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POVZETEK

S sprejemom Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 so se države članice Organizacije
združenih narodov, med katerimi je tudi Slovenija, zavezale k vključujočemu in uravnoteženemu
razvoju do leta 2030. Indeks trajnostnega razvoja za leto 2020 Slovenijo uvršča na 12. mesto. Indeks
ocenjuje, da je Slovenija uspešna pri doseganju 1. (odprava revščine) in 16. cilja trajnostnega razvoja
(mir, pravičnost in močne institucije), medtem ko najobsežnejši izzivi ostajajo pri doseganju 2.
(odprava lakote), 12. (odgovorna poraba in proizvodnja), 13. (podnebni ukrepi) in 14. cilja (življenje v
vodi). Glede na rezultate spletne ankete polovica sodelujočih nevladnih organizacij (NVO) ocenjuje,
da si Slovenija za trajnostni razvoj ne prizadeva dovolj, kljub temu da jih več kot 70 odstotkov
ocenjuje, da je trajnostni razvoj za Slovenijo izredno pomemben. Velika večina NVO je prepričanih, da
bo zdravstvena kriza COVID-19 ogrozila doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
Ob pripravi drugega vladnega poročila o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja v letu 2020
so tudi NVO pripravile poročilo civilne družbe. Poleg predstavitve stanja in oblikovanja priporočil
prispevki zajemajo oceno udejanjanja cilja trajnostnega razvoja oziroma posameznega presečnega
področja, oris vloge civilne družbe pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja ter morebiten vpliv
zdravstvene krize COVID-19 na uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Prispevki, ki jih je
pripravilo 22 NVO, naslavljajo enakost spolov, nediskriminacijo in človekove pravice, blaginjo
otrok, položaj mladih, pravice starejših, pravice migrantov, pravice LGBTI oseb, vključujoče
izobraževanje, vključujočo digitalno družbo, podnebne spremembe, čebelarstvo, pravično
trgovino, davčno pravičnost, preprečevanje korupcije, družbeno odgovornost podjetij, krožno
gospodarstvo in mednarodno razvojno sodelovanje. Poročilo tako naslavlja in podrobneje
predstavi nekatere pomembne teme, ki v vladnem poročilu o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja
niso zajete.
Vsak prispevek poročila ponuja nabor priporočil, osredotočenih na posamezen cilj ali področje,
za učinkovitejše izvajanje skladnega razvoja. Priporočila NVO Vlado RS med drugim pozivajo
h krepitvi zagotavljanja prostora civilne družbe, krepitvi mehanizmov zagotavljanja polne
vključenosti vseh posameznikov, vključno z ranljivimi in marginaliziranimi skupinami, k pripravi
celovite analize ter ustreznih ukrepov za polno udejanjanje načela »nikogar pustiti ob strani«, h
krepitvi skladnosti politik za trajnostni razvoj ter k vzpostavitvi vladnega posvetovalnega telesa
za Agendo 2030. Poročilo NVO je odraz prizadevanj civilne družbe, da zadani cilji ne ostanejo
zgolj mrtva črka na papirju.
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UVOD

