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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo državnih sekretarjev mag. Marka Koprivca in Samuela 
Žbogarja na Visokem političnem forumu za trajnostni razvoj na temo okrevanja po epidemiji 
koronavirusa ob hkratnem napredku izvajanja Agende za trajnostni razvoj 2030 – predlog za 
obravnavo

1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi 2. in  21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 Odl.US:U-I-294/07-16, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13-ZDU-
1G, 65/14 in 55/17), in na podlagi 49.k. člena Poslovnika Vlade Republike je Vlada na …. seji dne 
…. pod točko …. sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo državnih sekretarjev mag. Marka 
Koprivca in Samuela Žbogarja na Visokem političnem forumu za trajnostni razvoj na temo
okrevanja po epidemiji koronavirusa ob hkratnem napredku izvajanja Agende za trajnostni razvoj 
2030.

Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo Republike Slovenije v naslednji sestavi:
- mag. Marko Koprivc, državni sekretar, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko,
- Samuel Žbogar, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 
- Tatjana Miškova, Sektor za mednarodne organizacije, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, 
- Boštjan Malovrh, veleposlanik, Stalno predstavništvo RS pri OZN v New Yorku,
- Saša Jurečko, namestnica veleposlanika, ministrica svetovalka, Stalno predstavništvo RS pri 

OZN v New Yorku,
- Suzana Češarek, ministrica svetovalka, Stalno predstavništvo RS pri OZN v New Yorku,
- Špela Rotar, sekretarka, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Barbara Kolenko Helbl
Generalna sekretarka

                                                                                          
Priloga:

- Izhodišča za udeležbo državnih sekretarjev mag. Marka Koprivca in Samuela Žbogarja 
na Visokem političnem forumu za trajnostni razvoj na temo okrevanja po epidemiji 
koronavirusa ob hkratnem napredku izvajanja Agende za trajnostni razvoj 2030 -
predlog za obravnavo



Sklep prejmejo:
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Urad Vlade RS za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Klavdija Operčkal, vodja Sektorja za komuniciranje in mednarodne zadeve, Služba Vlade 

Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- Špela Rotar, sekretarka, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Državni sekretar mag. Marko Koprivc bo s pisnim prispevkom na temo okrevanja po epidemiji 
koronavirusa ob hkratnem napredku izvajanja Agende za trajnostni razvoj 2030 sodeloval na
zasedanju Visokega političnega foruma za trajnostni razvoj (HLPF) med 5. in 18. julijem 2022 v New 
Yorku. Prispevek bo objavljen na spletni strani ECOSOC in HLPF.
Zasedanja se bo fizično udeležil tudi državni sekretar Samuel Žbogar, ki bo 14. julija nastopil na
ministrski okrogli mizi na temo: Pospeševanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030: 
naslavljanje aktualnih kriz in premagovanje izzivov.

/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti m a l a  i n  s r e d n j a  podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Plačilo potnih stroškov in namestitve za delegacijo MZZ.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva vpliva na:

- pristojnost občin,
NE



- delovanje občin,
- financiranje občin

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 
26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) sodelovanje javnosti 
pri sprejemu predloga sklepa ni potrebno.

NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Dr. Aleksander Jevšek
MINISTER



Priloga

Izhodišča za udeležbo državnih sekretarjev mag. Marka Koprivca in Samuela Žbogarja na 
Visokem političnem forumu za trajnostni razvoj na temo okrevanja po epidemiji 
koronavirusa ob hkratnem napredku izvajanja Agende za trajnostni razvoj 2030 - predlog 
za obravnavo 

Visoki politični forum za trajnostni razvoj (High - level Political Forum on Sustainable Development
- HLPF) je platforma v okviru Združenih narodov, katere osrednja naloga je spremljanje napredka 
pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030. Letos bo Visoki politični forum za 
trajnostni razvoj potekal med 5. in 18. julijem 2022 pod naslovom »Building back better from the 
coronavirus disease (COVID-19) while advancing the full implementation of the 2030 Agenda for 
Sustainable Development«.

V ospredju letošnjega HLPF bodo naslednji cilji trajnostnega razvoja: 4, 5, 14, 15, 17, ki so tudi 
poudarjeni v predlogu letošnje ministrske deklaracije.

Udeležba in stališča RS
Državni sekretar mag. Marko Koprivc bo s pisnim prispevkom na temo okrevanja po epidemiji 
koronavirusa ob hkratnem napredku izvajanja Agende za trajnostni razvoj 2030 sodeloval na
zasedanju Visokega političnega foruma za trajnostni razvoj med 5. in 18. julijem 2022 v New 
Yorku. Prispevek bo objavljen na spletni strani ECOSOC in HLPF.

