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V konzorciju v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. smo združeni 
Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, 
Kulturno izobraževalno društvo  PiNA, Mirovni  inštitut,  Humanitarno  drušvo 
ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, 
Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice, 
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Pravno informacijski center - PIC, Zavod 
Povod, Slovenska karitas, Slovenska filantropija, Ekvilib inštitut, Zavod Tri in 
platforma SLOGA. 

 
 

 
Projekt financira ministrstvo RS za zunanje zadeve. 
Vsebine, izražene v novičniku, so v izključni odgovornosti 
avtorjev.  

VSEBINE: 
 
Učiteljski zajtrk z Amnesty 
International 
Amnesty International 

stran 2 

 
 
Izšel poletni novičnik o 
skupnostnem upravljanju 
z življenjskimi viri 
Umanotera 

stran 4 
 

 
Vzpostavitev pešbusa  
Pina 

         stran 7 

 
         
 

 
 

      …in še veliko več

Razmišljanje: Kako Slovenija prispeva h globalni 
migracijski krizi? 
Katarina Bervar Sternad, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – 

PIC  

 
Ena temeljnih nalog nevladnih organizacij na področju človekovih pravic je 
opozarjati države na njihovo spoštovanje mednarodnopravnih obveznosti in 
nacionalne zakonodaje ter jih spodbujati, da standarde tega varstva ohranjajo, 
zvišujejo ter predvsem ne odstopajo od načela univerzalnosti človekovih 
pravic.  Morda se je zdelo, da je v manjših, razvitejših državah, kot je Slovenija to 
lažje, a naše zadnje izkušnje kažejo, da je tudi Slovenija stopila na stran držav, ki 
so zavoljo učinkovitega varstva meje, pripravljene kršiti pravice tistih, ki pri nas 
iščejo zaščito. 

 
 
Celotno razmišljanje si lahko preberete na zadnji strani novičnika. 
 

http://www.humanitas.si/
http://www.zavodglobal.org/
http://www.africanstudy.org/kontakt/
http://www.zavod-voluntariat.si/
http://www.pina.si/
http://www.mirovni-institut.si/
https://www.adra.si/
https://www.adra.si/
http://www.umanotera.org/
http://www.focus.si/
http://www.amnesty.si/
http://www.unaslovenia.org/
http://www.up-jesenice.org/
http://www.zpms.si/ZPMS/
http://pic.si/
https://www.facebook.com/Povod-249963391841863/
https://www.facebook.com/Povod-249963391841863/
http://www.karitas.si/
http://www.filantropija.org/
http://www.ekvilib.org/sl/
http://www.zavod-tri.org/
http://www.sloga-platform.org/
http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2018/07/novicnik-dovolj-za-vse-_-julij2018.pdf
http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2018/07/novicnik-dovolj-za-vse-_-julij2018.pdf
http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2018/07/novicnik-dovolj-za-vse-_-julij2018.pdf
http://www.sloga-platform.org/pic/
http://www.sloga-platform.org/pic/


 

Avgusta vabljeni na učiteljski zajtrk! 
Amnesty International Slovenija, Samo Selimović 
 
Serijo usposabljanj za pedagoge in pedagoginje bo Amnesty International 
nadaljeval konec poletja. Vse zainteresirani, ki delate z mladimi, vabimo na 
učiteljski zajtrk, in sicer 23. avgusta 2018 ob 9. uri v Narodni muzej Slovenije v 
Ljubljani. Po uvodnem klepetu ob kavi, čaju in rogljičkih bo Ana Duša 
predstavila pripovedovanje kot pedagoško veščino, udeleženke in udeleženci 
boste imeli tudi možnost izmenjave izkušenj ob uporabi aktivnosti in znanj, 
pridobljenih na spomladanskem usposabljanju. Druženje bomo zaključili z Aigul 
Hakimovo, ki nas bo popeljala po Trubarjevi ulici, kjer bomo spoznali različne 
migrantske skupnosti v Ljubljani in se okrepčali s prigrizkom.  
 