Slovenija in cilji trajnostnega razvoja
Leta 2015 so svetovni voditelji na Vrhu Združenih narodov (ZN) za trajnostni razvoj,
ki je potekal kot zasedanje Generalne skupščine Organizacije ZN (OZN) na visoki ravni
med 25. in 27. septembrom 2015 v New Yorku (ZDA), sprejeli Agendo za trajnostni razvoj
do leta 2030 (Agenda 2030),1 ki vključuje niz ciljev trajnostnega razvoja. Agenda 2030
opredeljuje univerzalen pristop do razvoja – cilje trajnostnega razvoja uresničujejo tako
države donatorice kot države prejemnice sredstev razvojnega sodelovanja. Globalni cilji
zajemajo tri ključne razsežnosti: socialno, okoljsko in gospodarsko. S ključnim sporočilom,
da ne smemo nikogar pustiti ob strani, postavljajo nove temelje naslavljanja neenakosti,
gospodarske rasti, dostojnih delovnih mest, izzivov mest in naselij, industrializacije, energije,
podnebnih sprememb, trajnostne potrošnje ter proizvodnje in miru ter pravičnosti.
Osrednjo vlogo pri spremljanju in pregledu Agende 2030 ter njenih 17 ciljev
trajnostnega razvoja na globalni ravni ima Politični forum ZN na visoki ravni o trajnostnem
razvoju (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF).2 Forum spodbuja
izmenjavo izkušenj in zagotavlja politično vodstvo, smernice ter priporočila za nadaljnje
ukrepanje. Spodbuja skladnost na ravni celotnega sistema OZN in usklajevanje politik
trajnostnega razvoja. Za civilno družbo in nevladne organizacije (NVO) je HLPF priložnost za
zagovorniške aktivnosti glede sodelovanja civilne družbe v odločevalskih procesih.
Države so se v okviru Agende 2030 zavezale k poročanju o ciljih trajnostnega razvoja
v obliki prostovoljnih nacionalnih pregledov. Preglede uresničevanja ciljev trajnostnega
razvoja vodijo države, vendar Agenda 2030 poudarja pomembnost vključevanja in
sodelovanja različnih deležnikov. Republika Slovenija (RS) je prvi prostovoljni nacionalni
pregled3 uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja pripravila leta 2017, drugi prostovoljni
nacionalni pregled4 pa leta 2020. Obe poročili prepoznavata potrebo po krepitvi skladnosti
politik za (trajnostni) razvoj in krepitev vključevanja različnih deležnikov.
Indeks trajnostnega razvoja5 za leto 2020 Slovenijo med 166-imi državami uvršča na
12. mesto (enaka uvrstitev leta 2019, 8. mesto leta 2018). Indeks ocenjuje, da je Slovenija
uspešna pri doseganju 1. (odprava revščine) in 16. cilja trajnostnega razvoja (mir, pravičnost
in močne institucije), medtem ko najobsežnejši izzivi ostajajo pri doseganju 2. (odprava
lakote), 12. (odgovorna poraba in proizvodnja), 13. (podnebni ukrepi) in 14. cilja (življenje v
vodi), pomembni izzivi na področju doseganja 9. (industrija, inovacije in infrastruktura) in 17.
cilja (partnerstva za doseganje ciljev), pri preostalih ciljih pa ostaja nekaj izzivov. Poročilo
analizira tudi trend doseganja posameznega cilja trajnostnega razvoja. Poročilo ocenjuje,
da je Slovenija na poti doseganja ali ohranjanja doseganja 1. (odprava revščine), 8. (dostojno
delo in gospodarska rast), 15. (življenje na kopnem) in 16. cilja trajnostnega razvoja, pri
uresničevanju 14. cilja stagnira, pri uresničevanju 13. cilja pa je nazadovala.6
Po indeksu skladnosti politik za trajnostni razvoj,7 ki celovito spremlja zaveze držav
k trajnostnemu, pravičnemu in uravnoteženemu razvoju, se Slovenija uvršča na 31. mesto
1

Vir: UN Sustainable Development Goals Knowledge Platform; dostopno na: https://sustainabledevelopment.
un.org/post2015/transformingourworld.

2

Vir: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf.

3

Dostopen na: https://slovenia2030.si/prvo-porocanje-slovenije-2017/.

4

Dostopen na: https://slovenia2030.si/drugo-porocanje-slovenije-v-teku/.

5

Indeks sta razvila Bertelsmann Stiftung in UN Sustainable Development Solutions Network. Dostopen na:
https://www.sdgindex.org/#full-report.

6

Vir: https://dashboards.sdgindex.org/static/countries/profiles/Slovenia.pdf.

7

Indeks je razvila španska mreža razvojnih NVO Coordinadora de ONG para el Desarrollo v sodelovanju s
špansko mrežo za razvojne študije REEDES. Dostopen na: https://www.icpds.info/en/.
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(med 148 državami), kar potrjuje zaznano potrebo po nadaljnji krepitvi skladnosti politik za trajnostni
razvoj.
Slovenija je kazalnike ciljev trajnostnega razvoja umestila v Strategijo razvoja Slovenije 2030,8
ki je nacionalni izvedbeni dokument Agende 2030. Izvajanje strategije na letni ravni spremlja Urad
RS za makroekonomske analize in razvoj. Poročilo Urada RS za makroekonomske analize in
razvoj (UMAR) o razvoju za leto 20209 ugotavlja, da je Slovenija »v obdobju 2016–2018 zmanjševala
zaostanek v gospodarski razvitosti za povprečjem EU, razvoj v obdobju gospodarskega vzpona
je bil v splošnem vključujoč, učinkovitost rabe virov in energije se je nekoliko zvišala.« Pri rasti
produktivnosti poročilo poudarja, da bo »za doseganje ciljev trajnostnega razvoja /…/ morala rast
produktivnosti v veliki meri izhajati tudi iz vlaganj v nizkoogljično in krožno gospodarstvo.«10 Glede
razvojnih tveganj poročilo navaja, da so »/n/a nekaterih področjih /…/ gibanja odstopala od usmeritev
SRS 2030, izstopa zlasti počasno odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe.«11
Poročilo UMAR se sklicuje tudi na zavezo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja in pomen
izpolnjevanja mednarodnih zavez na področju podnebnih sprememb ter trajnostnega razvoja.12
S ciljem oblikovanja trajnejših ukrepov za izboljšanje dolgoročne vzdržnosti razvoja in kakovosti
življenja UMAR navaja naslednje usmeritve razvojnih politik:13
pospešitev rasti produktivnosti;
prilagoditev demografskim spremembam;
prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo;
»krepitev razvojne vloge države in njenih institucij z: (i) izboljšanjem strateškega upravljanja
javnih institucij za pravočasno prepoznavanje ter usklajeno in učinkovito obravnavanje
razvojnih izzivov, (ii) izboljšanjem zakonodajnega in poslovnega okolja, (iii) prestrukturiranjem
javnofinačnih prihodkov in izdatkov ob upoštevanju razvojnih izzivov.«
Redno spremljanje udejanjanja kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja omogoča tudi podstran14
Statističnega urada RS (SURS) z letno objavo podatkov.

