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*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, Humanitarno društvo ADRA 
Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za Združene narode 
za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in SLOGA, platforma za razvoj, globalno učenje in 
humanitarno pomoč. 

 

TEMATSKI MESEC  

 
 

V mesecu juliju si preberite prispevek o cilju trajnostnega razvoja št. 9 – Zgraditi 
vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter 
pospeševati inovacije. 
 

 

NOVICE  

 

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE 

Konferenca Sveta Evrope o prihodnosti državljanske vzgoje in učenja 

človekovih pravic 

Junija smo se udeležili konference Sveta 
Evrope Learning to Live Together: a 
Shared Committment to Democracy, 
katere namen je bil z deležniki iz držav 
članic Sveta Evrope spregovoriti o 
prihodnosti državljanske vzgoje in 
učenja človekovih pravic. Udeležilo se jo 
je več kot 300 predstavnikov vlad, 
izobraževalnih institucij in 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/KONZORCIJ-NVO-Tematski-mesec-CTR-9-in-GU.pdf
http://www.coe.int/en/web/edc/conference
http://www.coe.int/en/web/edc/conference
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civilnodružbenih organizacij. Konferenca je bila odlična priložnost za razpravo o trenutnih 
izzivih in priložnostih na tem področju ter za izmenjavo dobrih praks in spoznavanje kolegov 
iz različnih držav. Glavni cilj pa je bila priprava priporočil Svetu Evrope glede nadaljnih 
aktivnosti in ukrepov v okviru Listine Sveta Evrope o izobraževanju za demokratično 
državljanstvo in človekove pravice. Izhodišče za razpravo so bili izsledki nedavno 
objavljenega Poročila o stanju izobraževanja za demokratično državljanstvo in človekove 
pravice v Evropi. 

Udeleženke in udeleženci smo se strinjali, da je učenje človekovih pravic bilo in bo vedno bolj 
potrebno na vseh ravneh - tako v formalnem kot tudi v neformalnem izobraževanju in 
učenju, pritrdili pa smo tudi učiteljicam in učiteljem, ki si te tematike želijo čim bolj 
integrairati v svoje delo, ne le kot obvezni del kurikuluma, ampak kot del celotnega učnega in 
vzgojnega procesa. Pri tem je ključna podpora vodstva šol in okolice, kot dober model pa 
poudarjajo holistični pristop k tematiki. 

Globalno usposabljanje Amnesty o beguncih in zagovornikih človekovih pravic 

Med 13. in 17. junijem je bilo v Londonu 
globalno usposabljanje Amnesty 
International The Power to Act!, ki sta se 
ga iz slovenske Amnesty udeležili tudi 
prostovoljka Alenka Mrakovčić in Ana 
Čemažar, udeleženci in udeležnke pa so 
sicer bili iz kar 23 držav. Cilj usposabljanja 
je bil (mlade) aktivistke in aktiviste ter 
zaposlene usposobiti za izvajanje učenja 
človekovih pravic in različnih učnih 
aktivnosti, ki bodo mlade opolnomočili za 
bolj aktivno zavzemanje za pravice beguncev in zagovornikov človekovih pravic.  

Med primeri dobrih praks smo predstavili tudi našo namizno igro o beguncih, novi namizni 
igri o izjemnih ljudeh ter zbirko jezikovnih kartic. 

Udeleženke in udeleženci so med drugim v praksi preizkušali aktivnosti iz novega priročnika o 
pravicah beguncev, ki jih bomo adaptirali in v slovenščino prevedli do jeseni. 

