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7. Mednarodna konferenca Dan Afrike  
 

Program konference 

(Zadnjič posodobljeno 09. maja 2018) 

 

14. do 16. maj 2018 

Ljubljana, Slovenija 
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Prvi dan 

Afrika in Evropa:  

od skupnih interesov do transformativnega sodelovanja pri upravljanju  

 

Lokacija: Grand hotel Union, Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana 

ponedeljek, 14. maj 2018 

08.00–16.00 

 

Program prvega dne 7. mednarodne konference Dan Afrike je bil zasnovan skupaj s Chatam 
House, priznanim britanskim inštitutom za mednarodne odnose. Vsakoletni dogodek na 
visoki ravni, ki je posvečen Afriki, poteka pod pokroviteljstvom predsednika Republike 
Slovenije, namenjen pa je izboljšanju učinkov politik za državljane Evrope in Afrike na 
podlagi globljega razumevanja in okrepljenega sodelovanja med kontinentoma. Prvi dan 
konference bo posvečen sodelovanju med Afriko in Evropo na področju upravljanja, ki je bilo 
na 5. Vrhu Afriške unije in Evropske unije določeno kot eno od štirih strateških področij 
medsebojnega partnerstva. Tudi 16. cilj trajnostnega razvoja Organizacije Združenih narodov 
je posvečen upravljanju, saj so se vse članice OZN dogovorile, da si bodo prizadevale »razviti 
učinkovite, odgovorne in pregledne ustanove na vseh ravneh«, »poskrbeti za odzivno in 
odprto odločanje vseh ljudi« ter »zagotoviti dostop javnosti do informacij«. Tudi Agenda 
Afriške unije do leta 2063 v tretjem cilju zagovarja »Afriko, ki jo bodo odlikovali dobro 
upravljanje, demokracija ter spoštovanje človekovih pravic, pravičnosti in pravne države«.  

Strokovne politične razprave se bodo med drugim dotikale naslednjih tem: odnos med 
zmogljivimi in odgovornimi ustanovami ter trajnostno rastjo; državljansko udejstvovanje in 
vključevanje načela enakosti spolov; stališča mladih o dobrem upravljanju; upravljanje na 
lokalni ravni in na ravni skupnosti; globalno upravljanje in postavljanje meril; afriške in 
evropske sinergije in sodelovanje na teh področjih. 

 

Registracija in kava 

08.00–08.45 

Pozdrav in otvoritev konference 

08.45–09.30  
 

 Nj. eksc. g. Karl Erjavec, minister, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenija 

 Nj. eksc. g. Ousainou Darboe, minister, Ministrstvo za zunanje zadeve, Gambija  

 G. Mohammad Habibu Tijani, namestnik ministra, Ministrstvo za zunanje 
zadeve in regionalno integracijo, Gana  

 G. Alex Vines OBE, direktor za regijske študije in mednarodno pravo in vodja 
programa za Afriko, Chatham House, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne 
Irske  

Moderator: g. Peter Toš, predsednik, Klub nekdanjih slovenskih veleposlanikov, Slovenija  
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Panel 1 | Zaupanje in upravljanje v spreminjajočem se svetu:  zagotoviti 
vključujoče in odgovorne ustanove za spodbujanje trajnostnega razvoja 

09.30–11.00 

Zaupanje in socialni sporazum: vloga civilne družbe pri zagotavljanju vključujočih in 
odgovornih ustanov  

 Ga. Ana Kalin, politična analitičarka, Forum za enakovreden razvoj, Slovenija 

Učinki sodelovanja jug-jug na upravljanje in krepitev institucionalnih zmogljivosti 

 G. Yarik Turianskyi, namestnik vodje programa za upravljanje in diplomacijo, 
Južnoafriški inštitut za mednarodne zadeve, Južna Afrika  

Partnerstvo Afrika-EU in politični dialog: odražanje prave politične dinamike pri 
spodbujanju vrednot 

 G. Geert Laporte, namestnik direktorja, Evropski center za upravljanje razvojne 
politike, Nizozemska  

Študija primera: Lokalno upravljanje, ki upošteva enakost spolov: izkušnje kenijskih 
okrožij pri načrtovanju in zagotavljanju proračunskih sredstev 

 Ga. Natasha Kimani, štipendistka akademskega programa za Afriko, Chatham 
House, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 

Krepitev institucij za izboljšanje odgovornosti: institucionalna reforma Afriške unije 