Kako NVO ocenjujejo udejanjanje ciljev trajnostnega razvoja?
Platforma SLOGA je med 29. 5. in 10. 7. 2020 izvedla spletno anketo med NVO na temo
izvajanja Agende 2030 v Sloveniji. 73 % NVO ocenjuje, da je trajnostni razvoj za Slovenijo izredno
pomemben, 27 % jih ocenjuje, da je pomemben.

Kako pomemben je po vaši oceni trajnostni razvoj za Slovenijo? (n = 30)
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8

Dostopna na: https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_
Slovenije_2030.pdf.

9

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2020): Poročilo o razvoju 2020, str. 7–8. Dostopno na: https://www.
umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2020/slovenski/POR2020.pdf.

10

Ibid., str. 9.

11

Ibid., str. 7–8.

12

Ibid., str. 82–3.

13

Ibid., str. 7–8.

14

Dostopno na: https://www.stat.si/Pages/cilji.
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Polovica NVO ocenjuje, da si Slovenija za trajnostni razvoj ne prizadeva dovolj, 37 %
jih ocenjuje, da ima Slovenija ob vsem prizadevanju za trajnostni razvoj še prostor za
izboljšave. Le 3 % NVO meni, da si Slovenija zelo prizadeva za trajnostni razvoj.

Kako ocenjujete prizadevanja Slovenije za trajnostni razvoj? (n = 30)
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Na vprašanje, katere vsebine 17-ih ciljev trajnostnega razvoja bi Slovenija morala
prednostno naslavljati (vsaka organizacija je lahko izbrala pet ciljev), so NVO na prvih
pet mest postavile (1) zmanjšanje neenakosti in odpravo diskriminacije, (2) kakovostno
izobraževanje, (3) odpravo revščine, (4) zdravje in dobro počutje in (5) dostojno delo in
gospodarsko rast.

8

Izberite pet področij ciljev trajnostnega razvoja, ki bi jih morala po vašem mnenju Slovenija
prednostno naslavljati (možnih je več odgovorov): (n = 30)
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NVO so prav tako ocenile, kako Slovenija naslavlja posamezna področja trajnostnega razvoja.
Ne naslavlja dovolj področij (1) zaupanja v javne institucije, (2) pravne države, (3) zmanjšanja
neenakosti in odprave diskriminacije, (4) podnebnih ukrepov in (5) trajnostnih mest in skupnosti.
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Ocenite, v kolikšni meri menite, da Slovenija naslavlja posamezna področja trajnostnega
razvoja: (n = 27)
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Od naštetih področij so številna podrobneje obravnavana v prispevkih poročila.
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Zdravstvena kriza COVID-19 in vpliv na cilje trajnostnega razvoja
Poročilo o trajnostnem razvoju za leto 202015 ugotavlja, da ima COVID-19 resne negativne
posledice na večino ciljev trajnostnega razvoja. Ukrepi, sprejeti v boju proti COVID-19, vključno
z zaustavitvijo številnih gospodarskih dejavnosti, so privedli do svetovne gospodarske krize z
velikimi izgubami delovnih mest in močnimi posledicami zlasti za ranljive skupine. To pomeni
občutno nazadovanje pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja zlasti za revne države in
skupine prebivalstva. Edina svetla točka je zmanjšanje vplivov na okolje, ki so posledica upada
gospodarske aktivnosti; ključni cilj bo obnoviti gospodarsko aktivnost, ne da bi ponovno
vzpostavili stare vzorce degradacije okolja. Obseg dolgoročnih posledic pandemije pa je še zelo
negotov.
Bertelsmann Stiftung in UN Sustainable Development Solutions Network sta razvila tudi
indeks odziva na COVID-19, po katerem Slovenija zaseda 7. mesto.16 Velika večina NVO (96 %),
sodelujočih v spletni anketi Platforme SLOGA, je prepričanih, da bo zdravstvena kriza COVID-19
ogrozila doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Kako ocenjujete morebitne posledice zdravstvene krize COVID-19 na uresničevanje ciljev
trajnostnega razvoja? (n = 27)
0%
Zdravstvena kriza COVID-19
ne bo vplivala na uresničevanje ciljev
trajnostnega razvoja.