Usposabljanje za pedagoge in 
pedagoginje Zveze prijateljev mladine 
Slovenije 

Konec junija smo izvedli posebno usposabljanje za 
pedagoginje Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki 
bodo letošnje poletje preživele z mladimi v obalnih 
letoviščih. Ker bodo z mladimi na poletnih taborih 
spregovorili tudi o begunstvu in migracijah, smo 
pedagoginjam predstavili participatorni pristop k 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwivkd6r8oPVAhULKcAKHd0pAZQQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mizks.gov.si%2Ffileadmin%2Fmizks.gov.si%2Fpageuploads%2FAktualno%2FCharter_slo_PEI.pdf&usg=AFQjCNFLi4FipjqhaL7CjeNSGu47hb5I5A&cad=rja
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwivkd6r8oPVAhULKcAKHd0pAZQQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mizks.gov.si%2Ffileadmin%2Fmizks.gov.si%2Fpageuploads%2FAktualno%2FCharter_slo_PEI.pdf&usg=AFQjCNFLi4FipjqhaL7CjeNSGu47hb5I5A&cad=rja
http://www.coe.int/en/web/edc/report-on-the-state-of-citizenship-and-human-rights-in-europe
http://www.coe.int/en/web/edc/report-on-the-state-of-citizenship-and-human-rights-in-europe
http://sola.amnesty.si/novice/nov-didakticni-pripomocek-namizna-igra-z-informacijami-o-beguncih.html
http://sola.amnesty.si/igra
http://sola.amnesty.si/igra
http://sola.amnesty.si/novice/zbirka-jezikovnih-kartic-tudi-v-digitalni-obliki.html
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učenju človekovih pravic in naslovili dileme in nejasnosti, povezane s prihodom in sprejemanjem 
beguncev v Sloveniji in po svetu. 
Društvo ZN za Slovenijo 

Razpis za »Shadowing programme« OZN 

Shadowing programme podiplomskim študentom omogoča, da en delovni dan spremljajo delo 

zaposlenega pri OZN in tako pridobijo vpogled v mednarodni svet Dunajskega mednarodnega centra 

(Vienna International Centre). 

Za sodelovanje v programu se lahko prijavijo podiplomski študenti katerega koli univerzitetnega 

programa, stari do vključno 29 let, ki imajo slovensko državljanstvo. 

Če želite sodelovati v programu, se do 8. avgusta 2017 prijavite preko elektronske 

pošte info@unaslovenia.org 

Organizator razpisa krije potne stroške in stroške prehrane za en dan na Dunaju v obliki pavšalnega 

zneska 75,00 evrov. 

Več podrobnosti tukaj. 

 

Nagradni razpis Društva za ZN za Slovenijo ob dnevu OZN 

Društvo za ZN za Slovenijo objavlja razpis za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s 

področja delovanja Organizacije združenih narodov, obranjena med 1. avgustom 2016 in 31. julijem 

2017. 

Za nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja t. i. družine 

Združenih narodov. 

Prijava za razpis mora vsebovati: vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec); 

tiskan izvod dela; izvod dela v elektronski obliki (Word ali pdf format in na CD-ju); priporočilo 

mentorja za nagrado in kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno. 

Prijave sprejemamo do 1. avgusta 2017 na sedežu Društva za Združene narode za Slovenijo 

(Cankarjeva 1/II, Ljubljana). 

 

Mednarodna poletna šola United Nations Summer School 2017 
 

Društvo za ZN za Slovenijo ob podpori Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije  in Fakultete 

za družbene vede organizira že peto poletno šolo United Nations Summer School, ki bo letos potekala 

pod naslovom »The Future we need: bringing the business on board«, med 20. in 24. avgustom v 

Ljubljani, na Fakulteti za družbene vede. Poletne šole se bodo udeležili številni mladi aktivisti, stari 

med 18 in 30 let iz celega sveta.   

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
mailto:info@unaslovenia.org
http://www.poznavalec.si/wp-content/uploads/2017/07/Razpis-2017-fin.pdf
http://www.unaslovenia.org/sites/default/files/Prijavni%20obrazec%20-%20nagradni%20razpis%20-%20dan%20ZN%20-%202017.doc
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/
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Kot že leto poprej se bo tudi letos 

poletna šola osredotočala na Agendo 

2030 za trajnostni razvoj, vendar se 

bomo letos osredotočali bolj na 

gospodarsko dimenzijo le te. V sodobni 

mednarodni skupnosti in v dobi 

globalizacije je naslavljanje 

gospodarstva in problemov, ki se ga pritičejo izjemnega pomena, saj lahko le tako države in ostale 

mednarodne akterje spodbudimo k bolj trajnostnemu razvoju in delovanju. Poletna šola bo naslovila 

aktualne globalne gospodarske izzive, predstavljena pa bo tudi krožna ekonomija in vloga zasebnega 

sektorja pri zagotavljanju trajnostnega razvoja. V času ne le regionalnih, ampak tudi globalnih 

sektorskih izzivov bomo na poletni šoli skušali pozornost preusmeriti na analizo gospodarskih 

neenakosti in problemov  – od vzrokov ter posledic ter učinkov in možnih rešitev za človeštvo. 

