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NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA ZA UČITELJE 
 

AVGUST 2016 
*Novičnik izhaja v okviru projekta Konzorcij NVO: z globalnim učenjem do globalnih ciljev, v 
katerem smo združeni: Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod 
Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PINA, Mirovni inštitut, ADRA Slovenija, Umanotera, 
Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Človekoljubno 
društvo Up Jesenice in platforma SLOGA. 
 

TEMATSKI MESEC  

 
V mesecu avgustu si preberite prispevek o cilju trajnostnega razvoja št.  15 - življenje 
na kopnem. 
 
 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 

 

Tudi v novem šolskem letu vabljeni v Šolo človekovih pravic 
Šola človekovih pravic Amnesty International Slovenije tudi v novem šolskem letu nudi številne 
brezplačne aktivnosti za šole in druge organizacije za mlade. Razširili smo ponudbo delavnic, v 
katerih udeleženci spoznavajo človekove pravice, vzroke in posledice diskriminacije, vživijo se v vlogo 
beguncev na poti v Evropo, spoznajo pa tudi izjemne posameznike, ki spreminjajo svet na bolje, in so 
tako spodbujeni, da se tudi sami aktivno zavzemjo za spremembe. Tudi v tem šolskem letu nudimo 
usposabljanja za učitelje ter strokovne in mladinske delavce o rabi participatorne metodologije pri 
učenju človekovih pravic, na voljo pa so tudi številna brezplačna izobraževalna gradiva, kot je zbirka 
didaktičnih kart Izjemni ljudje za boljši svet ali namizna igra o beguncih. Aktivnosti, ki jih bomo v tem 
šolskem letu izvajali v Šoli človekovih pravic, smo zbrali v koledarčku, ki si ga lahko prenesete in 
natisnete. 
 
 

KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PiNA 

 

YESSS 2016: MEDNARODNI NATEČAJ ZA MLADE ZA ZAGON SOCIALNIH PODJETIJ 
V okviru mednarodnega projekta E3 – Izobraževanje o podjetništvu za zaposlovanje mladih je 
razpisan natečaj za mlade za razvoj socialnih podjetjih, ki bodo uspešno in trajnostno naslavljala 
družbene probleme. 
 
Rok za prijavo: 15. september 2016 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/KONZORCIJ-NVO-Tematski-mesec-CTR-15-in-GU.pdf
http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/KONZORCIJ-NVO-Tematski-mesec-CTR-15-in-GU.pdf
http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/KONZORCIJ-NVO-Tematski-mesec-CTR-15-in-GU.pdf
file:///C:/Users/Patricija/AppData/Downloads/sola.amnesty.si
http://sola.amnesty.si/ponudba-brezplacnih-delavnic.html
http://sola.amnesty.si/usposabljanje-za-ucitelj.html
http://sola.amnesty.si/izobrazevalna-gradiva.html
file:///C:/Users/Patricija/AppData/Downloads/sola.amnesty.si/karte
http://sola.amnesty.si/ostala-gradiva.html
http://sola.amnesty.si/novice/sola-clovekovih-pravic-v-2016/2017.html
http://www.pina.si/all-project-list/e3-izobrazevanje-o-podjetnistvu-za-zaposlovanje-mladih/
http://www.pina.si/yesss-2016-mednarodni-natecaj-za-mlade-za-zagon-socialnih-podjetij/
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Si želiš postati socialna/-i podjetnica/-k? 
Bi rad/-a vplival/-a na razvoj družbe? 
Si želiš razviti svojo podjetniško idejo? 
 
 
 
 

Odgovor je #YESSS (Youth Entrepreneurship Solutions for Sustainable Society)! 
Zaupaj nam svojo rešitev za trajnostni razvoj družbe. Predstavi nam svojo idejo, produkt, servis, ki 
lahko izboljša življenje tvoje skupnosti, in se poteguj za bogate nagrade! 
 
KDO LAHKO SODELUJE? 
Mladi, starosti 16-30 let, z idejami oz. rešitvami, kako nasloviti družbene probleme preko socialnega 
podjetništva. Sodelovati je možno posamično ali v skupinah. 
 