20%

40%

80%

100%

4%

Zdravstvena kriza COVID-19 bo ogrozila
doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
Zdravstvena kriza COVID-19
bo pospešila doseganje ciljev
trajnostnega razvoja.

60%

96%
0%

Zdravstvena kriza COVID-19 je izpostavila potrebo po okrepljenem sodelovanju pri
naslavljanju globalnih vprašanj. Neenakosti so pestile svet že veliko pred izbruhom COVID-19,
vendar je pandemija, kot je to pogosto ob nesrečah, kruto razkrila in zaostrila različne oblike
neenakosti v državah. Maja 2020 je Evropsko združenje za pomoč in razvoj CONCORD, katerega
aktivna članica je tudi SLOGA, pripravilo priporočila za odločevalce na ravni Evropske unije (EU) in
držav članic,17 katera načela upoštevati pri oblikovanju in izvajanju politik razvojnega sodelovanja.
Naslavljanje neenakosti in oblikovanje vključujoče ter trajnostne ekonomije bi moralo biti na vrhu
prednostnega seznama EU in njenih članic. Odzivi na COVID-19 morajo biti usklajeni z obveznostmi
na področju človekovih pravic in z zavezo načelu, da nikogar ne smemo pustiti ob strani. EU in
države članice bi se morale osredotočiti na razvoj odpornosti ogroženih oseb, in sicer še posebej v
nesorazmerno prizadetih državah.

Vključujoči procesi in zagotavljanje prostora civilne družbe
NVO imajo pri udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja in njihovem spremljanju večplastno
vlogo: z izvajanjem aktivnosti »na terenu« oz. v neposrednem sodelovanju s posamezniki in
skupnostmi s ciljem njihovega opolnomočenja za polno sodelovanje v družbi; z ozaveščanjem
javnosti si prizadevajo za trajnostni razvoj za vse; z zagovorniškimi aktivnostmi pa skladno s
15

Vir: https://dashboards.sdgindex.org/messages.

16

Vir: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf.

17

Dostopno na: http://www.sloga-platform.org/globalni-odziv-eu-na-covid-19-tlakovanje-poti-v-pravicno-prihodnost/.
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svojim poslanstvom in strokovnim znanjem nastavljajo ogledalo vladi ter zagovarjajo
sistemske spremembe, potrebne za udejanjanje trajnostnega razvoja za vse.
22 % NVO, sodelujočih v spletni anketi Platforme SLOGA, meni, da NVO pomembno
prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, medtem ko jih 70 % meni, da
prispevajo le deloma. Le 4 % jih meni, da NVO niso vključene v izvajanje ciljev trajnostnega
razvoja.

Kako ocenjujete sodelovanje NVO pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja? (n = 27)
0%
NVO niso vključene v izvajanje ciljev
trajnostnega razvoja.

20%

Drugo

60%

80%

4%

NVO delno prispevajo k uresničevanju ciljev
trajnostnega razvoja.
NVO pomembno prispevajo k uresničevanju
ciljev trajnostnega razvoja.

40%

70%
22%
4%

Leta 2018 je bil pod okriljem Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj,
pripravljen Manifest civilne družbe »Za družbo blaginje v trdni mreži življenja«,18 pri
katerem je sodelovalo 30 organizacij in strokovnjakov, ki delujejo na področju sociale,
varstva okolja, družboslovja ter gospodarstva. Manifest osvetli »ključna področja, ki
jih je potrebno v družbi (ponovno) poudariti oziroma se moramo o njih več pogovarjati:
osnovne vrednote, človekove pravice in tudi pravice narave, odprto družbo, demokracijo,
integriteto oblasti, javno dobro, socialno varnost, kazalnike blaginje, vključujoče razvojno
načrtovanje, javne finance, vzdržno gospodarstvo ter odprtost in globalno odgovornost
družbe. Opozorijo tudi na vlogo kulture in pomen zdravja.«
Podporno okolje za civilno družbo je ključen del vključujočega razvoja. CIVICUS
Monitor19 Slovenijo ocenjuje kot odprto družbo, ki ima dobro razvito civilno družbo z
razmeroma visokimi stopnjami prostovoljstva. Nadalje ugotavlja, da so vzpostavljeni
»institucionalizirani procesi za vključevanje civilnodružbenih organizacij, zlasti sindikatov,
v oblikovanje politik na več področjih; vendar se zdi, da so usmeritve, da bi morale biti
relevantne civilnodružbene organizacije vedno vključene v oblikovanje politik, večkrat
prezrte kot spoštovane.«20
Kljub temu prihaja do pritiskov na NVO. Okoljske NVO, ki so leta 2016 zagovarjale
pomen izvedbe kakovostne presoje vplivov na okolje v primeru izgradnje lakirnice Magne
Steyr v Mariboru leta 2016, je takratni (in sedanji) gospodarski minister Zdravko Počivalšek
javno označil za eko-teroriste.21 Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je
bil leta 2018 tarča takratne ministrice za notranje zadeve Vesne Györkös Žnidar. Ministrica
je NVO očitala »izjemno sporne prakse« domnevne pomoči migrantom pri nedovoljenem
vstopu v Slovenijo. Obtožbe so sledile temu, da je PIC Varuha človekovih pravic opozoril
18

Dostopen na: https://www.umanotera.org/kaj-delamo/aktualne-kampanje-in-projekti/za-druzbo-blaginje-vtrdni-mrezi-zivljenja-manifest-civilne-druzbe-za-razvoj-slovenije/.