Več podrobnosti si lahko preberete tukaj. 

 

 

Mednarodna mladinska simulacija delovanja Združenih narodov MUNSC 
Salient 2017 

Društvo za ZN za Slovenijo je ob podpori Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije 

organiziralo mednarodno mladinsko simulacijo delovanja Združenih narodov MUNSC Salient 2017 z 

naslovom »Skriti obrazi vojne (The Hidden Faces of War)«. Organizatorji so osvetlili pogosto 

spregledane dimenzije vojne in konfliktov, ki ključno vplivajo na življenja ljudi na ogroženih območjih. 

 

Poleg simulacijskih dejavnosti, ki so potekale v obliki 

svetovno razširjenega koncepta Model United 

Nations, so konferenco vsebinsko obogatile številne 

interaktivne izobraževalne vsebine.  Glavnino časa so 

sodelujoči preživeli v vlogi delegatov v treh različnih 

odborih. V svetu za človekova pravice so se 

udeleženci posvetili pravicam otrok v pokonfliktni 

obnovi. Razprava Varnostnega sveta Združenih 

narodov je potekala v luči iskanja vzrokov za 

nestabilnost v Libiji ter načinov njihove odprave v procesu iskanja trajnostne rešitve. Transnacionalna 

regulacija zasebnih varnostnih in vojaških podjetij pa je bila tema naslovljena v Svetu za zunanje 

zadeve Evropske unije.  

 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA 

Prijavite se na Creative climate leadership trening za umetnike in kulturne 

delavce 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
https://www.facebook.com/events/440371243005096/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/
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Izobraževalni trening Creative Climate Leadership bo oktobra v Ankaranu. Prijavite se lahko do 31. 

julija 2017.  

Trajanje treninga: od 8. do 14. oktobra 2017 

Lokacija: Ankaran, Slovenija 

Glavne aktivnosti: raziskovanje kulturne razsežnosti podnebnih sprememb ter vplivno, ustvarjalno in 

trajnostno ukrepanje 

CCL prepoznava edinstveno vlogo kulture in njen vpliv na nove načine življenja, delovanja in 

razmišljanja. Prav tako pa podpira ustvarjalne strokovnjake pri uporabi teh sposobnosti pri 

problematiki podnebnih sprememb, preko programa dogodkov, izobraževalnih programov in 

političnih laboratorijev. 

Drugi mednarodni izobraževalni trening bo potekal v Sloveniji, pod okriljem Julie’s Bicycle, 

dobrodelne ustanove s sedežem v Londonu, ki podpira ustvarjalno skupnost pri udejanjanju ukrepov 

na področju podnebnih sprememb in Kulturno izboraževalnega društva PiNA, s sedežem v Sloveniji. 

Več informacij o projektu: klik 

Več informacij o treningu in o načinu prijave dobite na sledečem naslovu: 

www.creativeclimateleadership.com/apply 

Prijave so odprte do ponedeljka, 31. julija 2017. 

Cena tečaja je 750 EUR in vključuje šolnino, namestitev in hrano. Stroške potovanja krijejo udeleženci 

sami. Na voljo je nekaj mest po subvencionirani ceni 350 EUR za zaposlene v organizacijah, ki ne 

presegajo 50.000 EUR letnega proračuna in nekaj brezplačnih mest in potovalnih štipendij za 

samostojne podjetnike (samozaposlene). 

Predlagamo vam tudi nekaj možnosti za pridobitev subvencije za udeležbo na treningu (v ANG): 

1. STEP Beyond grants from the European Cultural Foundation, available to applicants in EU countries 

and neighbouring countries. 