NAGRADE: 
Pet nagrad za 1.000,00 € in mentoriranje pri vzpostavitvi pet zmagovalnih idej. 
Zmagovalke/-ci bodo svoje ideje predstavili na zaključnem dogodku, 15. oktobra 2016. 
 
VEČ O NATEČAJU: klik  
Zainteresirani pošljite izpolnjeno prijavnico v angleškem jeziku na e-naslov yessscontest@gmail.com 
najkasneje do 15. septembra 2016! 
 
 

VIDEO: Izobraževalni obisk v Kamerunu 
Video prikazuje izkušnjo Petra Kastelica, strokovnega sodelavca na PiNI, ki je v okviru projekta 
Enakost spolov preko globalne krepitve zmogljivosti (Equality for Change) v kamerunski partnerski 
organizaciji CAPEC preživel 3-tedenski izobraževalni obisk (job shadowing). 
Peter je junija 2016, kot predstavnik projektne partnerske organizacije PiNA iz Slovenije, obiskal 
CAPEC v mestu Yaoundé v Kamerunu in nekatere druge institucije, z namenom pridobitve boljšega 
vpogleda v dinamiko in izvedbo aktivnosti gostujoče organizacije ter okrepitve partnerskega 

sodelovanja. 
Izobraževalni obisk (job shadowing) kot oblika neformalne učne 
mobilnosti mladinskih delavcev/-k predstavlja eno od aktivnosti 
mednarodnega projekta Enakost spolov, v katerega so vključene tri 
evropske (PiNA – vodilni partner, CESIE – Italija, Palermo, in De 
Lindenberg – Nizozemska, Nijmegen) in tri afriške organizacije (TYCEN – 
Tanzanija, Dar es Salaam, CAPEC – Kamerun, Yaoundé, in KVDA – Kenija, 
Nairobi). 
Video produkcija: PiNA (kamera: Peter Kastelic, montaža: Juan Miguel 
Pena Matos) 

EFC Facebook: klik 
 

HUMANITAS 

 

Ponudba novih delavnic globalnega učenja za šolsko leto 2016/2017  
Društvo Humanitas je z izvajanjem delavnic globalnega učenja pričelo pred 15 leti. V vsem tem času 
smo si nabrali vrsto izkušenj, s katerimi smo obogatili našo ponudbo delavnic. Tokrat vam 
predstavljamo 16 modulov, ki so razdeljeni na štiri vsebinska področja znotraj globalnega učenja. 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
https://e3erasmus.com/yesss/
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2016/08/yesss-contest-download.docx
mailto:yessscontest@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=FYLcqdc_gNs
http://www.pina.si/all-project-list/gender-equality-sl/
http://www.pina.si/en/all-project-list/gender-equality/
http://www.pina.si/
https://www.facebook.com/equalityforchange/?ref=bookmarks
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Module izvajamo v obsegu 5-6 šolskih ur v enem delu ali pa kontinuirano v obliki več srečanj. 
Posamezno temo lahko sicer predstavimo in izvedemo tudi v krajšem času, vendar nam pretekle 
izkušnje kažejo, da so daljše izvedbe veliko bolj poglobljene in pri učencih pustijo večji vtis. Vsem 
modulom je skupen pristop globalnega učenja, ki omogoča izkustveno naslovitev teme z uporabo 
metod, kot so igre vlog, simulacije, skupinske razprave, individualne refleksije ipd. Takšen pristop je 
odmik od tradicionalnega frontalnega poučevanja in odpira prostor za učenje drug od drugega. Mladi 
tako lažje prevzemajo odgovornost za svoje znanje in delovanje ter se proaktivno vključijo v 
reševanje lokalnih in globalnih izzivov in postanejo odgovorni globalni državljani. Za več informacij 
pišite Tini Trdin na tina@humanitas.si. Natančnejši opisi modula so dostopni tudi na spletu 
http://www.humanitas.si/data/useruploads/files/1467359453.pdf . 
 