19

Dostopen na: https://monitor.civicus.org/updates/2017/01/01/slovenia-overview/.

20

Ibid.

21

Slovenia Times, http://www.sloveniatimes.com/daily-vecer-magna-investment-hostage-to-political-games;
in Delo (2016): Omejiti ekoteroriste in državne bedarije. Dostopno na: https://www.delo.si/gospodarstvo/
podjetja/omejiti-ekoteroriste-in-drzavne-bedarije.html.
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na množična vračanja prosilcev za mednarodno zaščito na Hrvaško s strani policije in omejevanje
dostopa do azilnega postopka.22 Okoljske NVO so bile med krizo COVID-19 tarča sedanje vlade,
njihova pravica do sodelovanja v integriranih postopkih izdaje gradbenega dovoljenja23 pa je
bila v okviru zakonodajnega paketa za reševanje korona krize omejena – kljub dejstvu, da »te
posebne določbe nimajo neposrednega vpliva na obvladovanje krize COVID-19«.24 Zaznati je še
druge primere pritiska sedanje vlade na civilno družbo, kot so poskusi prekiniti že zagotovljeno
financiranje projektov NVO,25 sovražne kampanje proti novinarjem, kritičnim do dela vlade,26 in
nadaljnje omejevanje prostora za organizacije s področja kulture.27
V okviru priprave drugega prostovoljnega pregleda uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja
v Sloveniji je bil načrtovan vključujoč proces posvetovanj z deležniki na nacionalni in regijski ravni
s srečanji, tematskimi delavnicami ter regijskimi posveti. Regijske posvete je v sodelovanju s
Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izvajala Platforma SLOGA. NVO so se
tvorno vključevale v srečanja, regijske posvete in tematske delavnice, s predlogi priporočil so
se odzvale tudi na osnutek vladnega poročila. Obžalujemo, da kljub odprtemu in vključujočemu
posvetovalnemu procesu vladno poročilo ne odraža pomembnega doprinosa NVO. Prav tako
obžalujemo, da civilna družba, za razliko od predstavitve leta 2017, ni dobila možnosti podati
svojega stališča na uradni predstavitvi vladnega poročila v ZN.
35 NVO je zato 10. julija 2020 Vlado RS pozvalo28 k oblikovanju posvetovalnega telesa za
Agendo 2030 na ravni Kabineta predsednika Vlade RS, ki bo združevalo različne deležnike ter
podpiralo vladno odločanje na področju trajnostnega razvoja.
NVO zato poudarjamo, da udejanjanje načela »nikogar pustiti ob strani« zahteva tvorno
vključevanje in sodelovanje civilne družbe.

Priprava poročila NVO
Poročila NVO o uresničevanju mednarodnih zavez nastavijo ogledalo državi glede
udejanjanja mednarodnih zavez, prepoznajo pomanjkljivosti in dobre prakse ter ponudijo nabor
priporočil za udejanjanje mednarodnih zavez. Ob pripravi drugega vladnega poročila o udejanjanju
ciljev trajnostnega razvoja v letu 2020 so NVO pripravile pričujoče poročilo civilne družbe. Pri
načrtovanju procesa in pripravi koncepta poročila so s Platformo SLOGA sodelovale predstavnice
Focus, društva za sonaraven razvoj, Foruma za enakopraven razvoj (FER), Ekvilib inštituta in
Slovenske fundacije za UNICEF. NVO so bile povabljene k pripravi prispevka o udejanjanju
posameznega cilja trajnostnega razvoja ali presečnega področja, pripravljena je bila tudi spletna
anketa o uresničevanju ciljev, ki omogoča presečni pregled ciljev trajnostnega razvoja, ki bi jih
Slovenija morala prednostno naslavljati. Povabilo k sodelovanju je bilo razširjeno preko vsebinskih
mrež NVO in regijskih stičišč NVO.

22

Civic Space Watch (2018): SLOVENIA: New government open to civil society, pressure on CSOs working with migrants
persist. Dostopno na: https://civicspacewatch.eu/slovenia-new-government-open-to-civil-society-pressure-on-csosworking-with-migrants-persist/.

23

V postopkih lahko sodelujejo samo okoljske NVO s pridobljenim statusom javnega interesa za varstvo okolja in
ohranjanje narave (ki ga podeli in redno ocenjuje pristojno ministrstvo).