Državni sekretar bo v pisnem prispevku izrazil pohvalo in podporo prizadevanjem Visokega 
političnega foruma za trajnostni razvoj, da kljub številnim globalnim in regionalnim izzivom
nemoteno potekajo pregledi in spremljanje uresničevanja doseganja ciljev trajnostnega razvoja 
Agende 2030. Pri njihovem uresničevanju ključno vlogo igra prav Evropska unija. Posledice
pandemije covida-19, ruska agresija na Ukrajino, prehranska in energetska kriza sicer zavirajo
doseganje ciljev trajnostnega razvoja, a je Evropska unija na nove izzive odgovorila hitro in 
učinkovito. Evropski zeleni dogovor, Evropski podnebni zakon, Akcijski načrt evropskega stebra 
socialnih pravic, instrument Next Generation EU so konkretni ukrepi, ki prispevajo k ustvarjanju 
trajnostne in odporne Evrope z oprijemljivimi koristmi za vse državljane EU in hkrati pomenijo 
pomembne korake v smeri doseganja ciljev trajnostnega razvoja.

Slovenija je v okviru Visokega političnega foruma za trajnostni razvoj že dvakrat predstavila 
prostovoljno nacionalno poročilo (Voluntary National Review - VNR) o uresničevanju ciljev 
trajnostnega razvoja Agende 2030 za trajnostni razvoj, prvega leta 2017 in drugega leta 2020. 
Poročilo vključuje pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja na nacionalni ravni, kot tudi 
primere dobrih praks, ki pomagajo državam pri izmenjavi izkušenj na področjih trajnostnega 
razvoja. 

Slovenija se zaveda pomena ciljev trajnostnega razvoja in zavzeto sledi njihovemu uresničevanju.
Je tudi ena izmed prvih držav, ki je sprejela dolgoročno nacionalno strategijo razvoja, s katero je 
neposredno naslovila cilje trajnostnega razvoja in s tem pokazala svojo močno pripadnost ter 
zavezanost izvajanju teh ciljev. To je razvidno tudi iz pred kratkim objavljenega poročila o 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 (SDG index:
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2022/2022-sustainable-development-
report.pdf), v okviru katerega se Slovenija uvršča na 15. mesto med 163 državami. Slovenija 
dosega najboljše rezultate pri odpravi ekstremnih oblik revščine, zagotavljanju dostojnega dela in 
gospodarske rasti ter zmanjševanju neenakosti.

Državni sekretar se bo v prispevku dotaknil tudi prizadevanj Slovenije na področju zmanjševanja 
negativnih posledic pandemije covida-19. S hitrim ukrepanjem je Slovenija zaščitila na deset



tisoče delovnih mest in številna podjetja ter blažila socialne stiske in s tem prispevala k doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja. Tudi zato je danes med državami z najvišjo rastjo BDP in z dobrimi
obeti za prihodnost. Za nadaljevanje tega trenda bo ključno uresničevanje zastavljenih reform in 
naložb v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, premišljeno investiranje sredstev evropskih 
skladov ter učinkovito naslavljanje prehranske in energetske krize kot posledice ruske invazije na 
Ukrajino.

Državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Samuel Žbogar se bo med 13. in 15. julijem 
2022 v New Yorku udeležil ministrskega dela zasedanj Visokega foruma o trajnostnem razvoju na 
politični ravni. Nastopil bo na ministrski okrogli mizi "Accelerating achievement of the SDGs by 
2030" ter v okviru posebnega dogodka o vodi z naslovom "Making History: Accelerating towards 
the UN 2023 Water Conference". Predvidoma bo potekalo tudi srečanje z generalnim 
podsekretarjem v Oddelku ZN za ekonomska in socialna vprašanja DESA Liu Zhenminom na 
temo priprav na Vodno konferenco ZN 2023. 

V luči pridobivanja podpore kandidaturi RS za nestalno članico Varnostnega svata OZN za 
obdobje 2024 – 2025, bo  državni sekretar Žbogar predvidoma gostil kosilo za države članice 
karibske skupnosti (CARICOM) ter opravil tudi bilateralna srečanja.

Slovenska prizadevanja so bila sicer nedavno nagrajena z izvolitvijo Slovenijo v Ekonomski in 
socialni svet ZN (ECOSOC) za obdobje 2023-2025, ki je eden od šestih glavnih organov svetovne 
organizacije in odgovoren za usklajevanje ekonomske in socialne politike ZN. Slovenija daje velik 
pomen delu ECOSOC in njegovim naporom, povezanim z gospodarskimi, socialnimi in okolijskimi
dimenzijami OZN. Dosedanje aktivnosti Slovenije bomo s članstvom v ECOSOC-u še dodatno 
okrepili, preko prenosa naših lastnih izkušenj z izvajanjem ciljev trajnostnega razvoja, kjer se 
Slovenija redno uvršča med najboljših 15 držav na svetu.

Delegacijo Republike Slovenije na zasedanju Visokega političnega foruma za trajnostni razvoj  
bodo sestavljali: 

- mag. Marko Koprivc, državni sekretar, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko,

- Samuel Žbogar, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, 
- Tatjana Miškova, Sektor za mednarodne organizacije, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, 
- Boštjan Malovrh, veleposlanik, Stalno predstavništvo RS pri OZN v New Yorku,
- Saša Jurečko, namestnica veleposlanika, ministrica svetovalka, Stalno predstavništvo RS 

pri OZN v New Yorku,
- Suzana Češarek, ministrica svetovalka, Stalno predstavništvo RS pri OZN v New Yorku,
- Špela Rotar, Sektor za komuniciranje in mednarodne zadeve, Služba Vlade RS za razvoj 

in evropsko kohezijsko politiko.
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