Več podrobnosti najdete v programu, svojo udeležbo pa, prosimo, sporočite na 
sola@amnesty.si. 
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Globalni mladinski natečaj za videe na temo 
podnebnih sprememb 
SLOGA platforma 
 
TveBioMovies v sodelovanju s sekretariatom Okvirne konvencije Združenih 
narodov (ZN) o spremembi podnebja razpisuje globalni mladinski natečaj za 
videe na temo podnebnih sprememb, in sicer v dveh kategorijah: zelena ter 
podnebju prijazna delovna mesta; ter odgovorna proizvodnja in poraba. 

Na natečaju lahko s triminutnimi videi sodelujejo mladi v starosti med 18. in 30. 
let. Z javnim glasovanjem bo izbran zmagovalec vsake kategorije; nagrajenca se 
bosta udeležila zasedanja ZN na temo podnebnih sprememb COP24 decembra 
na Poljskem. Rok za posredovanje videov je 31. avgust 2018. 

Global-Youth-Video-Competition-2018 
 
 

http://sola.amnesty.si/media/uploads/files/Program-usposabljanje-avgust.pdf
mailto:sola@amnesty.si
http://www.sloga-platform.org/globalni-mladinski-natecaj-za-videe-na-temo-podnebnih-sprememb/
http://www.sloga-platform.org/globalni-mladinski-natecaj-za-videe-na-temo-podnebnih-sprememb/
http://biomovies.tve.org/competitions/global-youth-video-competition/
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2018/08/Global-Youth-Video-Competition-2018.pdf
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Klima za podnebje – vabljeni k prijavi na 
brezplačna izobraževanja za izobraževalce in 
izvedbo delavnic z mladimi 
Gaja Brecelj, Umanotera 
 
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj v prihodnjem šolskem letu 
izvaja projekt Klima za podnebje, v okviru katerega bomo izvedli izobraževanja 
za izobraževalce ter delavnice za mlade. Če želite, da vas o terminih obvestimo, 
nam to sporočite na gaja@umanotera.org.  
Jeseni bosta izvedeni dve izobraževanji za izobraževalce, tekom šolskega leta 
pa 16 delavnic z mladimi (ki jih lahko izvedemo v vaši ustanovi), ki bodo 
rezultirale v 7 akcij/projektov mladinskega aktivnega državljanstva na področju 
podnebnih sprememb in 50 podnebnih sporočil mladih. 
 
Vsebina: Na preprost in razumljiv način bomo predstavili vzroke in posledice 
podnebnih sprememb ter zakaj smo v Sloveniji življenjsko zainteresirani za 
njihovo blaženje in prilagajanje nanje. Ob navdihujočih dobrih praksah 
podnebnih mladinskih akcij bomo raziskovali možnosti, kako mlade spodbuditi 
k aktivnemu državljanstvu na področju podnebnih sprememb.   
 
Več o projektu je na voljo tukaj, vaš interes za sodelovanje v projektu pa 
sporočite na gaja@umanotera.org.  
 

 
Ponudba  delavnic globalnega učenja 
Humanitas, Tina Trdin 

 
Globalno učenje omogoča razvoj globalnih kompetenc, potrebnih za 
razumevanje in sodelovanje v medsebojno povezanem in soodvisnem svetu. 
Odpira prostor več pogledom ter gradi na znanju, odnosih in občutenju vseh 
vpletenih v proces. Pri mladih in starejših spodbuja občutek soodgovornosti in 
povezanosti z vsem, kar obstaja. S soljudmi, naravo, živalmi.Na društvu 
Humanitas smo pripravili prenovljeno ponudbo delavnic in usposabljanj 
globalnega učenja. Dostopna je Tukaj. Vabljeni k ogledu! Za kakršnakoli 
vprašanja, nam piši na tina@humanitas.si. 
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http://www.umanotera.org/
https://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/klima-za-podnebje/
mailto:gaja@umanotera.org
https://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/klima-za-podnebje/
mailto:gaja@umanotera.org
http://www.humanitas.si/index.php?subpageid=67
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Na voljo nov brezplačen priročnik o beguncih 
za delo z mladimi 
Amnesty International Slovenia, Samo Selimović 
 
V Amnesty  International so pripravili nov priročnik z naslovom »Respect my 
rights, Respect my dignity. Module 4: Refugees' and migrants' rights are human 
rights«.  
 
