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Mednarodna konferenca Dnevi Latinske Amerike in Karibov (Dnevi LAK/ LAC 
Days)

Dneve LAK organizira Ministrstvo za zunanje zadeve, v okviru Strateškega Foruma Bled, od 
2018 (22. marec v Ljubljani), v spodbudo krepitve vsestranskega sodelovanja z državami 
Latinske Amerike in Karibov, še zlasti na gospodarskem, znanstveno/raziskovalnem in 
kulturnem področju. 

Sinergije med državami obeh regij se kažejo predvsem na področju okolja, voda, gozdov, 
obnovljivih virov energije.

Konferenca je zasnovana v več vsebinskih sklopih:

– politični, namenjen krepitvi dvostranskega in med-regionalnega sodelovanja, sodelovanju v 
mednarodnih iniciativah in mednarodnih organizacijah, predstavitvi države v fokusu;

- gospodarski namenjen iskanju priložnosti in načinov sodelovanja z državami regije,  
predstavitvijo trgov posameznih držav LAK, možnosti projektnega sodelovanja ob podpori 
mednarodnih finančnih institucij (npr. Medameriška razvojna banka), primerov dobrih praks 
povezovanja

- sodelovanju na področju okolja, znanosti in raziskovanja, s predstavitvijo dobrih praks 
dvo- in večstranskega ter projektnega sodelovanja in ekspertize slovenskih znanstveno-
raziskovalnih ustanov, s poudarkom na področjih, kjer se kažejo sinergije z regijo LAK.  

Ob konferenci poteka več spremljevalnih kulturno promocijskih dogodkov (Dnevi filmov 
LAK v Slovenski Kinoteki, literarni večer v Konzorcij, idr.)



2. Mednarodna konferenca Dnevi Latinske Amerike in Karibov
(Dnevi LAK/LAC Days),  20.– 23. maj 2019 v Ljubljani in Piranu) z razpravami po sklopih/panelih:

 EU - LAK - za trajnostno okolje in krožno gospodarstvo:
- Soočanje z izzivi antropocena (prof.dr. Lučka Kajfež Bogataj)
- Krožno gospodarstvo – predstavitev dobrih praks RS in EU 

(predstavniki MOP, CER, Circular Change Slovenija, Mreža za prehod v krožno gospodarstvo,  
Štajerska GZ, ALGEN, EK - DG  DEVCO)

 Odnosi EU-LAK 
(Fundacija EU-LAK (izvršna direktorica Amadei), MZZ RS (GD/PD  Marn), FR Brazilija (VP Mosca)

 Kulturno sodelovanje EU-LAK 
Fundacija EU-LAK (izvršna direktorica Amadei), mag. Cetinski (direktorica Cankarjevega doma)

 Gospodarsko sodelovanje Slovenija in  LAK 
predstavitev trgov Brazilije, Kube in Urugvaja  ter aktivnosti Slovenskega podjetniškega sklada, GZS, 
MZZ in MGRT, srečanja predstavnikov podjetij

Spremljevalni kulturni program: Dnevi filmov LAK v Slovenski Kinoteki

http://www.nib.si/eng
http://www.nib.si/eng


Delavnica o sodelovanju EU - LAK na področju znanosti in raziskav

"Capacity Building in Institutions of Latin America, the Caribbean an the European 

Union for Bi-regional Scientific Cooperation" Ljubljana, Piran (20.-23.5.2019)
(v okviru Dni LAK 2019, v  sodelovanju s Fundacijo EU-LAK, Bavarsko raziskovalno zvezo (BayFOR), 

EULAC Focus programom Obzorja 2020, MIZŠ RS, ARRS ter raziskovalniimi ustanovami RS – IJS, NIB)

s predstavitvami in razpravami po sklopih:

 Mednarodno sodelovanje v okviru evropskih programov za raziskave in inovacije:
predstavitve EK: Generalni direktorat za raziskave in inovacije, Skupni evropski raziskovani center,
Generalni direktorat za mednarodno sodelovanje in razvoj

