
 
 

Program 

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije gosti 12. mednarodno konferenco Dan 

Afrike, ki jo organizira v sodelovanju z Blejskim strateškim forumom, inštitutom Chatham House in 

Evropsko komisijo ter pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar. S 

konferenco se ministrstvo vključuje v izboljševanje politik za državljane Evrope in Afrike v želji po 

medsebojnem razumevanju in sodelovanju med regijama ter krepitvi dvostranskih odnosov med Slovenijo 

in Afriko. 

Podnebne spremembe so ena najresnejših groženj svetovni varnosti. Nobena država ali regija se z njimi ne 

more soočiti sama, zato so močna mednarodna partnerstva ključnega pomena. Analiziranje tveganja in 

ukrepanje lahko pripomoreta k doseganju številnih ciljev trajnostnega razvoja ter k varnejši in bolj 

trajnostni prihodnosti. Posvečanje podnebni varnosti je bistvenega pomena za dobrobit in stabilnost 

posameznih skupnosti in držav po vsem svetu ter za globalno skupnost kot celoto. 

Z letošnjo konferenco želimo ponuditi platformo za nadaljevanje medregionalne izmenjave in sodelovanja, 

ki bosta prispevala k napredku na področju podnebne varnosti. Konferenca bo povezala odločevalce in 

strokovnjake iz Slovenije, Evrope, Afrike in nekaterih drugih delov sveta. Razpravljali bodo o izzivih, ki jih 

prinašajo podnebne spremembe, in razmišljali o ukrepih za soočanje z njihovimi posledicami. 

 
 

20. april 

 

07:45 Registracija 

08:30  Otvoritev konference Dan Afrike (Dvorana Grandis) 

Kratek kulturni program 

Uvodna nagovora (Dvorana Grandis) 

 Tanja Fajon, podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve, Republika 

 Slovenija 

Jutta Urpilainen, Evropska komisarka TBC (video nagovor) 

08:45  Panel voditeljev (Dvorana Grandis) 

 Tanja Fajon, podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve, 

 Republika Slovenija 

 Dhoihir Dhoulkamal, minister za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje, Zveza Komori 



 

 Nancy Tembo, ministrica za zunanje zadeve, Republika Malavi 

 Vincent Biruta, minister za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje, Republika Ruanda 

 Rui Alberto de Figueiredo Soares, minister za zunanje zadeve, sodelovanje in regionalno 

 integracijo, Zelenortski otoki 

 John F. Kerry, posebni ameriški predsedniški odposlanec za podnebje, Združene države 

 Amerike (vnaprej posnet video) 

Moderator: Seku Mady Condé, novinar, televizijski voditelj, RTV Slovenija 

10:00  odmor za kavo 

10:45  Panel:  VS OZN in podnebna varnost – kako naprej? (Dvorana Grandis) 

 Prednostne naloge Afrike v multilateralnih prizadevanjih za podnebno varnost 

 Dhesigen Naidoo, višji znanstveni sodelavec, Inštitut za varnostne študije (ISS)  

Vloga VS OZN pri ukrepanju glede podnebnih sprememb 

Simone Borg, posebna odposlanka za podnebne ukrepe, Malta 

 Spodbujanje razprave o podnebni varnosti v Varnostnem svetu OZN 

 dr. Sinead Walsh, podnebna direktorica, Oddelek za razvojno sodelovanje in Afriko, 

 Ministrstvo za zunanje zadeve, Irska  

 Ovire za učinkovito sodelovanje VS OZN na področju podnebnih sprememb 

 Hafsa Maalim, višja zunanja raziskovalka, Stockholmski inštitut za mednarodne  mirovne 

 raziskave (SIPRI) 

 Moderatorka: Janani Vivekananda, vodja programa za podnebno diplomacijo in varnost, 

 Adelphi 

12:00  Nagovor (Dvorana Grandis) 

Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije 

12:10  Kosilo 

14:00 Nagovor (Dvorana Grandis) 

 Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije 

14:10  Vzporedna panela: 

1) Vključujoči odzivi na podnebno varnost: vloga žensk, civilne družbe in mladih 

(Dvorana Grandis) 

 Vloga afriške civilne družbe pri podnebnih ukrepih 

 dr. Evans Kituyi, koordinator pobude za podnebno varnost – Afriška pobuda, Vseafriško 

 zavezništvo za podnebno pravičnost (PACJA) 

 Upoštevanje vidika spola pri obravnavi podnebne varnosti 

 dr. Safiya Ahmad Nuhu, Veleposlanica Republike Nigerije 

 Vloga mladih in civilne družbe v partnerstvih med EU in Afriko ter EU in OACPS 

 Domenico Rosa, vodja enote – vodja postkotonujske delovne skupine, Evropska komisija  



 

 Neravnovesja moči na področju podnebne varnosti 

 Ana Kalin, oblikovalka politik in analitičarka, Forum za enakopravni razvoj 

 Moderator: Patrick Mpedzisi, Global Diplomacy Lab 

2) Učinkovito večstransko ukrepanje: podnebna varnost na COP28 (Dvorana Splendens / 

samo v angleščini) 

 Razmišljanje o delovanju Afrike na COP27 in prednostnih nalogah za COP28 

 prof. Chukwumerije Okereke, direktor, Center za podnebne spremembe in razvoj, Zvezna 

 univerza Alexa Ekwueme Ndufu-Alike; gostujoči profesor na Univerzah v Readingu in Oxfordu 

 K bolj sistematičnemu vključevanju podnebne varnosti na COP 

 Tina Kobilšek, glavna pogajalka za podnebne spremembe, vodja Sektorja za podnebne 

 politike, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Republika Slovenija 

 Za vključujoči dialog na COP 

 dr. Omnia El Omrani, odposlanka mladih pri predsedujočem COP27 (preko video povezave) 

 Odpravljanje ovir pri pogajanjih o podnebnih spremembah med Evropo in Afriko 

 Elisabeth Hege, višja raziskovalka, upravljanje in financiranje trajnostnega razvoja, Inštitut 

 za trajnostni razvoj in mednarodne odnose (IDDRI) 

Privabljanje trajnostnega podnebnega financiranja v Afriki 

Ousmane Fall Sarr, koordinator, Zahodnoafriško zavezništvo za ogljični trg in podnebno 

financiranje 

 Moderator: Christopher Vandome, višji raziskovalni sodelavec, Afriški program, Chatham 

 House 

15:10 Zaključek panelov 

17:00 Spremljevalni kulturni program v sodelovanju z afriško diasporo, Novi trg, Ljubljana 

20:00 Koncert Wiyaala & The Yaga Yaga Band, Novi trg, Ljubljana 

 

21. april 

09:00 Uvodni nagovori: Povezovanje odpornih gospodarstev in podnebne varnosti (Dvorana 

Grandis) 

 Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, Republika Slovenija 

 Uroš Brežan, minister za naravne vire in prostor, Republika Slovenija 

 Vincent Biruta, minister za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje, Republika Ruanda 

09:30  Vzporedna panela: 

1) Pametne poslovne rešitve za ekološko varnost (Dvorana Grandis) 

Vesoljske tehnologije za ekološke rešitve 

Tomaž Rodič, direktor, Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije 

Monitoring vode za potrebe kmetijstva 

Matjaž Ivačič, GeoCodis, Slovenija 



 

Krožnost tekstilnih in plastičnih odpadkov 

prof. dr. Aleksandra Lobnik, direktorica, Inštitut za varstvo okolja in senzoriko, Slovenija 

 

Modro gospodarstvo za ekološko varnost 

dr. Mounir Ghribi, direktor Jean Monnet centra odličnosti za trajnostno modro gospodarstvo, 