Novo gradivo je namenjeno vsem, ki si želite naučiti več o pravicah beguncev 
in migrantov ter si pridobiti znanja za zagovarjanje teh pravic in za 
posredovanje tega znanja mladim. Priročnik vsebuje osnovne informacije o 
pravicah beguncev in migrantov ter predloge za samostojno izvedbo 
participatornih aktivnosti, za tiste, ki želijo izvedeti več, pa so na koncu 
posameznih poglavij podani dodatni viri. 
Priročnik v angleškem jeziku lahko snamete brezplačno na tej povezavi.  
 

 

 

Sodišče sprejelo podnebno tožbo družin 
Sloga Platfroma 
 
Maja letos so družine iz Portugalske, Nemčije, Francije, Italije, Romunije, Kenije 
in Fidžija ter švedska laponska mladinska organizacija zaradi nezadostnosti 
podnebnih ciljev do leta 2030 proti Evropskemu parlamentu in Svetu vložile 
tožbo. V tožbi trdijo, da so jim zaradi nezadostnih podnebnih ciljev kratene 
človekove pravice. Sodišče Evropske unije je tožbo sprejelo in jo  objavilo 
v Uradnem listu Evropske unije. To je pomemben prvi korak v primeru te tožbe, 
ki je znana tudi kot People’s Climate Case. Evropski parlament in Svet imata dva 
meseca časa za odziv na tožbo. 
 
Novica sovpada s časom, ko večina Evropejcev še vedno trpi zaradi vročinskih 
valov, suše in gozdnih požarov. Prav takšni ekstremni vremenski dogodki, ki jih 
znanstveniki povezujejo s podnebnimi spremembami, neposredno vplivajo tudi 
na tožnike v podnebni tožbi. 
 
Več info tukaj.  
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https://www.amnesty.org/en/documents/act30/8218/2018/en/
http://www.sloga-platform.org/sodisce-sprejelo-podnebno-tozbo-druzin/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:285:FULL&from=EN
http://www.sloga-platform.org/sodisce-sprejelo-podnebno-tozbo-druzin/
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Mednarodni dan mladih 2018 
Društvo za ZN za Slovenijo, Boštjan Jerman 
 
Želite izvedeti, kaj Združeni narodi na Dunaju in ZN na splošno počnejo za mlade? 
Več informacij najdete tukaj. 
 

Vabilo na mednarodno usposabljanje 
PINA, Ema Weixler 
 
PiNA Terminal išče 2 udeleženca/-ki za mednarodno usposabljanje o 
sodelovanju mladih v procesih odločanja v Evropi, ki bo konec oktobra na 
Portugalskem. vse dodatne informacije najdete tukaj.  
 
Zainteresirani/-e izpolnite spletno prijavnico do vključno nedelje, 26. avgusta 
2018. 
 
 

Zabeležite si datum 
Društvo Humanitas 
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http://www.unis.unvienna.org/unis/sl/events/2018/youth-day_2018.html
http://www.pina.si/iscemo-udelezence-ke-za-mednarodno-usposabljanje-na-portugalskem/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq1mDvHTG0nOEvC_1iRLyyneACHbVPVVTyQq0NfjSA8M6PBg/viewform


Delavnica "Povsem običajne stvari?" 
Društvo za Združene narode za Slovenijo, Boštjan Jerman 
 
Kar nekaj predmetov, ki so ‘preživeli’ to uničenje, se lahko posamezniku na prvi 
pogled zdi banalnih, saj so to pogosto vsakdanje, običajne stvari. Kljub temu so 
ti predmeti, ki so ostali, sledovi preteklosti; imajo lahko poseben, globok 
pomen. V naši interakciji z avtentičnimi predmeti se lahko zgodi, da ustvarimo 
prostor za avtentično srečanje s preteklostjo. 
Lekcija je namenjena predvsem učencem v šolah. Približa jim zgodovino 
holokavsta skozi majhen čevelj - ‘povsem običajno stvar’. Cilj lekcije je, da 
sodelujoči razvozlajo zgodbo lastnika čevlja, ki postane subjekt razumevanja 
preteklosti. 
 