2. Mobility First! grants from the Asia-Europe Foundation, available to applicants in Asia and Europe. 

3. Mobility fund for Egyptian artists/cultural professionals by Mophradat. 

4. Roberto Cimetta Fund, deadline for applications 30 June. 

 

DrogArt info točka tudi v Kopru 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.juliesbicycle.com/
http://www.pina.si/
http://www.pina.si/all-project-list/creative-climate-leadership/
http://www.creativeclimateleadership.com/apply/
http://ecflabs.org/grants/stepbeyond
http://asef.org/projects/themes/culture/4176-mobility-first
http://mophradat.org/support/grants/participation-grants/
http://www.cimettafund.org/inscription/index/rubrique/4/lang/en/fm/1
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DrogArt – združenje za zmanjševanje tveganj in škodljivih posledic, ki so povezane z uporabo drog 

in alkohola med mladimi – je z junijem ustanovil lokalno ekipo, ki deluje na Obali.  

Lokalna terenska ekipa bo v prihodnje izvajala različne aktivnosti na terenu, prisotna bo na različnih 

dogodkih in zabavah, informirala bo o zmanjševanju škode pri uporabi substanc ter nudila podporo 

uporabnikom. 

V Kopru so pred kratkim odprli tudi Info točko. V njej nudijo več informacij o delovanju organizacije, 

informativne materiale ter odgovore na vprašanja povezana z uporabo ter neželenimi učinki drog in 

alkohola. Ena izmed aktivnosti DrogArta, ki je na voljo v Kopru, je tudi testiranje psihoaktivnih 

substanc. Slednje lahko vsebujejo neželene primesi, med katerimi so nekatere zelo nevarne in 

predstavljajo tveganje ter večjo možnost zastrupitve ali predoziranja. Testiranja lahko izvedejo s 

hitrimi barvnimi reagenti ali pa vzorec pošljejo na laboratorijsko analizo. Storitev je na voljo povsem 

anonimno in brezplačno na Info točki na Kidričevi ulici 43 (e-kavarna Pina), ob četrtkih (19h-21h) in 

petkih (16h-18h). 

Za morebitna vprašanja ali informacije lahko pokličete na številko 030 384 001, pišete na e-mail 

brina@drogart.org oz. obiščete spletno stran www.drogart.org. 

 

Zaživela je platforma Startup Koper – Capodistria 

V Kopru je konec junija zaživela platforma Startup Koper – Capodistria. Šest deležnikov je 

podpisalo sporazum, ki je namenjen dvigu podjetniške kulture med mladimi, spodbujanju 

ustanavljanja novih startup podjetij in inovativnemu reševanju konkretnih podjetniških izzivov.  

Ob zagonu platforme smo spoznali dve uspešni podjetniški zgodbi primorskih startup-ovcev. Svoje 

izkušnje sta delila Mitja Šafar, direktor podjetja Ensol 360, ki je eden od vodilnih in inovativnejših 

startupov na področju kartinga, ter Martin Kotrle iz Bitnota, podjetja, ki je s projektom pametne 

ključavnice Teodoor na spletni platformi Kickstarter prejel preko 200.000 € zagonskih sredstev. 

Ob podpisu sporazuma smo predstavili tudi natečaj Startup Koper – Capodistria 2017 za mlade do 35. 

leta. Slednji prinaša reševanje podjetniških izzivov, ki bodo prepoznani kot relevantni na območju 

Mestne občine Koper. Prijavljeni bodo sodelovali na dogodkih, kot so podjetniška šola, motivacijski 

dogodki v sodelovanju z gospodarstvom, tekmovanja ter bili vključeni v program mentoriranja na 

različnih področjih. Udeležence natečaja čakajo nagrade v vrednosti 5.000 evrov, glavna nagrada pa 

je obisk pospeševalnikov weXelerate in Talent Garden na Dunaju. 