 Mr Francis Bokilo, ekonomist, Stalna misija Afriške unije pri Evropski uniji, 
Belgija 

Moderator: g. Alex Vines OBE, direktor za regijske študije in mednarodno pravo in vodja 
programa za Afriko, Chatham House, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 

Odmor 

11.00–11.30 

Panel 2 | Partnerstvo Afrika-Evropska unija v praksi: področja izmenjav in 
sodelovanja v podporo dobremu upravljanju 

11.30–13.00 

Uvodni nagovor: 

 G. Boris Koprivnikar, minister, Ministrstvo za javno upravo, Slovenija  

Sodelovanje na področju e-uprave: nauki za večjo učinkovitost in sodelovanje  

 G. Deus Kibamba, štipendist akademskega programa Robert Bosch, Chatham 
House, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 

Enakost spolov in upravljanje: izkušnje s podpiranjem vključevanja žensk 

 Ga. Khady Mbengue Fall, regionalna predsednica, Združenje zahodnoafriških 
žena, Senegal  

Razvoj zmogljivosti za upravljanje javnih financ: izkušnje iz jugovzhodne Evrope 

 Ga. Jana Repanšek, direktorica, Center za odličnost financ, Slovenija  
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Najboljše prakse sodelovanja civilne družbe in vlade: kako negovati sodelovanje z 
državljani  

 Ga. Achieng Maureen Akena, izvršna direktorica, Center za sodelovanje med 
državljani in Afriško unijo, Kenija  

Študija primera: Sodelovanje med Slovenijo in Zelenortskimi otroki na področju celovite 
telemedicine in e-zdravja 

 G. Matjaž Šinkovec, veleposlanik in nacionalni koordinator RS za Afriko, 
Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenija 

Moderator: Ga. Atje Drexler, višja podpredsednica, Evropa in sosednje države, Robert 
Bosch Stiftung, Nemčija  

Kosilo  | 13.00–14.00 

Panel 3 | Sinergije za povečevanje učinkov: evropsko-afriško sodelovanje pri 
postavljanju svetovnih standardov 

14.00–15.45 

Uvodni nagovor:  

 G. Joaquin Tasso Villalonga, namestnik vodje, Urad za Afriko, Evropska služba 
za zunanje delovanje, Evropska unija 

Od globalnega k lokalnemu? Okrepitev mednarodnega okolja, ki bo spodbujalo varnost, 
splošno in trajno rast, pravno državo in spoštovanje človekovih pravic. 

 Ga. Sabina Stadler, generalna direktorica, Direktorat za multilateralo, razvojno 
sodelovanje in mednarodno pravo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenija (TBC) 

Partnerstvo za spodbujanje gospodarske stabilnosti in pravičnejše rasti 

 G. Peter Maila, direktor za investicije za področje Afrike, CDC Group, Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (TBC) 

Povezovanje in krepitev vezi med evropsko in afriško civilno družbo: sodelovanje na 
različnih področjih 

 Dr. Stefan Cibian, zunanji sodelavec, Chatham House, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske  

Študija primera: Doseganje večjega uspeha: enake možnosti, skupnostno upravljanje in 
načini prevzemanja odgovornosti  

 G. Ali Abdoulaye, strokovnjak za družbeno vključevanje in opolnomočenje 
skupnosti pri programu Dimitra, Organizacija Združenih narodov za prehrano in 
kmetijstvo (FAO), Niger  

Moderator: Dr. Marius Mensah, Alma Mater Europaea, Slovenija  

Zaključni komentarji 

15.45–16.00 

 G. Matej Marn, Politični direktor/Generalni direktor, Ministrstvo za zunanje 
zadeve, Slovenija  

 G. Bob Dewar, zunanji sodelavec, program za Afriko, Chatham House, Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 
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Prvi dan 

Spremljevalni program  

 

Lokacija: Trg pred Mestno hišo Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Ponedeljek 14. maja 2018 

16.30–22.00 

 

*** 

19.00–20.00 
 

Sprejem podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve Republike 

Slovenije Karla Erjavca in župana Mestne občine Ljubljana Zorana 

Jankovića ,  v osrednjem atriju ljubljanske Mestne hiše  

Otvoritev razstave o Antonu Codelliju 

 

16.30–21.00 

Kulturni program afriške diaspore v Sloveniji 

 

