
 
       
 

Dogodek poteka v okviru projekta »VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo«, ki ga 

sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Okrogla miza 

»Med Svetovnim humanitarnim vrhom in Vrhom o beguncih in 

migrantih: krepitev aktivnih partnerstev za učinkovitejše naslavljanje 

humanitarnih izzivov« 

Hiša Evropske unije (Breg 14, Ljubljana), 12. september 2016 ob 14. uri 

Konec maja je v Istanbulu potekal prvi Svetovni humanitarni vrh kot odziv na 

naraščajoče humanitarne izzive, ki je združil relevantne deležnike z različnih sfer na 

področju humanitarne pomoči iz več kot 170 držav. 19. septembra bo kot zasedanje na 

visoki ravni v sklopu Generalne skupščine Organizacije združenih narodov potekal Vrh o 
obsežnih gibanjih beguncev in migrantov s ciljem sodelovanja držav pri upravljanju 

migracij ter zagotavljanja bolj humanega in usklajenega pristopa. 

 

Humanitarne izzive lahko učinkovito naslavljamo le z aktivnimi partnerstvi, kar je eden 

od ciljev trajnostnega razvoja. Panelisti bodo razpravljali, kako ta partnerstva krepiti s 

ciljem učinkovitega in vključujočega odzivanja na humanitarne odzive. 

 

Na okrogli mizi bodo po uvodnem video nagovoru Martina Nesirkyja, direktorja 

Informacijske službe Združenih narodov na Dunaju, sodelovali: 

- prof. dr. Maja Bučar, Fakulteta za družbene vede, predsednica Strokovnega sveta 

za mednarodno razvojno sodelovanje pri Ministrstvu za zunanje zadeve, 

- Dubravka Šekoranja, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno 

pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve, 

- Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, 

- Špela Majcen Marušič, predstavnica za odnose z javnostjo, Urad Visokega 

komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) Slovenija, 

- Jasna Djordjević, članica Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje 

pri Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Okroglo mizo bo moderiral Albin Keuc, direktor platforme SLOGA. 

 

Cilj okrogle mize je spodbuditi razpravo o rezultatih Svetovnega humanitarnega vrha, o 

pričakovanjih pred prihajajočim Vrhom o beguncih in migrantih, o učinkovitem odzivanju 

ter izboljšanju pripravljenosti za naslavljanje prihodnjih humanitarnih izzivov. 

 

Prosimo, da udeležbo na razpravi potrdite na e-naslov adriana.aralica@sloga-platform.org 

do 9. septembra 2016. 

 

Vljudno vabljeni! 


