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Zadnji Slogopis v letu 2015 na temo ciljev trajnostnega razvoja 
 

SLOGA je letošnje leto zaključila z izdajo 20. številke Slogopisa, 
ki predstavlja cilje trajnostnega razvoja. Z novo številko 
Slogopisa SLOGA zaključuje letošnja prizadevanja na področju 
ozaveščanja javnosti o razvojnih tematikah v okviru evropskega 
leta za razvoj 2015. 

 
Leto 2015 je za mednarodno razvojno sodelovanje prelomno. Ne 
le Agenda 2030 za trajnostni razvoj in cilji trajnostnega razvoja, 
temveč tudi drugi mednarodni sporazumi, sklenjeni v letošnjem 
letu, predstavljajo okvir za naslavljanje globalnih izzivov 
naslednjih 15 let. Poleg predstavitve ciljev trajnostnega razvoja 
nova številka Slogopisa osvetli tudi preostale letošnje 
multilateralne procese, ki so vsebinsko tesno povezani s 
sprejemom nove razvojne agende. Slogopis se prične s pozivom 
voditeljem glede uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja, 

govorom generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov (OZN) na Vrhu za sprejem 
post-2015 razvojne agende in stališčem civilne družbe ter pobude Beyond2015 glede nove 
razvojne agende. Ponuja intervju s prof. dr. Danilom Türkom, nekdanjim predsednikom 
Republike Slovenije in kandidatom za generalnega sekretarja OZN, o razvojnih izzivih, 
prispevek Katje Banovec Juroš in Milene Dobnikar Jeraj z Uprave Republike Slovenije o 
Sendajskem okviru za zmanjševanje tveganja nesreč: 2015–2030, razmislekom Albina Keuca 
s platforme SLOGA o skladnosti politik za razvoj in Akcijske agende iz Adis Abebe ter intervju 
z mag. Andrejem Kranjcem, predstavnikom Slovenije v pogajalskem procesu ZN o 
podnebnih spremembah v obdobju 1994–2014, o pariški mirovni konferenci in mednarodnem 
razvojnem sodelovanju. 
 
Izdajo Slogopisa sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve. 
 
Za vaše odzive smo vam z veseljem na razpolago po e-pošti novice@sloga-platform.org ali 
telefonski številki 01/434 44 02. Na omenjen e-naslov ali telefonsko številko nam lahko tudi 
sporočite, če želite prejeti tiskan izvod Slogopisa. 
 
Želimo vam prijetno branje! 
 

 
Izšel novi Human Development Report na temo dela 
 

Pred kratkim je izšel Human Development Report 2015, ki je 
posvečen vplivu dela na človekov razvoj in katerega 
spremljajo izjemno zanimive infografike. Polna in 
produktivna zaposlenost ter dostojno delo predstavljajo 
enega temeljnih ciljev trajnostnega razvoja, medtem ko osmi 
cilj izpostavlja spodbujanje trajne, vključujoče in trajnostne 
gospodarske rasti, polno in produktivno zaposlenost ter 
dostojno delo za vsakogar. 

 
Poročilo o človekovem razvoju 2015 prihaja v času velikih sprememb v svetu, ki vplivajo 
kdaj, kako in kje ljudje delajo. Tudi to ustvarja nove priložnosti in izzive: 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/12/SLOGA_casopis_20st_TISK-1.compressed.pdf
mailto:novice@sloga-platform.org
http://report.hdr.undp.org/


 

 Dramatične demografske spremembe: delež starejše populacije hitro narašča po 
celem svetu. Do leta 2050 bo prvič v zgodovini delež starejših od šestdeset let enak 
tistemu mlajših od petnajst. Družbe po vsem svetu ponovno razmišljajo o vlogi, ki jo 
imajo starejši ljudje v delovni sili, in raziskati, ali naj se upokojitvena starost dvigne. 