Izobraževalni priročnik SAME 
Izobraževalni priročnik SAME dostopen na spletu tudi v slovenščini: http://edu-kit.sameworld.eu/ 
SAMEWORLD je interaktivni online priročnik, ki ponuja analizo in raziskovanje ključnih tem, natančno 
opisane metode za izvajanje v šoli in odgovore na ključna vprašanja v povezavi z okoljsko 
pravičnostjo, okoljskimi migracijami in podnebnimi spremembami. Ali ima lahko narava pravice? 
Kako podnebne spremembe vplivajo na migracije?  Ali ženske občutijo več posledic podnebnih 
sprememb? Ogljični odtis mojih kavbojk- za kaj pravzaprav gre? Ta in še mnoga druga vprašanja lahko 
sedaj skupaj z učenci raziskujete s pomočjo SAMEWORLD online priročnika. 
 

Hiša svetov vabi 
Knjižnica Hiša svetov je razdeljena na različna tematska področja, med 
katerimi je tudi aktivno državljanstvo. Ta sklop zajema družbena gibanja, 
globalno državljanstvo, aktivizem, teorije izobraževanja in pedagogiko in 
metodologije vodenja delavnic, pri čemer imajo posebno mesto priročniki 
globalnega učenja za učitelje, tako osnovnih kot srednjih šol. Izbira 
priročnikov je res velika, kakor so številna tudi področja, ki jih delavnice v 
njih obravnavajo, zato so priročniki dobra podpora ali dopolnitev pri učnih 
urah, saj lahko delavnice vgradimo v svoj učni načrt. V zadnjem času smo dobili tudi nekaj novih 
priročnikov, ki si jih lahko pogledate tukaj. Vabljeni v Hišo svetov znotraj Knjižnice Otona Župančiča, 
da prebrskate, kar ponuja. Vso gradivo si lahko izposodite preko sistema COBISS.  
 

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO 

 

Mednarodna mladinska konferenca MUNSC Salient o sodobnih oblikah neenakosti 
Mednarodna mladinska konferenca MUNSC Salient je bila izvedena že drugo leto zapored. Tokrat je 
potekala od 11. do 15. julija 2016, in sicer v organizaciji Društva za Združene narode za Slovenijo. 
Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije (RS), g. Boruta 
Pahorja, in ob podpori Ministrstva za zunanje zadeve RS, Srednjeevropske pobude, Veleposlaništva 
Združenih držav Amerike v RS in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. 
 
Konference se je udeležilo 70 udeležencev iz 17 držav. Krovna tema konference so bile »sodobne 
neenakosti«. V treh simulacijah delovanja Združenih narodov (ZN) so se tekom dogodka odvijale 
razgrete razprave o sorodnih tematikah. Udeleženci simulacije Varnostnega sveta ZN so se ukvarjali z 
grožnjo mednarodnemu miru in varnosti, ki jo predstavlja radikalizacija mladih; udeleženci simulacije 
Sveta ZN za človekove pravice so razpravljali o vprašanju pravice skupnosti in posameznikov do 
solidarnosti; udeleženci simulacije Evropskega sveta pa so iskali naslednjo perspektivo evropske 
politike v post-migracijski dobi. 
Več informacij  konferenci najdete tukaj. 
 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.humanitas.si/data/useruploads/files/1467359453.pdf
http://edu-kit.sameworld.eu/
http://www.humanitas.si/?subpageid=65
http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=55851&DEPT=00&select=SG=(iHS*%20AND%20AAKTIVNO*)
http://www.humanitas.si/?subpageid=904&contid=927
http://www.poznavalec.si/dogodki/mednarodna-mladinska-konferenca-munsc-salient-o-sodobnih-oblikah-neenakosti/
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Poteka že četrta poletna šola »United Nations Summer School, tokrat na temo 
»Empowering the Environment« 

