PLANIRANE AKTIVNOSTI (PROGRAM) DSHP 2019/2024
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Repopulizacija Jadrana, ustanovitev odbora (dr. Igor Šoltes ter Ivan Jakovčić)
Sodelujemo z Eko akcijo Savudrija – Piran, patrola čiščenja podmorja v Savudriji in Piranu
Slovenska noč v Novemgradu – Istra, julij 2019
Sodelovanje - Slovenska noč v Stinici dne, 13. julija 2019, organizator Zoran Stamenić.
Sodelovanje pri Kolesarskem maratonu Vukovar – Ljubljana, junij – julij 2019/20
Podpiramo sodelovanje znanstvenih institucij Slovenije in Hrvaške, posebno na področju
robotike, ki je že stalnica teh institucij (nudimo vzajemno pomoč)
Kolesarska tekma Zagreb – Novo mesto, avgust, december 2019/20
Sodelovanje v Sloveniji in Hrvaški v Poslovnem klubu, mesečno 2019/20
Mladinski center Pinesta v Novemgradu, pomoč pri organizaciji
Revitalizacija »Zeleni Jurij«, 2020
DSHP se bo zavzemalo za odstranitev bodeče žice na meji s Hrvaško
Za digitalizacijo naložbe v sodobna omrežja za prenos
DSHP se bo zavzemalo za zboljšanje in varovanju okolja, s poudarkom na Jadranu, kakovosti
zraka in vode
Podpora skupnih gospodarskih projektov, ki krepijo slovensko in hrvaško gospodarstvo,
skupne regionalne projekte, ki pospešujejo razvoj regije
Podpiramo projekte, ki so v interesu EU oz. drugih članic EU, s ciljem, da se krepi
gospodarska moč Evrope, posledično pa tudi Hrvaške in Slovenije
Sodelovanje in podpora vsem Hrvaškim klubom v Sloveniji, permanentno po potrebi
Sodelovanje pri kulturni predstavitvi » Ljepom našom« v Stožicah v jeseni 2019
Organizacija diplomatskega spusta po Kolpi/Kupi
Srečanje selektorjev slovenske in hrvaške reprezentance
Gorjanci – Žužemberk, pobuda za čezmejno sodelovanje
Vsakoletni »Golf-Turnir DSHP« Otočec – 2019 ali 2020
Sejm ROBOTICS 2020/ Hrvaška zemlja Partner
Sodelovanje pri slovenskem programu »Reka, prestolnica kulture 2020«
Tako, kot do sedaj podpiramo vse aktivnosti, ki so na gospodarskem, kulturnem in športnem
področju
Kot doslej bomo prosili politike in medije za krepitev čim boljših odnosov, da bomo pričeli
govoriti lepše in spoštljivejše drug do drugega

Poleg planiranih aktivnosti 2019 – 2024 so daleč najpomembnejše dejavnosti DSHP tako zvane
»adhoc« dejavnosti, ki jih izvajamo ob trenutnih potrebah in zahtevah. Te izkazujemo v letnih poročilih,
ki jih je v 28 letih našega delovanja povprečno 100 na leto. Te naše navedbe lahko preverite na naši
spletni strani www.dshp.si.
Med opravljenimi deli je najmanj takih, ki neposredno koristijo članom DSHP, največ pa takih, ki
zadevajo interese vseh državljanov Slovenije in večino le teh bi morale opraviti državne institucije,
zato upravičeno pričakujemo podelitev priznanja in status »društva splošnega državnega pomena«.
Ljubljana, 29. maj 2019

