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EUROPEAN NETWORK OF POLITICAL FOUNDATIONS (ENoP)  
skupaj s svojima slovenskima članicama  

Inštitutom NOVUM in Inštitutom dr. Janeza Evangelista Kreka (IJEK)  
napoveduje in vabi na 

 
 

Konferenco 
 

‘’Development Cooperation in light of the Agenda 2030 and SDG Implementation: the 
Slovenian Perspective’’ 

 

ponedeljek, 10. oktober 2016  
9.00 – 14.00 

 
 

Lokacija: Hotel Lev, konferenčna dvorana Karantanija, Vošnjakova ulica 1, Ljubljana, 
Slovenija 

 
 
Evropska unija, kot največji donator razvojne pomoči na svetu, sodeluje s partnerskimi državami 
pri izgradnji miru, demokratičnih družb in spoštovanju človekovih pravic. S sprejetjem univerzalne 
Agende 2030 so se države članice EU zavezale k 17-im splošnim in 169-im konkretnim ciljem 
trajnostnega razvoja, katerih namen je prispevati k vsem trem dimenzijam trajnostnega razvoja - 
ekonomskega, socialnega in okoljskega trajnostnega razvoja. 
 
V današnjem globalno dinamičnem svetu se razvojno sodelovanje sooča s pomembnimi težavami 
in konflikti interesov v EU in partnerskih državah, kjer razvojnim politikam pogosto primanjkuje 
skladnosti ali javne podpore. Obenem begunska kriza v Evropi, slabo nadzorovani migracijski 
tokovi in mednarodni izzivi opozarjajo na tesno povezavo med notranjo in zunanjo varnostjo ter 
poudarjajo pomembnost izvedljivih razvojnih politik. 
 
Agenda 2030 za trajnostni razvoj predstavlja univerzalne smernice, primerne tako za države v 
razvoju, kot tudi države članice EU. Zahteva enako zavzetost in prizadevnost za doseganje 
napredka v uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in svetovne blaginje. 
 
V luči Agende 2030 je namen konference ozaveščanje o pomembnosti razvojnih politik EU ter 
njihove neodvisnosti in skladnosti, prav tako pa tudi merjenje implementacijskega napredka v 
posameznih državah članicah. 
 
Prva tema razprave se bo osredotočila na problem razvojnega sodelovanja s perspektive EU, ob 
upoštevanju povezanosti z ostalimi politikami EU in trenutno politično realnostjo. Druga tema bo 
raziskala razvojno politiko s stališča države članice in odprla razpravo o napredku, izzivih in 
mejnikih, s katerimi se srečuje Slovenija ob uveljavljanju ciljev trajnostnega razvoja.  
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Konferenca bo združila predstavnike EU, predstavnike Slovenije, politične fundacije in lokalne 
organizacije civilne družbe v razpravi o skupnem pristopu k razvojnim politikam EU in o 
spremljanju doseženega napredka.  
 
V razpravi med konferenco bomo tako iskali odgovore na številna vprašanja, kot so: Kako države 
članice EU kot je Slovenija in njena civilna družba prispevajo k razlagi Agende 2030? Kateri cilji 
trajnostnega razvoja so v ospredju v Sloveniji? S kakšnim napredkom oziroma izzivi se srečuje(mo) 
v fazi implementacije? Kako so razvojne politike povezane z ostalimi EU in domačimi politikami? 
Do katerega obsega lahko govorimo o usklajenosti/skladnosti (razvojnih) politik (za razvoj)? 
 
Konferenca bo potekala v angleškem in slovenskem jeziku. Zagotovljeno bo simultano 
prevajanje. 
 
Veseli bomo, če boste svojo prisotnost lahko predhodno potrdili na naslov tajnistvo@ijek.si, in 
tako organizatorjem omogočili lažjo in učinkovitejšo pripravo konference. 

 
Program: 
 
09h00 –10h00 Registracija 
10h00 –10h15 Pozdravni nagovor ENoP članic 
 

 Felicita MEDVED, predsednica, Inštitut Novum, Slovenija  

 Jakob BEC, Izvršni direktor, Institut dr. Janeza Evangelista Kreka, Slovenija  
 

 Slavnostni govornik: Kamal Izidor SHAKER, predsednik Odbora za zadeve Evropske 
unije zadeve, Slovenija  

 
10h15 –11h30 Sklop I: Politike EU za razvojno sodelovanje in Agenda 2030 
 
Moderatorka: Ana KALIN, oblikovalka politik in raziskovalka FER, Slovenija 
Govorci:  

 Kamal Izidor SHAKER, predsednik, Odbor za zadeve Evropske unije zadeve, Slovenija  

 Igor ŠOLTES, poslanec Evropskega parlamenta, član odbora EP za zunanje zadeve, Slovenija 

 Marjeta JAGER, namestnica generalnega direktorja, Generalni direktorat za mednarodno 
sodelovanje in razvoj (DG DEVCO), Evropska komisija  

 Geert LAPORTE, namestnik direktorja, Evropski center za razvojne politike (ECDPM), 
Nizozemska 

 
11h30 –11h45 Odmor za kavo 
 
 
11h45–13h00 Sklop II: Implementacija ciljev trajnostnega razvoja in politike razvojnega 
sodelovanja z vidika držav članic EU 
 
Moderatorka: Ana KALIN, oblikovalka politik in raziskovalka FER, Slovenija 
Govorci:  

 Timotej ŠOOŠ, vodja projekta Strategija razvoja Slovenije, Vlada Republike Slovenije 
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 Aleš VERDIR, svetovalec za razvojno sodelovanje, Sektor za razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenija 

 Albin KEUC, direktor Sloga Platforma, Slovenija   

 Zeta MAKKRI, članica Upravnega odbora Konstantinos Karamanlis Inštitut za demokracijo 
(članska organizacija ENoP), nekdanja poslanka, Grčija 

 
 
13h00 –14h00 Sklepne misli in kosilo 
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