Društvo za Združene narode za Slovenijo, ob podpori Ministrstva za zunanje zadeve RS, Slovenske 
nacionalne komisije za UNESCO, Veleposlaništva ZDA v Ljubljani in Fakultete za družbene vede UL, 
organizira že četrto poletno šolo United Nations Summer School, ki letos potekala pod naslovom 
»Empowering the Environment«. Poteka na Fakulteti za družbene vede od 22. in 26. avgusta 2016. 
Na konferenci sodeluje 35 mladih iz 14 držav.  
Agenda 2030 za trajnostni razvoj izpostavlja tri dimenzije razvoja: okoljsko, socialno in ekonomsko; 
ter na prvo mesto postavlja poleg ljudi tudi naš planet. Naslavljanje soodvisnih in povezanih globalnih 
izzivov je ključno za zagotavljanje trajnostnega razvoja, vključno z okoljsko vzdržnostjo in varstvom 
našega planeta. S tem nova razvojna agenda mednarodni skupnosti predaja spodbudo, ki jo 
potrebuje pri spopadanju z okoljskimi izzivi našega časa.  
Konferenca naslavlja aktualne globalne okoljske izzive. Predstavljena bo Agenda 2030 in njena 
okoljska dimenzija, pa tudi razmislek o onesnaževanju in ravnanju z odpadki. V času soočanja z 
zapletenimi medsektorskimi krizami se bo poletna šola osredotočila na podrobno analizo okoljskih 
problemov – od vzrokov pa do njihovih posledic in učinkov na človeštvo. 
Več informacij o poletni šoli najdete tukaj. 
 

SLOGA, platforma za razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč in globalno učenje 

 

Napoved motivacijskega dneva za učitelje, 7. 10. 2016 
Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Informacijska točka Europe Direct Koper-Capodistria, 
HUMANITAS, društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti ter SLOGA – Platforma 
nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč vabimo na Motivacijski dan za 
učitelje »Z UČENJEM MLADIH DO TRAJNOSTNEGA SVETA IN DRUŽBE!«, ki bo v sredo, 7. oktober 
2016, ob 9.30 v glavni dvorani (Aula Magna) Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper (Gimnazijski trg 7, 
Koper). 
Današnji svet je raznolik, toda medsebojno povezan bolj, kot si običajno predstavljamo. Globalno 
učenje naslavlja vzroke in posledice globalnih izzivov (trajnostni razvoj, podnebne spremembe, 
migracije itd.) ter nas opremlja z znanjem in  vrednotami, potrebnimi za njihovo naslavljanje in 
reševanje. V slovenskem šolskem sistemu je globalno učenje zelo skromno zastopano in 
nesistematično prisotno v učnih načrtih, implementacija pa večinoma odvisna od posameznih 
učiteljic/-ev in njihove motivacije; ravno tako je zaznati pomanjkanje poznavanja ciljev trajnostnega 
razvoja. 
Zato je dogodek namenjen učiteljicam/-em, profesoricam/-jem ter ravnateljicam/-em osnovnih in 
srednjih šol, ki bodo z udeležbo na dogodku pridobile/-i: 
- poglobljen uvid v globalno učenje in cilje trajnostnega razvoja; 
- znanje, zakaj je globalno učenje v šoli uporabno; 
- načine, kako globalno učenje uporabljati v šoli; 
- kritični pogled na globalne izzive; 
- se spoznale/-i s preprekami sistemskega uvajanja globalnega učenja v šole in potencialnimi 
rešitvami. 

 
Napoved konference Z globalnim učenjem do globalnih ciljev in zaključek projekta Skozi 

