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Vabilo 

 
SLOGA in CONCORD vas vabita, da se udeležite mednarodne konference  
“Uradna razvojna pomoč manjših držav članic   

– QUO VADIS” 

 

Datum dogodka 14. oktober 2021 od 9.30.00 do 15.30 v City hotelu v Ljubljani  
                                  in preko spleta 

Oblika dogodka hibridna / spletna  
Jezik dogodka angleščina (prvi in drugi panel) in slovenščina (tretji panel)   
                                  
 

 
Opis konference 
 
V času predsedovanja Svetu EU, ko ima Slovenija priložnost, da prispeva k razvoju odprte, 
poštene in trajnostne, v svet usmerjene Evrope, SLOGA, platforma nevladnih organizacij za 
razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč  in evropsko združenje CONCORD vabita 14. 
oktobra na konferenco o aktualnih trendih in prihodnosti uradne razvojne pomoči (ODA) EU 
in Slovenije v prihodnjih letih. Na  konferenci bomo analizirali količino in kakovost uradne 
razvojne pomoči EU ter razmislili o potencialih doseganja obveznosti manjših držav članic EU 
glede uradne razvojne pomoči v luči doseganja ciljev Agende 2030. Na konferenci bodo 
sodelovali različni deležniki tako iz vladnega kot nevladnega sektorja ter institucij Evropske 
unije.   

 
Konferenca bo razdeljena na tri panele: a) Predstavitev poročila AidWatch, b) Stanje 
razvojnega financiranja v jugovzhodni Evropi in c) Načrt RS za doseganje 0,33% BND za uradno 
razvojno pomoč. 
 
Panel A: Predstavitev senčnega poročila AidWatch  
 
CONCORD v svojem poročilu AidWatch letno spremlja količino in kakovost uradne razvojne 
pomoči EU in njenih držav članic. Poročilo AidWatch 2021 se osredotoča na spremljanje politik 
držav članic EU pri zmanjševanju revščine in neenakosti na mednarodni ravni. Analizira raven 
uradne razvojne pomoči donatorjev EU na podlagi podatkov iz leta 2020 in ocenjuje dejanski 
vpliv pandemije covida-19 na uradno razvojno pomoč EU leta 2020 tako na podlagi količine 
kot tudi njene učinkovitosti. Letošnje poročilo analizira učinkovitost razvojne pomoči z vidika 
pristopa Team Europe, kot tudi z vidika večletnega finančnega okvirja (MFF) ter sredstev, 
namenjenih za sodelovanje s partnerskimi državami, ki je bil dosežen konec leta 2020.  Cilj 
panela je analiza različnih deležnikov o izsledkih poročila AidWatch 2021 ter razmisleku o 
možnostih in ovirah pri načrtovanju in implementaciji politik, ki krepijo globalno solidarnost. 

https://sloga-platform.org/
https://sloga-platform.org/
https://concordeurope.org/
https://concordeurope.org/resource/analysis-of-the-communication-on-the-global-eu-response-to-covid-19/
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Panel bo združil akterje tako iz evropske kot nacionalne politike ter nevladnega sektorja v 
Evropski uniji in v partnerskih državah.   
 
Panel B: Stanje razvojnega financiranja v jugovzhodni Evropi 
 
Prihodnost uradne razvojne pomoči je odvisna od uresničevanja zavez o uradni razvojni 
pomoči in vključujočih partnerstev med različnimi deležniki na področju mednarodnega 
razvoja. Program Globalna Evropa/NDICI ponuja nov okvir in priložnosti za izvajanje načel 
razvojnega financiranja in zavez uradne razvojne pomoči. Na panelu panela bomo pregledali 
regionalne in nacionalne izzive v državah članicah Srednje in Vzhodne Evrope ter državah 
partnericah EU, povezanih z razvojnim financiranjem in izvajanjem uradne razvojne pomoči.  
Ob tej priložnosti bomo predstavili tudi novo številko Slogopisa,  časopisa, ki naslavlja razvojna 
vprašanja in svetovne izzive.  
 
Panel C: Načrt RS za doseganje 0,33% BND za uradno razvojno pomoč 
 
Vlada RS je pripravila osnutek akcijskega načrta uradne razvojne pomoči, ki naj bi do leta 2030 
dosegla 0,33% BND. Uradno razvojno pomoč je treba obravnavati kot orodje nacionalne 
zunanje politike, ki se usklajuje z vsemi relevantnimi deležniki, kot so nevladne organizacije, 
vladne agencije, podjetja, akademski sektor in drugi izvajalci tehnične pomoči. Slovenija se 
približuje točki, ko se bo morala odločiti, na kakšen način in s katerimi akterji bo nadaljevala z 
izvajanjem uradne razvojne pomoči, da bo lahko izpolnila svoje obljube in zaveze.  
Cilj tega panela je omogočiti razmislek o izkušnjah različnih deležnikov glede oblikovanja 
nacionalne pobude za krepitev nacionalnih prizadevanj za izvajanje čim bolj učinkovite uradne 
razvojne pomoči.  
 