 Globalizacija in digitalna revolucija se še naprej krepita. Trenutno je na svetu toliko 
uporabnikov mobilnih telefonov, kot je ljudi. To ima ogromen učinek na področje 
dela, kot tudi druge vidike gospodarstev in družb. 

 
Če želimo razumeti vplive razvoja v celoti, moramo biti pozorni na načine vplivanja na 
življenja ljudi. To je bilo tudi v središču vseh poročil o človekovem razvoju v zadnjih 25 
letih. Spremembe na področju dela imajo ogromne učinke za človekov razvoj – posledično je 
tudi najnovejše poročilo izšlo ob pravem času. 
 

 
Skladnost politik za trajnostni razvoj na srečanju “Svetovljanske Evrope” v Talinu 
 

Usmerjevalna skupina projekta Svetovljanske Evrope 
(World Wise Europe) je del svojega rednega srečanja v 
Talinu (Estonija) 4. in 5. decembra namenila 
usposabljanju na temo skladnosti politik za trajnostni 
razvoj (PCSD, Policy Coherence for Sustainable 
development). Udeležencem iz devetih platform 
razvojnih organizacij so strokovnjaki Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) predstavili 
sam koncept, udeleženci so izboljšali razumevanje 
praktične uporabnosti za nacionalno rabo pri izvajanju 
globalnih ciljev trajnostnega razvoja ter se seznanili z 

analitičnimi in spremljevalnimi orodji skladnosti politik za trajnostni razvoj. Izvedli so tudi 
praktično vajo v obliki skupinskega dela glede kritičnih interakcij med cilji trajnostnega 
razvoja in podcilji na temo prehranske varnosti. 
 
“Ključno spoznanje celotne vaje je, da se bo potrebno na kompleksnost ciljev trajnostnega 
razvoja ter konkretnih podciljev odzvati z oblikovanjem slovenski stvarnosti primernega 
implementacijskega modela – imamo relativno maloštevilno, nerazvejano in plitko državno 
upravo, šibko družbeno odgovornost podjetij ter šibko civilno družbo. To so realne 
omejitve. Nov model bo zato moral graditi na jasnih, vnaprej dogovorjenih in splošno 
sprejetih prioritetah ter prostovoljni vključenosti zainteresiranih s podporo vladnih 
institucij. Za zagotavljanje skladnosti politik na medministrski ravni bomo morali na 
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja vključiti dodatna varovala za spoštovanje 
razvojnih ciljev prednostnih geografskih področij in držav. Sprotno spremljanje učinkov, 
vrednotenje doseženega in poročanje zahtevajo višjo stopnjo operacionalizacije na strani 
načrtovalcev in upravljalcev uradne razvojne pomoči,” je povedal Albin Keuc, SLOGA. 
“Nenazadnje bo spremljanje izvajanja ukrepov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja 
podlaga za kakovostno poročanje o slovenskih prizadevanjih za globalne cilje trajnostnega 
razvoja.” 
 
Gradivi z usposabljanja: 
– Policy Coherence for Sustainable Development, Ernesto Soria Morales, OECD 
 
– Implementing and tracking progress on PCSD, Carina Lindberg, OECD 
 
 

https://community.oecd.org/docs/DOC-94353
https://community.oecd.org/docs/DOC-94354


Poročilo o kulturi evalvacije DEAR aktivnosti 
 

Pred kratkim je bilo s strani F3E in Educasol pripravljeno 
poročilo o kulturi evalvacije DEAR aktivnosti. Poročilo 
analizira podatke zbrane preko spletnega vprašalnika, ki 
je bil poslan vsem članom DARE (Development Awareness 
and Raising Education) foruma glede njihove izkušnje z 
ocenjevanjem najnovejšega DEAR projekta ali programa. 
Namen vprašalnika in kasnejše analize je bilo boljše 
razumevanje možnosti izboljšanja procesa evalvacije. 
Temelji na izkušnjah DEAR udeležencev iz 22 različnih 
evropskih držav. 