21.00–22.00 

Koncert Mamadou Diabate in glasbenikov iz Burkine Faso 

 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

Drugi dan 

Gospodarske in naložbene priložnosti 

Lokacija: Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana 

torek, 15. maj 2018 

08.30–13.15 

Namen drugega dneva konference je poglabljanje dvostranskih odnosov med Slovenijo in 
afriškimi državami, še zlasti pa krepitev gospodarskega sodelovanja. V afriških državah hitro 
sprejemajo nove pristope in inovativne tehnologije, izvajajo prestrukturiranje gospodarstva, 
nadgrajujejo infrastrukturo, izboljšujejo okoljski vidik trajnostne industrijske proizvodnje in 
si prizadevajo za boljšo digitalno povezljivost. Ti trendi ustvarjajo nove priložnosti za 
sodelovanje, zato bodo udeleženci o njih na konferenci razpravljali in jih podrobneje preučili. 

 

Prihod in prijava 

08.30–09.00 

Pozdrav in uvodni nagovor 

09.00–09.15  

 G. Iztok Mirošič, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenija 

Panel 1 | Gana 

09.15–09.45 

Predstavitev poslovnih priložnosti v Gani 

 Dr. Ibrahim Mohammed Awal, minister, Ministrstvo za razvoj gospodarstva, 
Gana  

Panel 2 | Vloga bank pri poslovanju v Afriki 

09.45–11.00 

Makroekonomski kazalniki afriških gospodarstev 

 G. Peter Maila, direktor za investicije za področje Afrike, CDC Group, Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (TBC) 

Zavarovanje izvoznih poslov in naložb v tujini 

 G. Leon Lebar, direktor, Oddelek za zavarovanje posojil in naložb, SID Banka, 
Slovenija 

 G. Basar Ariouglu, častni generalni konzul Republike Slovenije v Turčiji, Turčija 

Moderator: g. Dejan Vladić, vodja oddelka, Direktorat za javno in gospodarsko 
diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenija 

Panel 3 | Reforme E-uprave  

11.00–11.30 

Reforme e-uprave   

 Dr. Karmen Kern Pipan, Direktorat za informatiko, Sektor za razvoj aplikativnih 
rešitev, Ministrstvo za javno upravo, Slovenija  



 

7 
 

Panel 4 | Energetske rešitve 

11.30–12.00 

Predstavitev energetskih rešitev za Afriko 

 G. Gregor Orešek, direktor, Ombreto d.o.o., Slovenija 

Moderator vseh panelov: g. Dejan Vladić, vodja oddelka, Direktorat za javno in 
gospodarsko diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenija 

 

Zaključni komentar 

12.00–12.05 

 Ga. Alenka Suhadolnik, veleposlanica in generalna direktorica za javno in 
gospodarsko diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenija 

Kosilo 

12.05–13.15 

Odhod v podjetja (2 skupini): 

13.30 

Obisk 1: Moderne tehnologije v e-upravi 

 Obisk podjetja Cetis, Celje. 

 Pogostitev 

Vrnitev v Ljubljano ob 20.00. 

Obisk 2: Moderne tehnologije na področju satelitske komunikacije, sončne 
energije, kmetijstva ter upravljanja z vodnimi viri in odpadki 

 

 Obisk zbirne satelitske podatkovne postaje za opazovanje Zemlje, Ljubljana - Barje 
(dr. Tomaž Rodič, Space.SI) 

 Obisk solarnih hiš v podjetju Albin Promotion (Albin Brencl) 

 Obisk permakulturnega območja v Dolah (Dr. Ana Vovk) 

 Predstavitev rešitev za vodne vire v Ugandi in Ruandi (Matjaž Ivačič, GeoCodis) 

 Predstavitev poslovnih programov za upravljanje postopkov obdelave odpadkov 
(Marjeta Povalej, MIT) 

 Predstavitev dobre prakse pri okolju prijaznih projektih za trde odpadke (Janez 
Pucelj, Riko Ekos) 

 Pogostitev 

Vrnitev v Ljubljano ob 21.30. 
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Tretji dan 

Obisk Luke Koper in Pirana 

 

sreda, 15. maj 2018 

09.00-16.30 
 

Odhod proti Kopru 

09.00  

 

Predstavitev in ogled Luke Koper 

10.30–12.00  

 

Odhod iz Kopra proti Piranu 

12.00 

 

Sprejem pri županu Pirana gospodu Petru Bossmanu  

12.30–13.00  

 

Kosilo 

13.00–14.00  

 

Kratek ogled Pirana 

14.00–15.00  
 

Vrnitev v Ljubljano 

15.00–16.30 
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