oči begunca, 19. 10. 2016 
Dogodek bo na podoben način kot lanskoletna nacionalna konferenca globalnega učenja združil 
deležnike, odločevalce, izobraževalce in ostale radovedne, ki si želijo novic, izmenjave in napredka na 
področju globalnega učenja kot pristopa za dosego ciljev trajnostnega razvoja.  
Podroben program in vabilo boste prejeli v naslednjih dneh, dostopno pa bo tudi na spletni strani 
www.tuditi.si. 
 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.unaslovenia.org/node/3026
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/globalno_ucenje/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/globalno_ucenje/
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Vodilna vloga mladih pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja 
12. avgusta obeležujemo svetovni dan mladih. Združeni narodi (ZN) so letos ob tem dnevu v 
ospredje postavili uresničevanje agende za razvoj 2030. Dan se je osredotočal na vodilno vlogo 
mladih pri zagotavljanju izkoreninjenja revščine in doseganju trajnostnega razvoja s trajnostno 
potrošnjo in proizvodnjo. 
Geslo letošnjega dneva mladih je bilo Pot do leta 2030: izkoreninjenje revščine in doseg trajnostne 
potrošnje in proizvodnje, s čimer se Združeni narodi naslanjajo na lani sprejete cilje trajnostnega 
razvoja, s katerimi je opredeljena svetovna agenda do leta 2030. Izkoreninjene revščine je 2 globalni 
cilj, med tem ko sta trajnostna proizvodnja in potrošnja opredeljeni v 12 cilju. 
Trajnostna potrošnja vključuje uporabo proizvodov in storitev, ki izpolnjujejo osnovne potrebe 
skupnosti, hkrati pa ohranijo potrebe prihodnjih generacij. Razvoj in promocija posameznih odločitev 
in dejavnosti, ki povečajo okoljsko učinkovitost porabe in zmanjšanje odpadkov ter onesnaževanja, je 
ključnega pomena za doseganje pravičnega socialno-ekonomskega razvoja. Vendar se mnogi mladi 
moški in ženske srečujejo z ovirami na nekatere odločitve zelene potrošnje. Te ovire pri vključujejo 
visoke cene blaga in storitev ter pomanjkanje informacij o razpoložljivih izbirah. 
Povečanje učinkovitosti virov v smeri trajnostne proizvodnje lahko znatno prispeva k izpolnjevanju 
osnovnih potreb vseh ljudi, vključno z mladimi, tako da hrana, voda in energija postanejo bolj 
cenovno dostopni ljudem, ki živijo v revščini. Vlaganje v trajnostno proizvodnjo ustvarja tudi nove 
trge in priložnosti za zaposlitev ter pomaga zagotoviti socialno vključenost vseh ljudi v družbo. 
Preberite celoten članek. 
 

Slovenija pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja na 17. mestu 
V poročilu o doseganju globalnih ciljev je Slovenija z 
dosedanjimi ukrepi zasedla 17. mesto, pred 
Japonsko in za Luksemburgom. Julija je Sustainable 
Development Solutions Network v sodelovanju z 
Bertelsmann Stiftung izdal obsežno poročilo, ki 
uvršča države po 77 kazalnikih, vezanih na 17 ciljev 
trajnostnega razvoja, sprejetih septembra lani na 
Vrhu OZN o trajnostnem razvoju. 
Po merjenju napredka k ciljem trajnostnega razvoja 
prva štiri mesta zasedajo skandinavske države: 
Švedska, Danska, Norveška in Finska. Slovenija se je s 
17. mestom uvrstila za Luksemburg in pred Japonsko 
in skupaj zbrala 76,6 točk od možnih 100. Glede na uporabljene kazalnike je Slovenija najuspešnejša 
pri odpravi vseh oblik revščine, dostopu do vode in sanitarne ureditve, močno pa ji rdeča luč gori pri 
vladni učinkovitosti, pridobivanju domačih sredstev za izboljšanje državnih zmogljivosti, pri pobiranju 
davkov in mednarodni podpori državam v razvoju. 
Preberite celoten članek.  
 

Od začetka avgusta Zemljani živimo na kredit 
V prvih osmih mesecih tega leta smo ljudje potrošili vse naravne vire, ki jih 
lahko Zemlja proizvede oziroma obnovi v enem letu – 8. avgusta je nastopil dan 
prekoračitve. Podatki kažejo, da ti vsako leto pridejo prej, kar lahko povzroči 
trajne posledice. 
Od ponedeljka, 8. avgusta, Zemljani živimo na kredit, saj smo potrošili vse 
naravne vire, ki jih lahko Zemlja proizvede oziroma obnovi v enem letu. To 
pomeni, da trošimo prihranke naravnih virov, hkrati pa v ozračje sproščamo vel 

ogljikovega dioksida. Uporaba in poraba naravnih virov je tako preobsežna, da strokovnjaki 
opozarjajo, da bi ob takšnem trendu morali leta 2030 imeti dve Zemlji, leta 2050 pa celo že tri, da bi 
vzdrževali naš sedanji življenjski slog. 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.sloga-platform.org/4421-2/
http://www.sloga-platform.org/slovenija-pri-doseganju-ciljev-trajnostnega-razvoja-na-17-mestu/


Projekt Konzorcij NVO:  Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! Podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 
koordinira pa ga SLOGA, platforma za razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč in globalno učenje.  
  