Platformo Startup Koper – Capodistria poleg PiNE sestavljajo še UIP – Univerzitetni razvojni center in 

inkubator Primorske d.o.o., Center mladih Koper, Središče Rotunda, Regionalni razvojni center Koper 

in Zavod RS za zaposlovanje. Operacijo podpira Mestna občina Koper. 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
mailto:brina@drogart.org
http://www.drogart.org/
https://www.facebook.com/Start-up-Koper-Capodistria-1505662326171836/
http://wexelerate.com/
https://talentgarden.org/en/
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Priročnik za družbeno odgovorne mlade podjetnice /-ke na voljo v 4 jezikih 

Zaključuje se projekt Evropski HUB model, ki je mladim, mladinskim organizacijam in drugim 

podpornim institucijam predstavljal področje socialnega podjetništva kot enega od področji 

samozaposlovanja ter razvijanja podjetniških idej s pridihom družbene odgovornosti.  

PiNA je v času trajanja projekta v sodelovanju s partnerji iz Bolgarije, Grčije in Velike Britanije 

pripravila mednarodno usposabljanje za mladinske delavce, spletne seminarje in različne podjetniške 

delavnice. Glavni končni izdelek projekta pa je Priročnik za vzpostavitev podpornega okolja za 

družbeno odgovorne mlade podjetnike – HUB-a. 

Gre za strokovno gradivo, ki opredeljuje družbeno odgovorno podjetništvo in socialno podjetništvo v 

EU ter ponuja informacije in pravne strukture različnih evropskih držav. Priročnik tudi definira 

kompetence družbeno odgovornega podjetnika in daje praktične smernice za vzpostavitev in vodenje 

HUB-a ter predlaga kontrolni seznam za preverjanje kakovosti izvajanja. 

Priročnik si lahko brezplačno prenesete v štirih jezikih: 

Priročnik za vzpostavitev podpornega okolja za družbeno odgovorne mlade podjetnike 

EU Youth HUB Model Kit 

НАРЪЧНИК ЗА ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ХЪБ МОДЕЛ 

EU Youth HUB Model Kit (ελληνικά) 

Niste prepričani, če dobro poznate koncept mladinskega HUB-a, če pravilno definirate pojem 

socialnega podjetništva in prepoznavate kompetence socialnih podjetnikov? Pripravili smo video 

razlage osnovnih pojmov, ki ga najdete tukaj. 

Več o projektu evropski hub model za družbeno odgovorne mlade podjetnice-ke: klik 

 

Usposabljanje iz socialnega podjetništva in turizma za ženske 

PiNA pričenja z zbiranjem prijav za izvedbo Izobraževalnega mentorskega programa socialnega 

podjetništva za ženske na področju ohranjanja kulturne dediščine in turizma za 24 udeleženk iz 

Bosne in Hercegovine. 

Mentorski program je del mednarodnega projekta “Podporno okolje za socialno podjetništvo in 

turizem za ženske v BiH”, ki ga financira slovensko Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev 

programa Mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, poleg PiNE, ki je nosilni partner, v njen 

sodeluje še 7 bosanskih projektnih partnerjev s področja pravic žensk, razvoja turizma in 
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podjetništva. 

Vse od gospodarske krize dalje BiH beleži porast neenakosti žensk, ki je med drugim tudi posledica 

težje dostopnega trga dela. Čeprav je področje socialnega podjetništva in turizma del nacionalnih in 

lokalnih strategij trajnostnega razvoja države ter ustvarjanja delovnih mest, BiH nima dovolj razvitega 

podpornega okolja in kapacitet za izpeljavo strategije. PiNA je s partnerji prepoznala vrzel in projekt 

zastavila večplastno. 

Na spletni strani projekta http://www.poduzetnice.org so odprte prijave, prek katerih bodo izbrali 

24 udeleženk praktičnega usposabljanja za krepitev menedžerskih in osebnostnih kompetenc ter 

jih prek različnih vsebinskih modulov pripravili na vstop v svet podjetništva in turizma. A to je le 

osrednji del projekta, ki ga sestavljajo tudi izobraževalni mentorski program za NVO za krepitev 

podpornega okolja za socialno podjetništvo za ženske na področju kulturne dediščine in turizma, 

ustanovitev ženskega inkubatorja socialnega podjetništva in turizma, vzpostavitev mreže za 

spodbujanje socialnega podjetništva za ženske in enakosti spolov v turizmu ter ozaveščanje o 

pomenu enakosti spolov in vključenosti žensk v socialno podjetništvo na področju kulturne 

dediščine in turizma. 

