren način, da dosežete zastavljeni cilj, ki ga navajate v naslovu.  

Sam sem kot evropski poslanec nadomestni član Odbora za kmetijstvo in razvoj 

podeželja v Evropskem parlamentu (AGRI). Že v letošnjem letu imamo na dnevnem 

redu odbora AGRI kar nekaj zakonodajnih postopkov, ki se nanašajo na ekološko 

pridelavo in označevanje ekoloških pridelkov. Moje delo bo slonelo tudi na aktivnem 

zavzemanju za območja brez GSO. Na kmetijskem področju bom tudi aktivno 

spodbujal izmenjavo dobrih praks, izkušenj in znanja med Slovenijo in ostalimi 

uspešnimi evropskimi državami. Tukaj je morda možnost za predstavitev vaših zamisli 

tudi v Evropskem parlamentu.  
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Podporo trajnostnemu razvoju in družbeno odgovorni družbi sem s svojim delom dajal 

tudi na mojih prejšnjih profesionalnih položajih, tako kot bivši kmetijsko okoljski 

minister, predsednik Odbora Državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano in tudi kot nekdanji župan Občine Krško.  

Določila strategije Evropa 2020 in skupne evropske kmetijske politike, ki okvirja politiko 

EU za razvoj podeželja v obdobju 2014–2020 s cilji pospeševanja konkurenčnosti 

kmetijstva, zagotavljanja trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in podnebni ukrepi 

ter doseganja uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in 

skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest, so lahko tudi podlaga 

za razvoj družbene odgovornosti.  

Panel prek posameznih tekstov jasno nakazuje možnost slediti cilju razvijanja 

družbeno odgovorne družbe z medgeneracijsko zastavljenimi vizijami trajnostne, 

ekosocialne, nizkoogljične Slovenije. Nadalje na praktičnih primerih potrjujete, da 

Slovenija lahko s skladnejšim regionalnim razvojem, potencialom za varno stopnjo 

samooskrbe, s strateško ključnimi dobrinami kot so hrana, voda, les in obnovljivi viri 

energije, izpelje močan podporni steber trajnostnega gospodarskega razvoja in tudi 

pomembno spodbudi razvoj družbeno odgovorne družbe.  

Vsebina panela se dotika tudi drugega odbora mojega poslanskega dela v Evropskem 

parlamentu. Odbor za Regionalni razvoj v Evropskem parlamentu (REGI) je v 

preteklosti že dal mnenje na dokument Evropske komisije: »Obnovljena strategija EU 

za družbeno odgovornost podjetij za obdobje 2011 – 2013«. Sam sem si pri svojem 

delu v odboru REGI kot prednostno zastavil, da bo moja pozornost namenjena 

zaključku sedanje finančne perspektive na področju črpanja evropskih sredstev in 

zagonu nove, ki se začela v letu 2014. Z velikopoteznim načrtom nove Evropske 

komisije v obliki spodbud zasebnemu sektorju, ki bodo zagnale rast in delovna mesta, 

se kažejo velike priložnost tudi za Slovenijo. Priložnosti, ki jih Sloveniji nudi investicijski 

program nove Evropske komisije, želim v zadostni meri predstaviti slovenskim 

podjetjem, pa tudi občinam, regijam in ostalim javnim agencijam. Tukaj lahko računate 

na mojo pomoč, ki jo bom lahko pomagal zagotovljati prek kontaktov, ki jih imam kot 

evropski poslanec tako v Evropskem parlamentu, Evropski komisiji in ostalih 

relevantnih institucijah, da bomo v Sloveniji lahko izpeljali razvojne projekte, ki bodo 

prinesli delovna mesta, kar je osrednja tema tudi vašega panela. Ob tem pričakujem, 

da me boste seznanili z zaključki, sklepi in predlogi Socialno – inovativnega panela: 

Integralna zelena Slovenija kot nov, družbeno odgovoren model trajnostnega razvoja 

za Evropo. 

Vsem članom Inštituta za razvoj družbeno odgovornost, vsem panelistom, še posebej 

vam dr. Darja Piciga, ob častitem jubileju - 10. obletnici, želim, da bi vaše ideje padle 

na plodna tla in obrodile sadove, ki so za trajnostni - družbeno odgovoren razvoj države 

Slovenije, še kako pomembne.  

 



 
 

 

 

Svojo prisotnost na panelu moram, kljub vsem usklajevanjem opravičiti. Zaradi 

spremembe urnika obveznosti, ki jih imam kot član delegacije, ki spremlja napredek 

Srbije pri pristopnih pogajanjih z EU, moram na pot v sredo, 18. 3. 2015, že v 

dopoldanskem času. Želim vam uspešno delo. 

Lep pozdrav,  

Franc Bogovič 

Evropski poslanec (EPP/SLS) 

        