Več informacij: info@unaslovenia.org ali 040 569 001. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Izšel poletni novičnik o skupnostnem 
upravljanju z življenjskimi viri 
Umanotera, Gaja Brecelj 
 
Umanotera in Focus sta v okviru projekta Dovolj za vse izdala drugi, poletni 
novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri. Tokat se tematsko 
osredotoča na razvoj podeželja. Močan navdih sta bili dve dobri praksi (video), 
ki smo ju spoznali na junijski strokovni ekskurziji v Posočje. Vabljeni k 
branju reportaže s tega prijetnega in poučnega dogodka. 
 
V novičniku predstavljamo uspešne primere povečevanja dodane vrednosti 
značilnih podeželskih proizvodov in življenjskih virov – kmetijskih pridelkov in 
proizvodov dopolnilnih dejavnosti, gozda, stavb, zavarovanih območij narave, 
obnovljivih virov energije ter lokalnih tradicij in običajev, ki prinašajo koristi 
celotni lokalni in širši skupnosti. 
 
Vabljeni k prebiranju in spoznavanju uspešnih trajnostnih praks! 
 
Novičnik je objavljen tukaj.  
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Ekološki dolg že po rekordnih 240 dneh 
SLOGA Platforma 
 
 V rekordnih 240 dnevih smo potrošili količino ogljika, vode, hrane, vlaken, lesa 
in drugih naravnih virov za vse leto. Za nadaljevanje zdajšnjega načina življenja 
bi potrebovali regeneracijsko sposobnost 1,7 Zemlje, ki je seveda nimamo, je 
izračunala raziskovalna organizacija Global Footprint Network, ki beleži ekološki 
dolg človeške civilizacije. Posledice prekoračitve so že jasne: najbolj očitni sta 
izguba habitatov in vrst ter kopičenje ogljika v ozračju. 

Ekološki dolg se je začel nabirati konec 60. let prejšnjega stoletja, ko sta 
povečanje števila prebivalstva in poraba naravnih dobrin potrošnjo prvič 
dvignila nad raven samoobnovitvene zmogljivosti naravnih virov. Odtlej se 
datum nastopa ekološkega dolga pomika vse bolj proti začetku leta. Pred 30 leti 
je ta dan nastopil 15. oktobra, pred 20 leti 30. septembra, pred desetimi leti 15. 
avgusta, lani 3. avgusta. Ob nadaljevanju zdajšnjih trendov bi lahko prihodnje 
leto dan ekološkega dolga prvič od začetka beleženja nastopil že julija. 

Več na povezavi.  
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mailto:info@unaslovenia.org
http://www.dovoljzavse.si/
http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2018/07/novicnik-dovolj-za-vse-_-julij2018.pdf
http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2018/07/novicnik-dovolj-za-vse-_-julij2018.pdf
https://www.umanotera.org/novice/nov-video-mlekarna-planika-in-loska-zadruga/
http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2018/07/novicnik-dovolj-za-vse-_-julij2018.pdf
http://www.sloga-platform.org/ekoloski-dolg-ze-po-rekordnih-240-dneh/
http://www.sloga-platform.org/ekoloski-dolg-ze-po-rekordnih-240-dneh/
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Vzpostavitev pešbusa v OŠ Oskarja Kovačiča 
Škofije 
PINA, Ema Weixler 
 
Jeseni bomo v sklopu čezmejnega projekta Interreg Italija-Slovenija z naslovom 
ENERGYCARE, po naročilu nosilnega partnerja projekta ATER Trieste, s podporo 
projektnega partnerja Kallipolis in v sodelovanju z Goriško lokalno energetsko 
agencijo GOLEA ter Mestno občino Koper, koordinirali pilotno vzpostavitev 
spremljanja otrok po poti v šolo na način pešbusa v OŠ Oskarja Kovačiča Škofije. 
Prve aktivnosti projekta se že stekle – tako smo izmed predstavnikov staršev in 
aktivnih oseb v lokalnem okolju vključili 10 oseb, ki so bile pripravljene prevzeti 
vlogo ambasadorja projekta. Ti so po informativni delavnici, ki se je izvedla v 
začetku junija, v obdobju enega meseca testirali izvajanje aktivnosti za 
zmanjšanje energetske porabe in za povečanje trajnostno naravnanih 
alternativnih oblik mobilnosti v obliki dnevnega izpolnjevanja vprašalnika. 
Sledili bodo video intervjuji o testiranju, iz katerih bodo razvidni izzivi, s 
katerimi so se spopadali in aktivnosti za njihovo razrešitev.  
 