“Projekt smo zasnovali tako, da bo kar se da učinkovito pripomogel k reševanju problema ekonomske 

neenakosti žensk preko podpiranja socialnega podjetništva v kulturnem turizmu v Srednjebosanskem 

kantonu. Partnerji verjamemo, da predstavljata vključevanje žensk in razvoj kulturnega turizma velik 

razvojni potencial za omenjeno območje,” pravi vodja projekta Mirna Buić iz PiNE. 

Poleg PiNE pri projektu sodelujejo še Zavičajni muzej Travnik (BiH), Centar za edukaciju mladih 

Travnik (BiH), Udruženje za promociju i razvoj kreativnog izražavanja “Kreativni svijet!” Travnik (BiH), 

Udruženje žena “Viktorija 99” Jajce (BiH), Asocijacija mladih Vinac Jajce (BiH), JU Agencija za kulturno 

povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca (BiH) in Uduženje poslovnih 

žena u Bosni i Hercegovini (BiH). 

Več o projektu podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske v BIH: klik 

SLOGA, nacionalna platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno 
pomoč 

 

Nauki prostovoljnega poročanja držav o doseganju ciljev trajnostnega razvoja 

Letošnji politični forum za trajnostni razvoj na visoki ravni (HLPF), ki je potekal med 11. in 20. 
julijem 2017 v Združenih narodih v New Yorku je postregel s predstavitvami 43-tih držav o njihovih 
prizadevanjih za doseganje ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030. Forum ima glavno vlogo pri 
nadzoru vseh postopkov spremljanja in pregledov izvajanja na svetovni ravni. Ima tudi nalogo, da, 
med drugim, zagotovi politično vodstvo, smernice in priporočila za nadaljnje ukrepanje, da se 
zagotovi doslednost in skladnost politik trajnostnega razvoja. 

Agenda 2030 je v 79. točki določila, da države članice OZN izvajajo redne preglede napredka na 
državni ravni. Zanje same dajo pobudo in tudi vodijo jih same. Agenda 2030 tudi določa, da morajo 
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pri pregledu napredka upoštevati mnenja domorodnih ljudstev, civilne družbe, zasebnega sektorja in 
drugih deležnikov, skladno z okoliščinami, politikami in prednostnimi nalogami. 

Letos je rezultate Prostovoljnih pregledov predstavilo 43 držav članic iz vseh regij sveta. Med njimi 9 
iz Evropske unije, poleg Slovenije so se predstavile še Belgija, Češka, Danska, Luksemburg, 
Nizozemska,  Portugalska, Švedska in Ciper. Leta 2016 so svoj napredek po letu 2015 predstavile 4 
države članice - Francija, Nemčija, Finska in Estonija. Tudi letos so v prenekateri državi 
civilnodružbene organizacije pripravile tkim. senčna poročila o izvajanju, v nekaterih pa so bile le-te 
vključene od začetka v pripravo nacionalnih pregledov. Kar je tudi skladno z zavezo iz Agende 2030, 
da mora biti okvir pregledov trden, učinkovit, odprt, pregleden in celovit. 

Primerjave in senčna poročila, predvsem civilnodružbenih organizacij in njihovih think-tankov, so 
pokazala, da že, sicer od države do države različno, sama priprava pregleda vzpodbudi interes za 
usklajevanje med akterji trajnostnega razvoja v državi. Po drugi strani izvajanje preglede spodbuja 
oblikovanje institucionalnih in vsebinskih rešitev v smeri oblikovanja čez-sektorskega in vključujočih 
oblik sodelovanja. 