Prvi in drugi panel bosta potekala v angleškem jeziku, tretji pa bo moderiran v slovenskem 
jeziku z možnim prevodom v angleščino. 
 
Zajtrk z novinarji: 
Od 8.30 ure dalje bomo na zajtrku z novinarji predstavili poročilo Aid Watch in vsebino 
konference, pa tudi Presidency Project, to je projekt spremljanja slovenskega predsedovanja 
Svetu EU s poudarkom na temah povezanih z razvojnim sodelovanjem, humanitarno pomočjo 
in globalnim učenjem, kot tudi delo so-organizatork konference, Platforme SLOGA in 
CONCORD Europe. 
 
Za sodelovanje na konferenci  se je mogoče prijaviti na tej povezavi.  

 
Dogodek financira Evropska unija in sofinancirata Ministrstvo za javno upravo ter Ministrstvo 
za zunanje zadeve RS. Vsebina dogodka je izključna odgovornost platforme SLOGA in 
CONCORD in ne odraža stališč Evropske unije ali ministrstev za javno upravo in za zunanje 
zadeve RS. 
 
Za dodatne informacije smo na voljo na naslovu: info@sloga-platform.org. 
 
Lepo vabljeni! 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_en.pdf
https://www.1ka.si/a/350111
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Predvideni program konference: 
 

8:30 – 9:15 Zajtrk z novinarji  

9:00 – 9:30  Kratek sestanek moderatorja panela (panel A) z govorci 

 
 
Panel A: 
 

 9:30 - 9:45 Pozdravni nagovor 
Albin Keuc, direktor platforme SLOGA 
Tanya Cox, direktorica združenja CONCORD 
 

 9:45 – 10.00  Predstavitev ključnih sporočila letošnjega Aid Watch poročila  
Luca de Fraia (Concord Italy) 

 

10:00- 11:00 Predstavitev senčnega poročila AidWatch  
moderator: Sekumady Conde (RTV Slo) 
 

- European Commission (DG INTPA): Erica Gerretsen (INTPA 
Acting Director; Directorate “Sustainable Finance, Jobs and 
Growth, an Economy that works for the People) 

- Evropski parlament: dr. Milan Brglez, MEP 
- Ministrstvo za zunanje zadeve RS: Igor Jukič, generalni 

direktor Direktorata za multilateralo in razvojno 
sodelovanje 

- NVO predstavnika iz partnerskih držav: 
o iz Afrike: Elomo Andela (Jeudis de Cotonou) 
o z Zahodnega Balkana: Tanja Hafner Ademi (TACSO)  

 

11:00 - 11:30 Vprašanja in odgovori udeležencev konference 
Zaključek 

11.30 – 11.45 Odmor 
 

 

 

Panel B: 

11:45 - 12:45 Stanje razvojnega financiranja v jugovzhodni Evropi  
moderator: Nerea Craviotto, Eurodad  
 

● Daniel Kaba, director, Ambrela, Slovakia 
● Inese Vaivare, director, Lapas, Latvia 
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● Kristijan Kovačić, Advocacy Officer, CROSOL, Croatia 
● Maruša Babnik, Ekvilib Inštitute/member of platform SLOGA 

board 
● AFRODAD TBC 

12:45 - 13:15 Vprašanja in odgovori udeležencev konference 
Zaključek 

13:15 - 14.00 Odmor za kosilo 
 

 

 

Panel C: 

14:00 - 14:45 Načrt RS za doseganje 0,33% BND za uradno razvojno pomoč 
moderator: dr. Jana Arbeiter (Fakulteta za družbene vede, UL) 
 

● prof dr. Maja Bučar, Fakulteta za družbene vede, UL 
● dr. Robert Kokalj, vodja sektorja za razvojno sodelovanje in 

humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve RS 
● Tadej Baškovič, direktor CMSR 
● Peter Tomažič, Slovenska karitas 
● Max Zimani, Global Institute/ član sveta platforme SLOGA  

 

15:00 - 15:20 Vprašanja in odgovori udeležencev konference 
 

15:20 - 15:30 Zaključki konference s priporočili 
 

 