 Predstavitev uspešnih med-regionalnih projektov:
ERA-NET ERA-MIN (z Argentino): Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (prof. dr. A. Lobnik) in Ministrstvo za znanost,
tehnologijo in inovacije Argentine (M. A. Davidziuk)
Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) z Brazilijo (prof.dr. T. Lah Turnšek)
Univerza Nova Gorica z Argentino in Čilom (prof.dr. D. Zavrtanik)

 Razprava: „Sharing is caring“: ARRS (dr. J. Györkös), BayFOR (dr. T. Ammerl), Ministrstvo za znanost,
tehnologijo in inovacije Argentine (M.A.Davidziuk), Sekretariat za znanost, tehnologijo in inovacije Paname (C. Guerrero),
Fundacija EU-LAK (P. Amadei), MIZŠ RS (mag. P. Volasko)

 Kratke predstavitve udeležencev delavnice in ustanov v katerih delujejo
(Ministrstvo za znanost, tehnologijo in inovacije Argentine, "Fundacion Chile",, Univerza "SEK" Čile, Sekretariat za
znanost in raziskave Ekvadorja, Nacionalni urad za avtorizacijo - EPA implementacije Anitgua in Barbuda, "CINESTAV"
Mehika, Nacionalni sekretariat za znanost in tehnologijo Gvatemala, Univerzitetna fundacija za področje Andov
Kolumbija, Sekretariat za znanost, tehnologijo in inovacije Paname, Tehnološka univerza ter Inštitut za raziskave in
tehnologije Paname, Univerza Bayreuth, (Nemčija), ZSI-Dunaj, (Avstrija) Nacionalni urad za raziskave Italija, Univerza
Helsinki (Finska), Nacionalni center za raziskave in razvoj Varšava (Poljska) ter ZRC SAZU (Slovenija)

 Obisk slovenskih raziskovalnih ustanov (I): Institut Jožef Stefan – predstavitev inštituta in nekaterih
raziskovalnih področij in projektov (mdr: okolje in hrana, materiali, napredne tehnologije, biotehnološke znanosti,
tehnologije prihodnosti) - prof. dr. J. Lenarčič, direktor s sodelavci



 Doseganje novih obzorij – srečanje ekspertov o Obzorju 2020:
pogled iz LAK: Kolumbija, Čile, EULAC Focus program Obzorja 20202
in iz Slovenije: Informacija o Obzorju 2020 in mreži NKT 
(mag.P.Volasko, koordinator Obzorje 2020 in mreže NKO,  A.Umek Venturini, NKO ICT in ERC, A. Ograjenšek, NKO FET); 
odprta infrastruktura za odprto znanost v Sloveniji (akademske knjižnice, COBISS,  SCRIS, IZUM, nacionalna infrastruktura     

za odprt dostop do elektronskih tez in dizertacij (mag. M. Pušnik, dr. A. Bošnjak, P. Bridges, dr. M.Ojsteršek)
Tematske razprave o Obzorju 2020, evropskem finanasiranju mednardnega sodelovanja,  
uspešnih prijavah projektov, ...) in mreženje

 Obisk slovenskih raziskovalnih ustanov (II) – Morska biološka postaja  Piran (MBP)
Predstavitev NIB  (prof. dr. M. Kuntner, direktor) in MBP (dr. P. Mozetič) ter sodelovanju NIB z Brazilijo (dr.  T. Lah Turnšek) in 
projekti sodelovanja NIB-MBP z Brazilijo - Univerzo v Sao Paulu (dr. A. Ramšak), MBP z INIDEP Argentina (dr. T .Kogovšek), 
Brazilija in Slovenja za zaščito biodiverzitete (dr. M.Kajin, BF Ljubljana)
ter predstavitve: Univerze Nova Gorica (dr.  D. Zavrtanik, Inštituta za raziskovanje Krasa ZRC SAZU (dr. T. Slabe), InnoRenew
Centre of Excellence (dr. A. Kutnar), Univerze na Primorskem (dr. A. Kutnar) ter izkušenj študentov iz LAK, trenutno na 
podiplomskem študiju na UP in razprava z udeleženci delavnice