Kaj je pešbus? 
Pešbus je način spremljanja poti v šolo, pri katerih se učenci v organiziranih 
skupinah v šolo odpravijo peš, po premišljeno začrtanih poteh, z vmesnimi 
postajami (kot avtobus) in po stalnem urniku. Skupine otrok spremljajo odrasli 
– najpogosteje so to starši sami, v nekaterih primerih pa tudi drugi člani družine 
(dedki, babice) ali drugi prostovoljci. Starši se organizirajo sami, pri čemer jih 
podpreta šola in lokalna skupnost ter tako otroke vsak dan spremljajo na 
aktivni poti v šolo. 
Ta način prinaša veliko koristi za otroke, starše, lokalno skupnost in okolje. 
Pešbus organiziramo v sklopu projekta ENERGYCARE, katerega namen je 
vključevanje lokalne skupnosti k izboljšanju energetske učinkovitosti javnih 
zgradb in trajnostna mobilnost; tj. zmanjšanje emisij CO2, porabe energije in 
energetske revščine na območju programa, s poudarkom na območjih občine 
Trst, Koper in San Donà di Piave. 
 

Bodite svetovni popotnik 
Društvo za ZN za Slovenijo, Boštjan Jerman 
 
Kam boste potovali to poletje? 
Bi radi obiskali kar 193 držav hkrati in to na enem mestu? 
To je mogoče. Pojdite na voden ogled Združenih narodov na Dunaju! 
 

https://www.ita-slo.eu/sl/ENERGYCARE
http://www.unis.unvienna.org/unis/en/visitors_service/index.html


Pobuda generalnega sekretarja ZN za reformo 
razvojnega sistema  
Društvo za ZN za Slovenijo, Boštjan Jerman 
 
Generalna skupščina Združenih narodov je sprejela ambiciozen in celovit 
dokument preoblikovanja razvojnega sistema ZN. To je prva v nizu reformnih 
pobud pobud generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, da bo mednarodna 
organizacija pripravljena na izzive spreminjajočega se sveta. Oglejte si video 
tukaj.  
 
 

Zbirnik gradiv projekta LADDER 
Sloga Platforma 
 
V sklopu projekta LADDER, ki ga je koordinirala ALDA, kot partner pa je v njem 
sodelovala platforma SLOGA, je izšlo veliko strokovnega in poljudnega gradiva. 
Vabljeni k branju. 
 
 

 

 

  
 
 

Stop plastičnemu onesnaževanju: Zahtevajte, 
da trgovske verige zmanjšajo uporabo 
nepotrebne plastike! 
Sloga Platforma 
 
Evropsko gibanje Tilt vas vabi k podpisu peticije, s katero boste zahtevali od 
trgovskih verig po Evropi, da rečejo stop nepotrebni plastiki. Gibanje s peticijo 
poziva trgovske verige, da si skupaj z njimi prizadevajo proti plastiki za enkratno 
uporabo z zmanjšanjem količine plastične embalaže, ki se uporablja v trgovinah 
in pri prevozu blaga. 

Pozivajo jih, da stopijo v stik s svojimi dobavitelji in od njih zahtevajo, da 
zmanjšajo nepotrebno embalažo in ponudijo svojim strankam alternativo 
vedno, ko je to mogoče. Prav tako trgovske verige pozivajo, da pritisnejo na 
nosilce odločanja v svojih državah in v Bruslju, da sprejmejo ukrepe za 
zmanjšanje proizvodnje nepotrebne plastike. 