EMUNI 

Zavarovanje naložb v energetsko infrastrukturo 

Linda Mabhena-Olagunju, ustanoviteljica in izvršna direktorica, DLO Energy Resources Group  

Moderatorka:  Elizabeth Maloba, Global Diplomacy Lab, European University Institute 

 

2) Krepitev na naravi temelječih rešitev in lokalnih ukrepov za odpornost na podnebne 

spremembe (Dvorana Splendens / samo v angleščini) 

 Krepitev na naravi temelječih rešitev za odpornost na podnebje 

 Uroš Brežan, minister za naravne vire in prostor, Republika Slovenija 

 Oskrba z vodo za trajnostno preživetje 

 dr. Ayan Mahamoud, višji programski koordinator, Medvladna agencija za razvoj (IGAD) 

 Izzivi podnebne varnosti v območju Čadskega jezera in Sahela   

 Adenike Oladosu, kmetijska ekonomistka in aktivistka za podnebno pravičnost 

 Vloga trajnostnih gozdov za podnebno odpornost 

 Rene Ngongo, predsednik, Komisija za okolje in naravne vire, Ekonomski in socialni svet, 

 Demokratična republika Kongo  

 Projekt Podnebje za mir – krepitev lokalnega delovanja 

 Christina Wegelein, vodja oddelka za podnebje in varnost, Nemško zvezno zunanje ministrstvo  

Moderator: Bob Dewar CMG, zunanji sodelavec, Afriški program, Chatham House 

10:45  Odmor za kavo 

11:00  Vzporedna panela 

1) Poslovno sodelovanje Slovenije in Afrike – predstavitev poslovnih klubov  (Dvorana 

Grandis) 

 Damjan Zonta, častni konzul Republike Zambije v Sloveniji, poslovni klub Slovenija-Zambija 

 TBC 

 Gilbert Mežnar, poslovni klub Slovenija – Gana  

 Domen Mikša, poslovni klub Slovenija – Tunizija  

 Fred Uduma, poslovni klub Slovenija – Nigerija  

 Marius Mensah, poslovni klub Slovenija – Slonokoščena obala 

 Nadia Cigale, poslovni klub Slovenija – Kamerun  

 Moderator:  Rok Tomšič, vodja Sektorja za bilateralno gospodarsko sodelovanje, Ministrstvo 

 za zunanje in evropske zadeve, Republika Slovenija 



 

 

2) Inovativne rešitve za trajnostni razvoj (Dvorana Splendens / samo v angleščini) 

 prof. Abdelhamid El-Zoheiry, predsednik EMUNI 

 Robert Blatnik, MSc, CLP, Inštitut Jožef Stefan TBC 

 Jihene Nouairi, mlada inovatorka 

 Patricija Ham, mlada inovatorka 

 Laila Mahmoud, mlada inovatorka 

 Moderator: TBC 

12:00 Zaključna nagovora (Dvorana Grandis) 

 Samuel Žbogar, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, Republika 

 Slovenija 

 Tighisti Amare, namestnica direktorja, Afriški program, Chatham House 

12:30 – 14:00  Kosilo 

 

Možnost za srečanja B2B vse dopoldne 

Konferenca bo snemana in predvajana v živo prek spleta. 

 

 

Dogodek v okviru konference 

Usposabljanje Podnebne spremembe, mir in varnost (registracija zaprta) 

24. - 26. april 2023 

V povezavi z Dnevom Afrike bo od 24. do 26. aprila 2023 v organizaciji Centra za usposabljanje za 

mirovne operacije (POTC) in Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije potekal tridnevni 

seminar o krepitvi zmogljivosti na področju podnebnih sprememb, miru in varnosti. Seminar bo 

udeležencem omogočil boljše razumevanje varnostnih tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami, 

povečal njihovo sposobnost analiziranja teh sprememb ter jih bolje pripravil za prihodnje delovanje na 

področju preprečevanja kriz in ohranjanja miru. Seminarja se bodo udeležili številni predstavniki afriških 

držav. 