 
Poročilo ugotavlja, da se je kultura evalvacije začela 
uveljavljati med evropskimi DEAR akterji. Zajema 
posebnosti ukrepov DEAR, ki jih izpostavljajo odzivi na 
vprašalnik glede evalvacijskih kriterijev in metodologije. 
Ponuja pa tudi priporočila za evalvacijo DEAR ukrepov za 
boljše vključevanje potreb in posebnosti DEAR akterjev v 
proces evalvacije. 

 

 
Sporočilo generalnega sekretarja OZN ob mednarodnem dnevu migrantov 
 

Dunaj, 18. december (Informacijska služba ZN) – Leto 2015 
si bomo zapomnili kot leto človeškega trpljenja in tragedij 
migrantov. V zadnjih 12-ih mesecih je več kot 5.000 moških, 
žensk in otrok izgubilo življenja v iskanju varstva ter 
boljšega življenja. Dodatni desettisoči so bili izkoriščeni in 
zlorabljeni s strani trgovcev z ljudmi. In milijoni so bili grešni 
kozli ter so postali tarča ksenofobnih politik in alarmantne 
retorike. 

 
Ampak leto 2015 je tudi leto, v katerem je globalna skupnost 

poudarila pomemben prispevek migrantov k trajnostnem razvoju. S sprejemom Agende 2030 
za trajnostni razvoj so svetovni voditelji obljubili, da bodo zaščitili delavske pravice 
delavcev migrantov, se borili proti transnacionalnim kriminalnim mrežam trgovine z ljudmi in 
spodbujali ustrezno regulirane migracije ter mobilnost. Z naslavljanjem temeljnih vzrokov si 
Agenda 2030 tudi prizadeva naslavljati izzive razvoja, upravljanja in človekovih pravic, ki 
prvenstveno povzročajo, da ljudje zapustijo svoje domove. 
 
Svet mora nujno graditi na teh prizadevanjih z novim globalnim dogovorom o mobilnosti 
ljudi, ki bo temeljil na boljšem sodelovanju med državami izvora, prehodnimi in ciljnimi 
državami ter okrepljeni deljeni odgovornosti in polnem spoštovanju človekovih pravic 
migrantov ne glede na njihov status. 
 
Razširiti moramo varne poti za redne migracije, vključno z združevanjem družin, 
mobilnostjo delovne sile na vseh ravneh usposobljenosti, boljšimi priložnostmi preselitve in 
možnosti izobraževanja za otroke ter odrasle. Prav tako vse države pozivam k podpisu in 
ratifikaciji Mednarodne konvencije o varstvu pravic delavcev migrantov in članov njihovih 
družin; to je storila le četrtina držav članic Združenih narodov. 
 

https://f3eeducasol.wordpress.com/
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/12/Culture-of-Evaluation-of-DEAR-Actors-in-Europe.compressed.pdf


Ta načela in ideje bodo del izvajanja načrta za naslavljanje obsežnih gibanj migrantov ter 
beguncev, ki sem ga predstavil Generalni skupščini. 
 
Ob mednarodnem dnevu migrantov se zavežimo k usklajenim, celovitim in na človekovih 
pravicah temelječim odzivom, ki jih bodo vodili mednarodno pravo ter standardi in skupna 
odločenost, da nikogar ne pustimo zadaj. 
 
Vir: Informacijska služba ZN 
 

 
Na delavnici o komuniciranju razvojnih tem 
 

SLOGA in Informacijska služba Združenih 
narodov (ZN) na Dunaju sta 9. decembra 
organizirala delavnico o komuniciranju ciljev 
trajnostnega razvoja. Delavnica se je osredotočila 
na novo razvojno agendo in vlogo civilne družbe 
pri komuniciranju razvojnih tem. 