Tako imenovani dan prekoračitve vsako leto pride prej. Leta 2000 smo ga zabeležili 1. oktobra, leta 
2008 23. septembra, leta 2014 19. avgusta, lani 13. avgusta, letos torej še nekaj dni prej. 
Bi se morali vdati v usodo? Ne! Sprememba se začne pri vsakem posamezniku. Vsak človek na Zemlji 
– tudi najbolj ravnodušna in lena oseba med nami – je del rešitve. Na srečo obstaja nekaj zelo 
preprostih stvari, ki jih lahko vsak vključi v svoje dnevne rutine in prispeva k rešitvi. Če to storimo vsi, 
bomo naredili veliko razliko. Kot smo že poročali, so Združeni narodi izdali publikacijo Kako 
spreminjati svet – priročnik za lenuhe. 
Preberi celoten članek. 
 

Mestna občina Nova Gorica izbrana za izvedbo pilotnega projekta Skupnostno upravljanje 
z življenjskimi viri v občini 

Društvo Focus, Umanotera, Inštitut za politike prostora in Pravno–informacijski center nevladnih 
organizacij so v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri izbrali občino, v kateri se 
bo izvajal pilotni projekt skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Na razpis je prispelo devet 
zelo dobrih prijav, izbrana pa je bila Mestna občina Nova Gorica. Potrebe in potenciali občin za 
razvoj trajnostnih skupnostnih praks so veliki. 
Pilotni projekt vključuje analizo stanja v občini na področjih oskrbe s hrano in energijo, upravljanja z 
viri, stavb in urbanih prostorov, urejanja prostora in trajnostne mobilnosti. Na podlagi analize bo 
pripravljen nabor predlogov za uvedbo skupnostnega upravljanja, pri čemer bodo upoštevane pravne 
možnosti in ovire, ki so lokalnega značaja. Na participatoren način, v sodelovanju z lokalnimi 
deležniki, bodo pripravljeni predlogi za tri skupnostne projekte, za katere bo izdelan načrt dela in 
izvedbe. 
Mestna občina Nova Gorica je v svoji prijavi navedla številne aktivnosti, ki podpirajo trajnostni razvoj 
in so usmerjene v napredno izboljšavo urbanega okolja  ter v povezovanje mesta z zeleno okolico 
in  reko  Sočo. Kot strateški cilj, opredeljen v Trajnostni urbani strategiji, izpostavljajo usmeritev v 
zeleno nizkoogljično mesto. Navedli so številne prakse, ki že potekajo, prepoznavajo pa tudi 
pomembnost vključevanja deležnikov in javnosti v procese odločanja. Želijo si podpore pri bolj 
sistematičnem pristopu k obravnavi skupnostnega upravljanja in znanje za koordinacijo tovrstnih 
aktivnosti in projektov. 
Preberite celoten članek. 
 

Okoljski kriminal raste trikrat hitreje od svetovnega BDP-ja 
Okoljski kriminal predstavlja četrto največjo svetovno kriminalno dejavnost, takoj za 
tihotapljenjem prepovedanih drog, ponarejanjem in trgovino z ljudmi. Količina denarja , 
izgubljenega zaradi kaznivih dejanj zoper okolje, je 10-tisočkrat krat večja od količine denarja, ki ga 
mednarodne agencije porabijo v boju proti njim. 
Okoljski kriminal je v neslutenem porastu,  neustrezni zakoni in slabo financirane varnostne sile pa so 
tiste, ki omogočajo mednarodnim kriminalnim mrežam ter oboroženim upornikom korist od trgovine, 
ki neti konflikte, uničuje ekosisteme in ogrožene vrste poriva na rob izumrtja, ugotavlja letošnje 
poročilo Vzpon okoljskega kriminala, ki sta ga skupaj pripravila UNEP in INTERPOL. 
Poročilo priporoča hitro ukrepanje na ravni zakonodaje, sankcije na nacionalni in mednarodni ravni, 
vključno z ukrepi usmerjenimi proti davčnim oazam, povečanje finančne podpore sorazmerne z 
grožnjami, ki jih okoljski kriminal predstavlja trajnostnemu razvoju, gospodarskim iniciativam in 
alternativnemu preživetju tistih, ki so na koncu verige okoljskega kriminala. 
Preberite celoten članek. 
 