24

Civic Space Watch (2020): SLOVENIA: new government takes rights from environmental and nature conservation
NGOs. Dostopno na: https://civicspacewatch.eu/slovenia-new-government-takes-rights-from-environmental-andnature-conservation-ngos/.

25

Liberties (2020): Slovenia: New Government Targeting NGOs and the Media. Dostopno na: https://www.liberties.eu/
en/news/new-slovenian-government-targeting-ngos-and-media/19141.

26

Reporters without Borders (2020): Slovenia: Trump‘s disciple attacks journalists and introduces a systemic change.
Dostopno na: https://rsf.org/en/news/slovenia-trumps-disciple-attacks-journalists-and-introduces-systemicchange?fbclid=IwAR1nDeV_NQlWNsjsmRmm1yPeFu2KO-vsKZT-WDDiWksNKWySld6OOy4wSoc.

27

Monitor (2020): Centre-right party leader becomes Prime Minister raising concerns for civic space. Dostopno na:
https://monitor.civicus.org/updates/2020/03/17/centre-right-party-leader-becomes-prime-minister-raising-concernscivic-space/.

28

Dostopno na: http://www.sloga-platform.org/glas-civilne-druzbe-izgubljen-v-vladnem-porocilu-o-trajnostnemrazvoju/.
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Poleg predstavitve stanja in oblikovanja priporočil prispevki zajemajo tudi oceno
udejanjanja cilja trajnostnega razvoja oziroma posameznega presečnega področja,
oris vloge civilne družbe pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja ter morebiten vpliv
zdravstvene krize COVID-19 na uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Prispevki, ki jih
je pripravilo 22 NVO, naslavljajo enakost spolov, nediskriminacijo in človekove pravice,
blaginjo otrok, položaj mladih, pravice starejših, pravice migrantov, pravice LGBTI
oseb, vključujoče izobraževanje, vključujočo digitalno družbo, podnebne spremembe,
čebelarstvo, pravično trgovino, davčno pravičnost, preprečevanje korupcije, družbeno
odgovornost podjetij, krožno gospodarstvo in mednarodno razvojno sodelovanje.
Poročilo tako naslavlja in podrobneje predstavi tudi nekatere pomembne teme, ki v
vladnem poročilu o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja niso zajete. Poročilo NVO je
odraz prizadevanj civilne družbe, da zadani cilji ne ostanejo zgolj mrtva črka na papirju.

Priporočila NVO za udejanjanje trajnostnega razvoja, ki nikogar ne pusti ob strani
Vsak prispevek poročila ponuja nabor priporočil, osredotočenih na posamezen cilj ali
področje, za učinkovitejše izvajanje skladnega razvoja.
Udejanjanje načela »nikogar pustiti ob strani« zahteva polno sodelovanje civilne
družbe pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju trajnostnih razvojnih politik.
Skladno z Agendo 2030 si mora država prizadevati za polno sodelovanje civilne družbe in
vključevanje marginaliziranih ter izključenih skupin pri uresničevanju ciljev trajnostnega
razvoja. Vključujoči procesi, ki zagotavljajo tvorno sodelovanje deležnikov in različnih
sektorjev na vseh ravneh, so osnova izvajanja Agende 2030.
S ciljem zagotavljanja čezsektorskega sodelovanja med raznolikimi deležniki, vključno
s civilno družbo, na področju ciljev trajnostnega razvoja je treba oblikovati posvetovalno
telo za Agendo 2030 na ravni Kabineta predsednika Vlade RS, ki bo združevalo različne
deležnike ter podpiralo vladno odločanje na področju trajnostnega razvoja.
Slovenija mora okrepiti mehanizme zagotavljanja polne vključenosti vseh
posameznikov, vključno z ranljivimi in marginaliziranimi skupinami, v družbeno,
gospodarsko in politično življenje. S ciljem prepoznavanja skupin, ki so izpostavljene
tveganju, da bi se jih pri izvajanju Agende 2030 pustilo ob strani, naj država pripravi
celovito analizo ter ustrezne ukrepe za polno udejanjanje načela, da nikogar ne
smemo pustiti ob strani.
Slovenija mora tudi krepiti prostor civilne družbe. Vitalna in dobro razvita civilna
družba predstavlja osrednji del demokratičnih družb, zato bi morala Slovenija zagotoviti
ustrezno in dolgoročno podporo projektom ter programom NVO, vključno s subjekti
podpornega okolja, skladno z določbami Zakona o nevladnih organizacijah.29 Krepitev
podpore civilne družbe zagotavlja nadaljnji razvoj sektorja in krepi civilni dialog, programi
in projekti NVO pa prispevajo k udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja.
Za celovito udejanjanje ciljev trajnostnega razvoja je treba krepiti skladnost politik
za trajnostni razvoj. Vlada naj vzpostavi stalen mehanizem ocene skladnosti politik, ki naj
bo skladno z Agendo 2030 odprt, vključujoč in participativen.
Udejanjanje zaveze »nikogar pustiti ob strani« zahteva preseganje sektorskega
delovanja in krepitev vključujočih partnerstev. Poročilo NVO z oblikovanimi priporočili je
odraz prizadevanj civilne družbe, da zadani cilji ne ostanejo zgolj mrtva črka na papirju.

