
  

 
  

 

»KAJ PRINAŠAJO CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA?« 
8. oktober 2015 ob 14. uri, Fakulteta za družbene vede (Kardeljeva ploščad 5, 

Ljubljana; predavalnica 20) 

 

Na Vrhu Združenih narodov za sprejem post-2015 razvojne agende, ki je potekal med 25. in 

27. septembrom 2015 v New Yorku, so svetovni voditelji s konsenzom potrdili novo 

razvojno agendo – 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo usmerjali prizadevanja na 

področju mednarodnega razvojnega sodelovanja do leta 2030. Cilji trajnostnega razvoja 

nadgrajujejo prizadevanja razvojnih ciljev tisočletja, katerih rok za uresničitev je bil 

postavljen v leto 2015. S sklepnim dokumentom vrha »Agenda 2030 za trajnostni razvoj« so 

svetovni voditelji opredelili univerzalen pristop do razvoja – cilje trajnostnega razvoja 

bodo implementirale tudi države donatorice razvojne pomoči. Cilji trajnostnega razvoja 

zajemajo tudi okoljsko agendo in bodo implementirani skozi partnerstva relevantnih 

deležnikov. »Nova agenda je obljuba voditeljev vsem ljudem povsod. Je agenda za ljudi, za 

odpravo revščine v vseh oblikah – agenda za planet, naš skupen dom«, je dejal generalni 

sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon.  

 

V letošnjem letu obeležujemo tudi evropsko leto za razvoj 2015, ki poteka pod sloganom 

»Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost«. Je prvo evropsko leto, posvečeno 

zunanjepolitični temi. V Sloveniji je nacionalni koordinator aktivnosti v evropskem letu za 

razvoj 2015 Ministrstvo za zunanje zadeve. 

 

Po Vrhu Združenih narodov za sprejem post-2015 razvojne agende vas SLOGA – 

platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, 

Društvo za Združene narode za Slovenijo, Fakulteta za družbene vede in Ministrstvo 

za zunanje zadeve vabijo na razpravo »Kaj prinašajo cilji trajnostnega 

razvoja?« 

 

Na razpravi bodo sodelovali: 

- Martin Nesirky, direktor, Informacijska služba Združenih narodov na Dunaju 

(uvodni video nagovor); 

- prof. dr. Maja Bučar, Fakulteta za družbene vede, 

- Tadej Furlan, pooblaščeni minister, Sektor za razvojno sodelovanje in 

humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 

- Adriana Aralica, SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvojno 

sodelovanje in humanitarno pomoč. 

 

Razprava bo potekala v angleškem jeziku. 

 

Vljudno vabljeni! 

Prosimo, da potrdite udeležbo preko e-pošte adriana.aralica@sloga-platform.org. 
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