REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

KLJUČNI NACIONALNI DELEŽNIKI ZA PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V SLOVENIJI

Številka zadeve: 007-34/2018/252
Datum: 21. 4. 2020
Vabilo k oddaji prispevkov, komentarjev, predlogov in priporočil za potrebe priprave drugega
prostovoljnega nacionalnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja Slovenije

Spoštovani,
voditelji in visoki predstavniki držav sveta 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 splošnih in
konkretnih ciljev, osredotočenih na ljudi, ki države članice OZN zavezujejo k njihovi uresničitvi do
leta 2030. Razvoj, za katerega si bodo države prizadevale, mora biti uravnotežen in enakomerno
zasledovan skozi vse tri razsežnosti trajnostnega razvoja, in sicer ekonomske, družbene in
okoljske. Njegovi temelji pa morajo biti zasnovani na načelu upoštevanja 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 svoj drugi nacionalni prostovoljni
pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja ter ga predstavila na Visokem političnem forumu za
trajnostni razvoj na sedežu OZN. Kot nacionalni koordinator dosjeja Agenda za trajnostni razvoj do
leta 2030 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) tudi
tokrat vodi in koordinira pripravo poročila, v katerega so bila vključena vsa relevantna resorna
ministrstva ter ostali ključni in lokalni deležniki.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so vezane na izbruh COVID-19, nam žal ni uspelo izvesti vseh
predvidenih tematskih delavnic, na katerih bi imeli vsi ključni deležniki možnost prispevati
relevantne vsebine za vključitev v poročilo. Zato vsem identificiranim ključnim deležnikom, kot
obljubljeno, pošiljamo končni osnutek posameznih poglavij poročila po ciljih trajnostnega razvoja.
Vljudno vas prosimo, da poročilo dopolnite z vašimi komentarji, predlogi, predvsem pa priporočili za
nadaljnje korake, s katerimi bo Slovenije stopila trajnostnemu razvoju naproti. Podrobnejša navodila
za izpolnjevanje so podana na prvi strani dokumenta..
Vljudno vas prosimo, da dopolnjeno oziroma popravljeno različico končnega osnutka pošljete do 4.
maja 2020, in sicer na elektronski naslov Kaja.Primorac@gov.si. Z morebitnimi vprašanji pa se
lahko kadarkoli obrnete na enak elektronski naslov oziroma na telefonsko številko 01 400 35 54.
V upanju na vaš odziv vas prav lepo pozdravljam,

Nataša Kobe Logonder,
vodja Sektorja za razvoj in mednarodno sodelovanje

