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VABLJENI VSI PREDSTAVNIKI IN PREDSTAVNICE MLAJŠIH GENERACIJ

Vabilo na posvet z mladimi o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji (v okviru 
Agende za trajnostni razvoj do leta 2030)

Spoštovani,

Voditelji držav in vlad ter visoki predstavniki so se ob 70. obletnici Organizacije združenih narodov 
(OZN) na zasedanju Generalne skupščine OZN med 25. in 27. septembrom 2015 dogovorili o novih 
svetovnih ciljih trajnostnega razvoja. Sprejeta odločitev obsega daljnosežni nabor univerzalnih 
splošnih ter konkretnih ciljev, osredotočenih na ljudi, in države članice OZN zavezuje k uresničitvi 
le-teh do leta 2030. Trajnostni razvoj, za katerega si bodo države prizadevale, mora biti 
uravnotežen in enakomerno zasledovan skozi prizmo vseh treh razsežnosti – ekonomske, 
družbene in okoljske –, njegovi temelji pa sežejo vse do spodbujanja dostojanstva vsakega 
posameznika in posameznice z zavezo, da pri uresničevanju novih ciljev trajnostnega razvoja nihče 
ne bo puščen ob strani. 

Republika Slovenija se je zavezala, da bo leta 2020 pripravila in na Visokem političnem forumu za 
trajnostni razvoj na sedežu OZN tudi predstavila svoj drugi nacionalni prostovoljni 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 priprav drugega 
nacionalnega prostovoljnega pregleda bo tako organiziran tudi posvet z mladimi. 

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 s svojimi 17 cilji trajnostnega razvoja stremi k temu, da se 
svet kot ga poznamo danes ohrani tudi za naše zanamce – vas mlade. Ker si želimo, da mladi 
soustvarjate prihodnost naše države ter jo so-kreirate s svojimi idejami o trajnostnem razvoju, vas 
vabimo na virtualni posvet. Ta bo potekal v četrtek, 16. aprila 2020, med 17. in 18.30 uro, in sicer 
s pomočjo spletne aplikacije Zoom.

Pred posvetom vas prosimo, da rešite kratko anketo (https://www.1ka.si/a/270458), ki bo 
pripomogla k učinkovitosti poteka slednjega. Priporočila, ki bodo izšla iz posveta bodo vključena v 
nacionalni prostovoljni pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja, prav tako pa bodo 
posredovana pristojnim resornim ministrstvom.   

Vljudno vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite do 15. aprila 2020, in sicer na elektronski naslov 
Kaja.Primorac@gov.si. Vsi prijavljeni boste prejeli povezavo, ki vam bo omogočila spremljanje 
posveta na preko aplikacije Zoom. Do istega datuma prosim rešite tudi anketo. V primeru 
morebitnih vprašanj se lahko prav tako obrnete na elektronski naslov Kaja.Primorac@gov.si 
(oziroma na telefonski številki 01 400 35 54 in 030 611 067).

V upanju na vaš odziv vas prav lepo pozdravljam,

                              Nataša Kobe Logonder,
vodja Sektorja za razvoj in mednarodno sodelovanje
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