Več info tukaj.  
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https://www.youtube.com/watch?v=GavhC_VYQjI
http://www.sloga-platform.org/zbirnik-gradiv-projekta-ladder/
http://www.sloga-platform.org/zbirnik-gradiv-projekta-ladder/
http://www.sloga-platform.org/stop-plasticnemu-onesnazevanju-zahtevajte-da-trgovske-verige-zmanjsajo-uporabo-nepotrebne-plastike/
http://www.sloga-platform.org/stop-plasticnemu-onesnazevanju-zahtevajte-da-trgovske-verige-zmanjsajo-uporabo-nepotrebne-plastike/
http://www.sloga-platform.org/stop-plasticnemu-onesnazevanju-zahtevajte-da-trgovske-verige-zmanjsajo-uporabo-nepotrebne-plastike/
http://www.sloga-platform.org/stop-plasticnemu-onesnazevanju-zahtevajte-da-trgovske-verige-zmanjsajo-uporabo-nepotrebne-plastike/
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Poziv za sodelovanje na dogodku narišimo obalo 
PINA, Ema Weixler 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA, s podporo Občine Izola – Podporne točke za 
uresničevanje Evropske strategije za Jadransko-Ionsko regijo (EUSAIR), 
Ministrstva za javno upravo in Evropskega socialnega sklada, 21. septembra 2018, 
organizira akcijo množičnega snovanja prihodnosti obalne ceste, NARIŠIMO 
OBALO. 

PETEK, 21. SEPTEMBER 2018 
09.00-12.00 in 15.00-18.00 
Obalna cesta (med priključkom na Krožno cesto (Koper) in priključkom Ruda 
(Izola)) 

Tudi vas zanima kaj bo z obalno cesto, imate zanimive ideje in bi želeli biti del ene 
izmed večjih akcij participatornega načrtovanja prostora v Sloveniji? 
Na tem območju želimo združiti različne organizacije, ustanove in vse ostale 
zainteresirane tako, da bomo na 2,24 km dolgo »rolo« papirja, razprostrto na 
točno tem območju, skupaj risali, pisali ali kako drugače snovali prihodnost obalne 
ceste. 
Bi želeli sodelovati tudi vi? 
S prijavo na dogodek vam bomo dodelili 10 m papirja na 2,24 km dolgi 
roli in dostavili paket NARIŠIMO OBALO, ki vključuje materiale ter uporabna 
gradiva za pripravo na dogodek, na koncu pa se nam pridružite na dogodku, 21. 
septembra 2018, kjer bomo skupaj snovali prihodnost obalne ceste. 
Termin, ki vam najbolj ustreza, si lahko izberete sami. 
Svoje predloge boste lahko podali tudi na vnaprej oblikovanih obrazcih. Vse 
ustvarjene risbe in zapisi bodo fotografirani, dogodek pa sneman in predstavljen 
v obliki kratkega videa. 
Prijave (trenutno odprte za organizacije, društva, institucije, skupine ipd.) 
zbiramo na spletnem obrazcu do vključno 15. avgusta 2018. 
Dogodek lahko delite tudi na Facebooku. 
Dogodek bo potekal v sklopu Tedna sredozemske obale in makroregionalnih 
strategij 2018. 
Za več informacij smo na voljo na narisimo.obalo@pina.si ali 041 822 698 (Borut 
Jerman, PiNA). 

 

Še več novic 
in dogodkov 
je dostopnih 
na spletni 
strani 
platforme 
Sloga in na 
spletnih 
straneh 
partnerskih 
organizacij 
(glej seznam 
na naslovni 
strani). 
 
Vabljeni k 
branju! 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccqDJjmOsxtDle-eajP4NlSG2Xf85CawgFJ1YtpVU4Pj1Pbg/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/events/256786638408276/
https://www.facebook.com/events/256786638408276/
https://www.facebook.com/events/256786638408276/
mailto:narisimo.obalo@pina.si
http://www.sloga-platform.org/
http://www.sloga-platform.org/
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nadaljevanje zapisa iz 

naslovnice 

 