29

Uradni list RS, št. 21/18.
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Organizacija

Tema

Cilji
trajnostnega
razvoja

Oris stanja

Slovenska fundacija za UNICEF

VLAGANJE V OTROKE IN MLADOSTNIKE –
VZPOSTAVLJANJE DRŽAVE BLAGINJE
1. cilj:
Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu
2. cilj:
Odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in boljšo prehrano
ter spodbujati trajnostno kmetijstvo
3. cilj:
Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v
vseh življenjskih obdobjih
4. cilj:
Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter
spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar
5. cilj:
Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic
6. cilj:
Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter
poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri
10. cilj:
Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi
13. cilj:
Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in
njihovim posledicam
16. cilj:
Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj,
vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati
učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh
17. cilj:
Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno
partnerstvo za trajnostni razvoj

Področja izobraževanja, zaščite otrok in zdravja so ključni mehanizmi,
ki vplivajo na blaginjo otrok in predstavljajo najboljšo ter najbolj stabilno
naložbo za dosego ciljev Agende 2030. Ključno vodilo mora postati
»nikogar pustiti ob strani«. Pri tem je treba opozoriti na nujnost analize
podatkov na regionalni in lokalni ravni, saj zgolj razčlenjeni podatki
najbolje prikažejo razlike in otroke, ki zaostajajo, teh namreč nacionalni
podatki ne odsevajo.
Slovenija se je zavezala, da bo do leta 2030 razpolovila (za 50 %
zmanjšala) stopnjo revščine otrok v Sloveniji, zato je pomembno, da se
politike v tej smeri okrepijo in načrtujejo medresorsko ter pristopijo k
reševanju tega področja celovito. Po podatkih SURS je stopnja tveganja
revščine otrok v Sloveniji med leti 2014 in 2016 padala iz 14,8 % (2014)
na 11,9 % (2016), a je nato v letu 2017 ponovno narastla, in sicer na