Več 
 

Skladnost politik in opolnomočena civilna družba za izvajanje ciljev 

trajnostnega razvoja 

Slovenija je 19. julija 2017 na Političnem forumu za trajnostni razvoj na visoki ravni v New Yorku 
(ZDA) predstavila nacionalni pregled o izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja. V slovenski 
delegaciji, ki jo je vodila ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, je 
sodeloval tudi predstavnik platforme SLOGA Albin Keuc, ki je poudaril pomen stalnega spremljanja 
skladnosti politik za trajnostni razvoj. 

»Čeprav se zdi pot Slovenije proti 
trajnostnemu razvoju izjemna, 
Slovenija lahko in bi morala storiti 
več. Pripravljenost vlade mora biti 
podprta z močnim spremljanjem, 
vrednotenjem in javnim nadzorom,« 
je poudaril Keuc. Poleg skladnosti 
politik za razvoj je med elementi, 
nujnimi za učinkovito izvajanje ciljev 
trajnostnega razvoja v državi in 
krepitev vloge Slovenije v globalni 
solidarnosti, izpostavil še 
opolnomočenje civilne družbe, saj 
gre »pri učinkovitem uresničevanju 
ciljev trajnostnega razvoja še bolj za 
vizijo in vodstvo, ki ga soustvarjajo ter podpirajo aktivni državljani,« in teritorialni pristop k lokalnemu 
razvoju. Pozval je k spodbujanju »nove oblike aktivnega državljanstva«, ki vključuje civilno družbo in 
lokalne deležnike, da učinkovito naslovimo hitro naraščajoče neenakosti z učinkovitejšo lokalizacijo 
ciljev trajnostnega razvoja. 

Razvojne nevladne organizacije državo pozivajo k vzpostavitvi mehanizma ocenjevanja skladnosti 
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politik za trajnostni razvoj, ki bo, skladno s premiso Agende 2030 za trajnostni razvoj, odprt, 
vključujoč in participativen. Krepiti je potrebno medsektorsko sodelovanje, vključno s krepitvijo 
zmogljivosti akterjev oz. deležnikov, ki niso tradicionalno vključeni v tematike trajnostnega razvoja in 
skladnosti politik za trajnostni razvoj. Agenda 2030 namreč predvideva izvajanje ciljev trajnostnega 
razvoja v partnerskem sodelovanju. Na nacionalni ravni umanjka forum/posvetovalno telo, ki bi 
združeval različne deležnike in podpiral vladno odločanje na področju trajnostnega razvoja. Forum za 
sodelovanje vseh osrednjih skupin trajnostnega razvoja (ženske, otroci in mladi, avtohtona ljudstva, 
nevladne organizacije, lokalne oblasti, delavci ter sindikati, podjetniški in industrijski sektor, 
znanstvena ter tehnološka skupnost in kmetovalci) bi pripomogel k lokalizaciji ter lastništvu nad cilji 
trajnostnega razvoja. Partnerstva več različnih deležnikov in medsektorsko sodelovanje so ključni za 
doseganje ciljev trajnostnega razvoja ter zagotovitev, da Agenda 2030 postane resničnost za vsakega 
posameznika, brez da bi koga pustili zadaj. 

Več 
 

Za trajnostni razvoj ključna krepitev civilne družbe 

Ob robu letošnjega političnega foruma za trajnostni razvoj na visoki ravni (HLPF), med 11. in 20. 
julijem 2017 v Združenih narodih v New Yorku, je potekala vrsta srečanj, diskusij in predstavitev 
civilnodružbenih organizacij. Vrsto srečanj je izvedel tudi Mednarodni forum nacionalnih NVO 
platform (IFP/FIP), med 64 članicami je tudi platforma SLOGA. 

IFP je ob tej priložnosti objavil posebno sporočilo s priporočili za vlogi razvoja zmogljivosti civilne 
družbe za  uspešno izvajanje Agende 2030. Agenda 2030 je nova in globalna družbena pogodba vseh 
prebivalcev in prebivalk planeta, zapisana v obliki 17 splošnih in 169 konkretnih medsebojno 
povezanih in neločljivih ciljev trajnostnega razvoja. Prav njihova povezanost in konkretnost sta 
podložena na predpostavki, da bodo vsi ključni deležniki prevzeli svoj del bremena in tudi po svojih 
zmožnosti prispevali k uresničevanju ciljev na lokalni, državni in globalni ravni. Civilna družba v vseh 
svojih oblikah je eden ključnih izvajalcev dejavnosti in storitev, ki prispevajo k doseganju ciljev 
trajnostnega razvoja. Agenda 2030 priznava pomembno vlogo civilni družbi, ki potrebuje instrumente 
in mehanizme za krepitev svojih zmogljivosti. 

