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Spoštovani in spoštovane,

Kot vam je znano z uvodnega srečanja s ključnimi deležniki za potrebe priprave drugega 
prostovoljnega nacionalnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja (oziroma iz 
zapisnika slednjega, ki je bil diseminiran 23. decembra 2019), se je Slovenije zavezala, da bo 
v letu 2020 pripravila in na Visokem političnem forumu za trajnostni razvoj na sedežu OZN tudi 
predstavila svoj drugi prostovoljni nacionalni pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Kot 
nacionalni koordinator dosjeja Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 bo Služba Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) tudi tokrat vodila in 
koordinirala pripravo poročila, v katerega bodo vključena tako vsa relevantna resorna 
ministrstva kakor tudi ostali ključni in lokalni deležniki. 

V okviru vključujoče priprave drugega nacionalnega prostovoljnega pregleda je SVRK v 
začetku letošnjega leta pričel z izvajanjem interaktivnih regijskih posvetov, ki jih bo do konca 
marca izvedel v vseh 12 razvojnih regijah Slovenije. V marcu pa pričenja še z izvedbo 5 
tematskih delavnic, katerih namen je soočenje mnenj predstavnikov in predstavnic nedržavnih 
oziroma nevladnih akterjev (civilne družbe, socialnih partnerjev, znanstveno-akademske 
skupnosti idr.) z delom in aktivnostmi resornih ministrstev v Sloveniji. Tematske delavnice 
bodo v smiselnih sklopih povezovale več ciljev trajnostnega razvoja, s čimer si SVRK želi 
dobiti vpogled v različna področja s strani raznolikih deležnikov in deležnic. 

Kot eno oziroma enega izmed ključnih deležnikov vas vabimo, da se nam v sredo, 11. marca, 
med 9. in 13. uro pridružite v prostorih ABC Acceleratorja (Šmartinska cesta 152, 1000 
Ljubljana) na prvi tematski delavnici, na kateri se bodo naslavljali naslednji cilji trajnostnega 
razvoja:

 Cilj trajnostnega razvoja 5: Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic
 Cilj trajnostnega razvoja 10: Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi
 Cilj trajnostnega razvoja 16: Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni 

razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, 
odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh

Izbrani cilji so bili v smiselni sklop povezani zaradi njihove še posebej presečne narave –
enakost spolov, druge neenakosti ter mir in pravičnost so namreč tematike, ki se pomembno 
vežejo na eno izmed poglavitnih načel Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 imenovano 
»leaving no one behind«, s tem pa posegajo v prav vse dimenzije in področja trajnostnega 
razvoja. 



Tekom delavnice boste udeleženci in udeleženke povabljeni k razpravljanju o izzivih na 
področju uresničevanja posameznih ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji in morebitnih primerih 
dobrih praks, ki se izvajajo v Slovenij. Ključni del delavnice pa bo namenjen oblikovanju 
priporočil za vlado ter morebiti lokalne oblasti, ki lahko – v skladu z vašim videnjem stanja v 
Sloveniji – pomembno prispevajo k uresničevanju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. 
Proces sodelovanja bo zasnovan tako, da bo vsak lahko prispeval svoje mnenje, s 
profesionalno moderatorsko podporo bomo zagotovili konstruktivno in k cilju usmerjeno 
razpravo.

Našteti cilji trajnostnega razvoja se bodo najprej naslavljali individualno (v skupinah, ki bodo 
združevale posameznike in posameznice, ki primarno delujejo na enem izmed slednjih), v 
nadaljevanju pa bo tudi možnost pomešanja skupin, ki bo omogočalo pridobitev 
multidisciplinarnega vpogleda v stanje v Sloveniji. 

Predviden program posveta
9.00–9.30 Uvod in predstavitev ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 in trendov 

njenega uresničevanja na področju izbranih ciljev v Sloveniji (SVRK)
9.30–11.00 Delo v skupinah – razpravljanje o izzivih in morebitnih preprekah za 

uresničevanje izbranih ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji
11.00–11.25 Odmor
11.25–12.15 Delo v skupinah – iskanje priložnosti za uresničevanje ciljev trajnostnega 

razvoja skozi oblikovanje priporočil 
12.15–12.55 Plenarna razprava
12.55–13.00 Zaključek

Priporočila, ki bodo izšla iz vseh tovrstnih delavnic, bodo vključena v prostovoljni nacionalni 
pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja, prav tako pa bodo posredovana in predstavljena 
pristojnim resornim ministrstvom.    

Izhodiščna gradiva za tematsko delavnico boste vsi povabljeni prejeli teden pred izvedbo 
slednje, in sicer 4. marca 2020.

Pred samo tematsko delavnico vas vabimo tudi k spremljanju dogajanja na področju ciljev 
trajnostnega razvoja v Sloveniji na novi spletni strani Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 
www.slovenia2030.si. 

Vljudno vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite do 9. marca 2020 na elektronski naslov 
Kaja.Primorac@gov.si. Na ta elektronski naslov (oziroma na telefonsko številko 01 400 35 54) 
se lahko obrnete tudi v primeru morebitnih vprašanj.

V upanju na vaš odziv vas prav lepo pozdravljam,

Sanja Ajanović Hovnik, 
namestnica direktorja
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