Vsaka suverena država ima seveda pravico izvajati nadzor na svojem ozemlju in 
mejah, temu pač nevladne organizacije nikoli nismo oporekale, vendar pa mora to 
izvajati skladno s svojo nacionalno zakonodajo ter z mednarodnopravnimi 
obveznostmi, tj. ob spoštovanju vseh temeljnih človekovih pravic posameznikov, ki 
jih v zvezi s tem obravnava. Splošna deklaracija človekovih pravic v 14. členu določa, 
da ima vsakdo pravico v drugih državah iskati in uživati pribežališče pred 
preganjanjem. Pravica do azila je priznana tudi z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah. 
Slovenija se je zavezala zagotavljati pošten in učinkovit azilni postopek, v katerem 
se lahko presodi o potrebi po zaščiti vseh, ki izrazijo namero zaprositi za 
mednarodno zaščito, prosilcev za azil brez ustreznih postopkov ali brez utemeljenih 
razlogov zato ne sme zavrniti. Pri tem je Slovenija dolžna spoštovati tudi načelo 
nevračanja (non-refoulement); to je mednarodnopravno načelo, ki prepoveduje 
državam, da bi kogarkoli poslale, bodisi posredno ali neposredno, nekam, kjer bi 
obstajal dobro utemeljen sum, da se bo tam soočal z resno nevarnostjo, da bo 
podvržen mučenju ali drugemu nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju. 
Dosedanja praksa obravnave prebežnikov ni kazala, da bi slovenska policija 
sistematično kršila zakonodajo na tem področju, zato so bile informacije, ki smo jih 
v juniju 2018 pridobili od novinarskih kolegov in nevladnih organizacij na Hrvaškem 
in v Bosni nove in smo se jih odločili podrobneje preveriti in analizirati. Pravno-
informacijski center nevladnih organizacij – PIC je tako še v istem mesecu opravil 
obisk Velike Kladuše ter Bihaća z namenom preverjanja informacij o domnevnih 
nezakonitih praksah policije pri vračanju posameznikov, ki izrazijo namero za 
mednarodno zaščito, iz Republike Slovenije v Republiko Hrvaško  in njihovem 
posledičnem vračanju v Bosno in Hercegovino.  Sočasno s poročanji o domnevnih 
nezakonitih praksah policije pri vračanju smo zaznali tudi izrazit upad števila novo 
vloženih prošenj za mednarodno zaščito. 
Na podlagi opravljenih intervjujev, pregleda ter preučitve dokumentacije, na 
podlagi statističnih in ostalih podatkov, ki smo jih zbrali smo zaključili, da je s strani 
slovenske Policije prišlo do omejevanja učinkovitega dostopa do azilnega postopka 
tujcem, ki so vstopili v Slovenijo, s tem pa tudi pravice do azila; pribežniki niso bili 
ustrezno informirani o tem, kako lahko zaprosijo za mednarodno zaščito, in niso bili 
obravnavani v predhodnem postopku, ki bi jim omogočil nadaljevanje podaje 
prošnje za mednarodno zaščito. 
S tem je tudi Slovenija prispevala h množičnim  kršitvam pravic pribežnikov, ki so 
prišli v Evropo po zatočišče, dostojno in varno življenje. Težava niso zgolj posamične 
kršitve, ki v tem primeru kažejo tudi na sistemsko kršenje nacionalne in 
mednarodne zakonodaje, pač pa prispevek oz. negativni pristop Slovenije k 
reševanju globalne migracijske krize. Namesto, da bi Slovenija okrepila svoje 
delovanje na področju preprečevanja konfliktov v izvornih državah beguncev, se 
zavzemala za financiranje gradnje šol, bolnišnic in druge infrastrukture, ki bi ljudem 
omogočala dostojno življenje v svojih državah, se je pridružila skupini evropskih 
držav, ki očitno brez slabe vesti potepta svoje zaveze in zanika odgovornost, ki jo 
ima do ljudi, ki so morali zapustiti svoje domove. 
Namesto tega kako preprečevati vstop v  našo državo, bi se Slovenija  morala 
spraševati zakaj starši tvegajo svoje življenje ali življenje svojih otrok, da bi zapustili 
svoj dom in se napotili v neznano in kaj je treba storiti, da bi to preprečili. O tem v 
novi študiji OECD Stanja krhkosti (States of Fragility) razglablja tudi Jorge Moreira 
da Silva, direktor za razvoj in kooperacijo pri OECD in poudarja, da če mednarodna 
skupnost ne bo spremenila načina investiranja v izvornih državah, svet ne bo 
dosegel glavnega namena Združenih narodov pri globalnih ciljih trajnostnega 
razvoja: da se nikogar ne pusti ob strani. 
 
Kaj bo torej storila Slovenija? 

Katarina Bervar Sternad, PIC 
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