 
Direktor Informacijske službe ZN na Dunaju 
Martin Nesirky je predstavil Agendo 2030 za 
trajnostni razvoj in aktivnosti ZN pri ozaveščanju 
javnosti. Poudaril je ključni pomen civilne družbe 
v procesu komuniciranja ciljev trajnostnega 
razvoja s splošno javnostjo. Hkrati je opozoril na 

pomembno razliko nove razvojne agende v primerjavi z razvojnimi cilji tisočletja. Cilji 
trajnostnega razvoja vključujejo vse prebivalce sveta. Uspešno komuniciranje o možnih 
načinih skupnega reševanja s tem povezanih izzivov pa bo veliko vlogo pri implementaciji 
nove razvojne agende. V pestri razpravi so predstavniki nevladnih organizacij in vladnih 
institucij tudi orisali svoje načrte pri komuniciranju ciljev trajnostnega razvoja, saj bo 
popularizacija ciljev trajnostnega razvoja skupen izziv. 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 17. in 22. decembrom 2015) 
 
 
GANA (Zagotovitev večje okoljske trajnosti in socialne pravičnosti v ribiškem sektorju Gane) 
 
Rok za prijavo: 26. februar 2016 
 
Več informacij 
 
 
IRAK (Organizacije civilne družbe in lokalne oblasti) 
 
Rok za prijavo: 5. februar 2016 
 
Več informacij 
 
 

http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2015/unissgsm706.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1446019730662&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=21%2F10%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137607
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438074816614&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=21%2F07%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150259


AZERBAJDŽAN (Nadgradnja nacionalnega sistema spremljanje stanja okolja (NEMS) Azerbajdžana 
na osnovi najboljših praks v EU) 
 
Rok za prijavo: 26. februar 2016 
 
Več informacij 
 
 
KAMERUN (Program EU za podporo odgovornega upravljanja lastništva) 
 
Več informacij 
 
 

 

Drugi domači in tuji razpisi 
 
Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov 
nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2016 
 
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 (Uradni list RS, 
št.: 96/2015 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja Javni razpis za sofinanciranje 
informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v 
letu 2016. 
 
Urad s tem razpisom vabi k prijavi projektov, ki bodo obravnavali: 
A. Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov 
B. Boj proti sivi ekonomiji 
C. Boj proti trgovini z ljudmi 
 
Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 85.000 EUR. 
 
Rok za oddajo vlog je 18. januar 2016. 
 

 Besedilo razpisa 

 Razpisna dokumentacija 

 Razpisni obrazec 

 Vzorec pogodbe 

 Vzorec pogodbe – izvedba po fazah 

 Obrazec za poročilo o projektu 

 Izjava o opravljenem organiziranem prostovoljskem delu 
 
Več preberite tukaj. 
 

 
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1450776687931&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=17%2F12%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137720
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1450776687931&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=17%2F12%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150622
http://www.ukom.gov.si/fileadmin/ukom.gov.si/pageuploads/dokumenti/NVO/NVO_2016/Besedilo_razpisa_NVO_2016.doc
http://www.ukom.gov.si/fileadmin/ukom.gov.si/pageuploads/dokumenti/NVO/NVO_2016/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_NVO_2016.doc
http://www.ukom.gov.si/fileadmin/ukom.gov.si/pageuploads/dokumenti/NVO/NVO_2016/Razpisni_obrazec.doc
http://www.ukom.gov.si/fileadmin/ukom.gov.si/pageuploads/dokumenti/NVO/NVO_2016/Vzorec_pogodbe.doc
http://www.ukom.gov.si/fileadmin/ukom.gov.si/pageuploads/dokumenti/NVO/NVO_2016/Vzorec_pogodbe_-_izvedba_po_fazah.doc
http://www.ukom.gov.si/fileadmin/ukom.gov.si/pageuploads/dokumenti/NVO/NVO_2016/Obrazec_za_porocilo_o_projektu.doc
http://www.ukom.gov.si/fileadmin/ukom.gov.si/pageuploads/dokumenti/NVO/NVO_2016/Izjava_o_opravljenem_organiziranem_prostovoljskem_delu.doc
http://www.ukom.gov.si/si/komuniciranje_eu_vsebin/sodelovanje_z_nvo/
http://www.mzz.gov.si/