Tako je IFP s pomočjo svojih članic in v širšem dialogu identificirala vrsto nalog in ukrepov, ki bi morali 
prispevati krepitvi zmogljivosti nevladnih in vseh drugih oblik civilnodružbenega samoorganiziranja. 

Več 
 

Vse manj pšenice, riža in koruze? 

Podnebne spremembe, ki so eden večjih izzivov 

sodobnega časa in bodo v prihodnje še bolj izrazite, 

imajo lahko neugoden učinek na pšenico, riž in 

koruzo – pridelke, ki so ključnega pomena za 

preživetje človeka, ugotavljajo znanstveniki. Višje 

temperature, tudi za stopinjo Celzija, namreč vodijo 

v manjšo pridelavo hrane. 
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Znanstveniki so svoja dognanja pripravili na podlagi 70 študij o globalnem segrevanju in kmetijstvu. 
Analizirali so že opravljene raziskave, v katerih so bile uporabljene različne metode, od simulacije, 
kako se bodo pridelki odzvali na temperaturne spremembe globalnega in lokalnega obsega, do 
statističnih modelov, ki temeljijo na preteklih podatkih o vremenu in pridelku, do umetnih poskusov 
segrevanja na terenu. 

Ocenili so, da bo vsako povišanje temperature za stopinjo Celzija zmanjšalo povprečni svetovni 
pridelek pšenice za šest odstotkov. Pridelek riža bi se zmanjšal za 3,2 odstotka, pridelek koruze pa ob 
vsakem povišanju temperature za stopinjo Celzija za 7,4 odstotka. Le soja medtem ostaja razmeroma 
odporna na podnebne spremembe. Soja in že omenjeni pridelki so sicer tisti, od katerih je človek 
najbolj odvisen, saj zagotavljajo dve tretjini človekovega vnosa kalorij. 

Več 

IOM: Več kot 600.000 Sircev se je letos vrnilo domov 

Analize Mednarodne organizacije za migracije (IOM) so pokazale, da se je v prvih sedmih mesecih 
letošnjega leta v Sirijo vrnilo skoraj 603 000 sirskih prebežnikov, ki so morali zaradi državljanske 
vojne zapustiti svoje domove. Gre za razseljene ljudi in prebežnike, ki so se vrnili domov z drugih 
območij v Siriji, iz Turčije, Libanona, Jordanije in Irana. 

Med razlogi za vrnitev prebežniki navajajo predvsem željo po 
zaščiti svojih domov in lastnine, izboljšane gospodarske in 
varnostne razmere v domačih krajih ter težave pri integraciji v 
državah gostiteljicah. 

Večino ljudi, ki so se vrnili domov (84 odstotkov), predstavljajo 
tisti, ki so bili razseljeni po Siriji. Sledijo tisti, ki so se vrnili iz 
Turčije. Gre za najbolj množično vračanje domov, kar ga je 
zasledila organizacija. 

Več 

 

Za krepitev učinkov razvojnega sodelovanja Slovenija potrebuje jasno 

strategijo in še kaj 

Za večji učinek slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS) je potrebno povečati 
pozornost drugim regijam poleg Zahodnega Balkana, je eno izmed sporočil pregleda MRS in 
humanitarne pomoči Slovenije, ki jo je objavila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD DAC). Pregled še posebej pozdravlja zavezanost Slovenije, da za uradno razvojno pomoč (URP) 
nameni 0,33 % bruto nacionalnega dohodka (BND) ter tako do 2030 skoraj podvoji doseženo 
razmerje URP/BND. Slovenija je v letu 2016 za URP namenila 0,18 % BND. 

Več 
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