Souporaba avtomobilov v Ljubljani že zaživela 
Ljubljana je s preteklim mesecem uvedla možnost souporabe avtomobilov (ang. car sharing). Ta 
vam omogoča najem in uporabo avtomobila po potrebi, uporabniki pa bodo lahko vozila rezervirali 
in plačali preko spletne aplikacije. Na ljubljanskih cestah bo v tem letu 50 električnih vozil modre 
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barve, modelov BMW i3, Smart ED in Renault ZOE. Na MOL ocenjujejo, da bo nova priložnost 
prestolnico postopoma do leta 2018 razbremenila za 500 do 1000 vozil. 
Sprva bo na voljo 50 električnih avtomobilov, občina jih bo kasneje dodala toliko, kolikor jih bo 
potrebnih. Njena želja je namreč poskrbeti za zrak v Ljubljani, z novim sistemom pa je Ljubljana po 
besedah njenega župana storila nov korak naprej pri reševanju planeta. Z vsakim kilometrom, ki ga 
bodo uporabniki prevozili s temi vozili, bodo namreč lahko prihranili do 100.000 gramov ogljikovega 
dioksida. Prednost car sharinga na občini vidijo tudi v tem, da so v storitev že vključeni registracija, 
zavarovanje, gorivo, vzdrževanje in vinjeta. Odpadejo skrbi za točenje goriva, menjava pnevmatik, 
servisno vzdrževanje, popravila in podobno. 
Tovrstne pobude so opredeljene tudi v ciljih trajnostnega razvoja, ki so bili sprejeti spetembra 2015 
na Vrhu OZN. Države so se v 11 cilju zavezale, da bodo poskrbele za odprta, varna, vzdržljiva in 
trajnostna mesta in naselja. Do leta 2030 bodo zmanjšale škodljive okoljske vplive mest na osebo, s 
posebnim poudarkom na kakovosti zraka in omogočile uporabo varnega, cenovno sprejemljivega, 
dostopnega ter trajnostnega prevoza. Do leta 2020 so si zadale cilj občutno povečati število mest in 
naselij, ki sprejemajo in izvajajo celostne politike in načrte za vključevanje, učinkovito rabo virov, 
blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. 
Preberite celoten članek. 
 

Odprt Center znanja za trajnostni razvoj v Bonnu 
United Nations System Staff College je ustanovil Center znanja za 
trajnostni razvoj, ki bo z upravljanjem znanja in usposabljanjem 
podpiral predvsem osebje Organizacije združenih narodov (OZN), 
njegove partnerje in relevantne zunanje deležnike. Aktivnosti naj 
bi prispevale k bolj celostnem pristopu pri uresničevanju ciljev 
trajnostnega razvoja in pariškega podnebnega sporazuma. 
Center znanja za trajnostni razvoj želi spodbujati skladnost med agencijami, krepiti dialog in mreže 
znotraj in zunaj sistema OZN. Njegova naloga je v spodbujanju medgeneracijskega učenja, izmenjavi 
znanja, povečanju usklajenosti in operativnem ter konceptualnem usposabljanju osebja Združenih 
narodov in drugih partnerjev. V luči nove razvojne vizije Agende 2030, ki gradi na partnerstvih in 
poudarja mreženja, bo center nudil svoje storitve tudi zasebnemu sektorju, filantropskim ustanovam, 
raziskovalcem in civilni družbi. 
Preberite celoten članek. 
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