
 

 
 

PROGRAM 

25. november 2019 

Osrednji dogodek  
Pošta Slovenije, konferenčna dvorana, Čopova 11, Ljubljana 
Tolmačenje: slovenski in angleški jezik 

8.30 – 9.00 Registracija 

9.00 – 9.30 Otvoritev 

dr. Miro Cerar, podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve  
Simon Zajc, minister za okolje in prostor  
Albin Keuc, direktor platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno 
pomoč SLOGA  

9.30 – 9.50 

 

 

9.50 – 11.00 

Uvodna nagovora o podnebnih spremembah 
dr. Jose Romero, strokovnjak za okoljska vprašanja in podnebne spremembe, vodja švicarske 
delegacije pri Medvladnem forumu o podnebnih spremembah  
Jayathma Wickramanayake, odposlanka za mladino Združenih narodov (video nagovor) 

Okrogla miza: Ni planeta B - Mladi in podnebna politika 

Za doseganje ciljev trajnostnega razvoja je nujno, da so mladi aktivno udeleženi pri odločanju na 
političnih forumih, da svoje izkušnje ter rešitve delijo s političnimi voditelji in da aktivno sodelujejo ter 
vodijo pobude za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb. Na okrogli mizi se bodo iskali 
odgovori na ključna vprašanja in izzive pri oblikovanju nizkoogljične družbe z visoko stopnjo 
okoljskega zavedanja. 
Na omizju sodelujejo: Olga Fursik, vodja ukrajinskega mladinskega združenja za podnebne 
spremembe, Ukrajina; dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani; Andrej 
Kranjc, podnebni strokovnjak, Slovenija; Kennedy Mbeva, soustanovitelj African Youth Iniciative za 
podnebne spremembe, Kenija; Primož Turnšek, Mladi za podnebno pravičnost, Slovenija 
Moderatorka: Lena Penšek, Oddelek za podnebne spremembe, Ministrstvo za okolje in prostor 

11.00 – 11.30 Odmor 

11.30 – 11.50 Predstavitev: Krožno gospodarstvo v praksi - primer podjetja Aquafil 
Lucija Aleksić, vodja oddelka za trajnostni razvoj, AquafilSLO 

11.50 – 13.00 Okrogla miza: Vzemi – (u)porabi in (ne)zavrzi: Razvojno sodelovanje in potenciali krožnega 
gospodarstva 

Dobro upravljanje z naravnimi viri je ključno za izkoreninjanje revščine, blažitev podnebnih 
sprememb in trajnostni razvoj. V okviru okrogle mize se bo poskušalo identificirati zmožnosti 
krožnega gospodarstva v državah v razvoju, kjer se spričo rasti populacije, gospodarskega 
napredka in posledic podnebnih sprememb izzivi hitro poglabljajo. Donatorji smo soodgovorni za 
promocijo trajnostnih gospodarskih modelov, kot je krožno gospodarstvo s svojimi številnimi 
prednostmi. 
Udeleženci omizja: Dejan Andonov, nacionalni strokovnjak, Severna Makedonija; Daniela 
Gasparikova, Program ZN za razvoj (UNDP); Ladeja Godina Košir, predsedujoča Evropski platformi 
za krožno gospodarstvo (ECESP), Circular Change, Slovenija; dr. Sandra Kamberović, GS 



 

 
Združenja za industrijo odpadkov Srbije; prof. dr. Saša Popović, Univerza v Črni gori; 
Moderatorka: veleposlanica Tatjana Miškova, v.d. generalne direktorice Direktorata za multilateralo, 
razvojno sodelovanje in mednarodno pravo, Ministrstvo za zunanje zadeve 

13.00 – 14.30 Pogostitev  

 

26. november 2019 

16.30 – 18.00 Predavanje: Rigor Mortis? Konec afirmativnega multilateralizma 
Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana 
 
Kennedy Mbeva, soustanovitelj African Youth, Iniciative za podnebne spremembe, Kenija 

 

19.00 – 21.00 Predvajanje dokumentarnega filma Virunga (2014) 
Kino Bežigrad, Linhartova cesta 11, Ljubljana 

V vzhodnem delu Demokratične republike Kongo leži nacionalni park Virunga. Park velja za enega 
izmed biotsko najbolj raznovrstnih krajev na svetu in zadnje domovanje gorskih goril.  Majhna 
skupina čuvajev parka se trudi zavarovati to Unescovo svetovno dediščino pred oboroženimi 
milicami, vsiljivci in korporacijami, ki želijo kontrolirati naravno bogastvo države. Film Virunga je 
izredna kombinacija raziskovalnega novinarstva in dokumentarnega filma o naravi.  
 
Predvajanju filma bo sledila javna razprava z Emmanuelom de Merodom, vodjo nacionalnega parka 
Virunga (avdiovideo javljanje iz DR Konga) v angleškem jeziku. 
Moderator: mag. Robert Bolješić, Sektor za ohranjanje narave, Ministrstvo za okolje in prostor 

 

27. november 2019 

16.30 – 18.00 Predavanje: Pravni vidiki čezmejnega upravljanja z vodami 
Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana 
 
dr. Christian Bréthaut, Geneva Water Hub in Univerza v Ženevi, Švica 



 

 
 

19.00 – 21.00 Javna razprava: Čezmejni vodni viri in integriran pristop k upravljanju z vodnimi viri 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, atrij, Novi trg 2, 
Ljubljana 

Zaradi vedno večjih potreb po vodi in posledic, ki jih prinaša pomanjkanje dostopa do vode, je 
sodelovanje med državami, ko gre za upravljanje z skupnimi vodami, izrednega pomena. Razprava 
se bo zato osredotočila na pomen integriranega upravljanja z vodnimi viri ter vlogo mednarodnega 
razvojnega sodelovanja pri tem. Dotaknili se bomo tudi pomena vodne diplomacije in sodelovanja 
med državami, ko gre za koriščenje čezmejnih povodij zaradi zadovoljevanja individualnih 
gospodarskih, družbenih in okoljskih potreb, kar postaja eden izmed največjih geopolitičnih izzivov 
na svetu. 
Udeleženci omizja: dr. Christian Bréthaut, Geneva Water Hub, Švica; dr. Liza Debevec, Mednarodni 
inštitut za upravljanje z vodami, Etiopija; dr. Sašo Šantl, Inštitut za vode Republike Slovenije; 
Domen Turšič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 
Tolmačenje: slovenski in angleški jezik 

 

29. november 2019 

9.00 – 11.15 Delavnica: Smernice za vključevanje varovanja okolja kot presečne teme mednarodnega 
razvojnega sodelovanja 
Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana 

Na delavnici se bo iskalo odgovore na ključna vprašanja, ki bi jih morali nasloviti v "Smernicah za 
vključevanje varovanja okolja kot presečne teme mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči RS", s ciljem priprave celovitih predlogov za njihovo dokončno oblikovanje. 
Vodja delavnice: Jernej Stritih, strokovnjak s področja trajnostnega razvoja 

11.15 – 12.00 Odmor 

12.00 – 14.00 Nadaljevanje delavnice 

 