 Interaktivni trening o EU programih za raziskovanje in inovacije – z eksperti/ NKO Obzorje2020 in 
predstavnikom BayFOR (dr. T. Ammerl) na MIZŠ 
EU raziskave in inovacije - partnerski instrumenti - P. Žagar (NKO klimatske aktivnosti, okolje, surovine, učinkovitost virov)
SINCERE in aktivnosti Argentine v  tem programu (M. A. Davidziuk)
CMEPIUS (M.Tekavec Bembič),  NKO MSCA Sorčan, NKO M. Černilogar Radež (varna, čista in učinkovita energija), NKO D. 
Valančič (pravni in finančni vidik) ter moderiranje nadaljevanja -
delo v skupinah po tematikah: možnosti za krepitev sodelovanja v O2020, težave s katerimi se srečujejo v O2020, potrebe in 
pričakovanja, možne rešitve za prihodnost – Obzorje Evropa



Dnevi LAK 2020 

Predvidoma novembra 2020, vključujoč tematske sklope:

 Reflection Forum na temo „Okolje, trajnostni razvoj in klimatske spremembe“ v so-organizaciji s

Fundacijo EU-LAK (Fundacija organizira forume z namenom poglobljenega razmisleka visokih

uradnikov obeh regij o aktualnih temah, po principu Chatam House)

 Seminar/delavnica na področju znanosti in raziskav v sodelovanju z Bavarsko raziskovalno zvezo

ter slovenskimi raziskovalnimi ustanovami (nadaljevanje oz nadgradnja znanstveno raziskovalnega

seminarja v 2019)

 Oranžne ekonomije/ kreativne industrije

 Seminar s predstavitvijo možnosti vključevanja v projekte Medameriške razvojne banke v regiji LAK

 Razstavo v SEM in znanstveni simpozij o antropologinji dr. Branislavi Sušnik ob 100 obletnici njenega

rojstva (v Medvodah), raziskovalno je delovala v Paragvaju, kjer se je uveljavila s proučevanjem staroselcev

 Visoki panel o med-regionalnih in dvostranskih odnosih s predstavniki držav regije ter predstavitvijo

države oz držav v fokusu (glede na udeležbo predstavnikov držav iz regije)

 Dneve filmov LAK



Slovenija se, upoštevaje svoje naravne danosti (mdr. izrazito gozdnata dežela z več kot

polstoletnimi izkušnjami sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, na območju katere potekata

mednarodni povodji vodnih območij Donave in jadranskih rek z morjem), dejavno vključuje v

poglobljeni zunanjepolitični dialog o okoljskih temah in z njimi povezanimi izzivi ter pri

tem upošteva prepletenost varnostnih, okoljskih, gospodarskih, razvojnih in drugih politik

ter skladnosti teh politik za doseganje ciljev trajnostnega razvoja na svetovni ravni.

Posebno pozornost namenja vprašanjem trajnostnega upravljanja virov pitne vode, zalog

vode, vprašanjem suše, poplav, čezmejnemu upravljanju rek, kakor tudi sožitju biotske

raznovrstnosti, turizma, energetike in drugih gospodarskih dejavnosti ter pomorske infrastrukture.

Okoljska diplomacija, vključujoč spoznanja znanosti in gospodarstva, podporo razvoju in

izobraževanju, predstavlja eno prednostnih področij slovenske zunanje politike.

(iz Strategije zunanje politike RS)

RS ima določeno ekspertizo na področju upravljanja z vodami  in krožnega gospodarstva in je 

sodeluje v  mednarodnih iniciativah, ki vključujejo to področje – mdr. zelena skupina. 

Voda ima izpostavljeno mesto v zakonodaji RS (pravica do vode v Ustavi RS) in  okoljski  ter 

zunanji politiki. 

Prav tako okoljskim temam namenjajo precej pozornosti tudi države LAK.

Akcijski načrt EU – CELAC (skupnost držav Latinske Amerike in Karibov) in Deklaracija II.

ministrskega srečanja EU-CELAC julija 2018 v Bruslju, med drugim izpostavljata

uresničevanje Agende 2030 za trajnostni razvoj s poudarkom na podnebnih spremembah.

Voda in okolje sta temi kjer se kaže sinergija z regijo, tako bilateralno kot bi-regionalno.