16

12, 8 %, kar je za 0,9 odstotne točke več kot v letu 2016. V letu 2018
je ponovno padla, in sicer na 11,7 % (2018) oz. 45.000 otrok. Stopnja
tveganja revščine se je tako za otroke v letu 2018 glede na leto 2017
znižala za 1,1 odstotne točke. Primerjalno gledano se je med dečki stopnja
tveganja revščine znižala za 0,6 odstotne točke, med deklicami pa za 1,6
odstotne točke. Tudi stopnja tveganja socialne izključenosti otrok se je v
letu 2018 znižala na 13,1 % (2,0 odstotni točki manj kot v 2017). Stopnja
socialne izključenosti otrok kažejo trije kazalniki: odstotek oseb, ki živijo
pod pragom tveganja revščine, odstotek oseb, ki so resno materialno
prikrajšane, in odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih z zelo nizko
delovno intenzivnostjo. Med najpomembnejše ukrepe družinske politike,
ki zvišujejo družinski dohodek oz. vplivajo nanj, sodijo otroški dodatek,
dohodninske olajšave za otroke in subvencije programov predšolske
vzgoje. Z zakonodajnimi spremembami leta 2012 so bili ti korektivi
spremenjeni, saj je bilo uveljavljeno ugotavljanje upravičenosti do pravic
na podlagi socialnega položaja, s čimer je bila ukinjena univerzalnost
teh pravic. Otroški dodatki predstavljajo pomemben del razpoložljivega
dohodka družin z otroki in kot prvi transfer pri uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev zmanjšujejo tako pomen denarne socialne pomoči kot
namembnost otroškega dodatka, ki je dopolnilni prejemek za preživljanje,
vzgojo in izobraževanje otroka. V družinah, ki so upravičene do denarne
socialne pomoči, se otroški dodatek neprostovoljno pretvori v denarno
socialno pomoč in izgubi pomen. Kot ključni element otrokove socialne
varnosti vse raziskave navajajo varnost bivališča. Izguba bivališča najbolj
vpliva na socialno izključenost in izgubo številnih možnosti otrok. Podatki
o deložacijah so v Sloveniji relativno skopi in ne omogočajo analize
pojava glede na različne tipe gospodinjstev ali glede na stanovanjsko
razmerje gospodinjstev. Na voljo so podatki različnih evidenc, kot je na
primer skupna evidenca Vrhovnega sodišča RS, ta pa se nanaša zgolj na
okoliščine, ko je sodišče v obravnavani zadevi izdalo sklep o izvršbi.
Različni raziskovalci (Šebart in Štefanec 2017, Marjanovič Umek
2014) izpostavljajo problematiko neenakih možnosti ter segregacijo in
socialno diferenciacijo na področju vzgoje in izobraževanja v celotnem
izobraževalnem kontinuumu. Vključenost v predšolsko vzgojo velja za
pomemben varovalni dejavnik, ki lahko prispeva k prekinitvi prenosa
prikrajšanosti med generacijami. Po podatkih SURS (2018) se je v zadnjem
desetletju (od 2007/08 do 2017/18) število otrok v vrtcih povečalo za
41 %, stopnja vključenosti v šolskem letu 2017/18 pa je bila 80,3 %. Med
regijami se pojavljajo razlike, saj podatki kažejo, da je bilo v zahodni
Sloveniji v vrtce vključenih več otrok kot v vzhodni Sloveniji. Največji
delež otrok je v vrtec vključenih v Osrednjeslovenski regiji, najmanjši pa
v Zasavski regiji. Pri vključenosti v vrtec se kot pomemben dejavnik kaže
tudi izobrazba staršev, pri čemer velja, da se v vrtce manj vključujejo
otroci staršev z nizko izobrazbo. Širok spekter socialnih in ekonomskih
dejavnikov lahko negativno vpliva na otrokov psihični razvoj in uspeh v
šoli. Mednje uvrščamo tudi izpostavljenost revščini, ki je posebno izrazita
v Romski in Sintski skupnosti, ter neupravičenost otrok prosilcev za azil do
subvencionirane predšolske vzgoje. Predšolska vzgoja lahko pomembno
pripomore k odpravljanju vzgojnih in izobraževalnih vrzeli, katerim so
izpostavljeni otroci iz najbolj ranljivih skupin. Najučinkovitejši intervencijski
programi predšolske vzgoje so »sestavljeni iz intenzivne, zgodnje, na
otroka osredinjene vzgoje v vrtcu, skupaj z intenzivnim sodelovanjem in
izobraževanjem staršev, načrtovanimi domačimi dejavnostmi in ukrepi za
oporo družini« (EACEA 2009).
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Na področju zdravstvenega varstva otrok je trenutno stanje pri
nekaterih kazalnikih zdravja zaskrbljujoče. Posebno pozornost je potrebno
posvetiti doseganju polne precepljenosti otrok. Po podatkih OECD (2017)
je stopnja imunizacije pri dojenčkih visoka za davico, tetanus in oslovski
kašelj ter Haemophilus influenzae tipa B (95 % v obdobju 2014–2015), a
nekoliko slabša pri deležu imunizacije otrok proti ošpicam. Ta je v letu
2016 pri prvem odmerku znašal 93 %, pri drugem pa le 89 %, kar kaže
na potrebo po sprejetju ukrepov, ki bodo zagotovili polno precepljenost
otrok. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje med resnejše
javnozdravstvene probleme zagotovo sodi duševno zdravje otrok,
predvsem samomorilnost mladostnikov ter naraščanje psihosomatskih
simptomov med šolajočimi se otroki. Samomor je bil v zadnjem desetletju
skoraj vsako leto med prvimi tremi vzroki umrljivosti med slovenskimi
mladostniki v starostni skupini 15–19 let. Med fanti so samomori trikrat
pogostejši kot med dekleti. Izražamo zaskrbljenost zaradi finančne
nevzdržnosti sistema javnega zdravstva, enakomerne geografske
dostopnosti ter nekonsistentne kakovosti javnozdravstvenih storitev
zaradi dolgoletnega pomanjkanja načrtovanja kadrovskih zmogljivosti
(mreže javne zdravstvene dejavnosti, načrta specializacij) in tehnološkega
razvoja. Verjamemo, da mora država omogočati povezovanje primarne in
sekundarne ravni zdravstvenega varstva otrok. Glede na rezultate indeksa
blaginje otrok velika večina otrok v Sloveniji ne uživa zajtrka. Mednarodno
primerjalno slabši rezultat od Slovenije dosega le še Romunija. V primerjavi
z drugimi evropskimi državami dosegamo relativno slabe rezultate tudi pri
kazalniku prekomerne telesne teže otrok ter uživanja prepovedanih drog.
Leta 2014 se je s čezmerno telesno težo ali debelostjo soočalo kar 20 %
otrok, starih 15 let, predvsem fantov. S tem se Slovenija uvršča na peto
mesto v EU glede prekomerne telesne teže in debelosti otrok (OECD 2017).
Konvencija o otrokovih pravicah otrokom priznava pravico do
sodelovanja v procesih odločanja, ki lahko vplivajo na njihov položaj
v družbi. Zato je pomembno, da otrokom omogočimo, da sodelujejo
pri odločitvah o njihovi bližnji prihodnosti. Sodelovanje vseh otrok in
mladostnikov v družbi je pomembno, saj omogoča razvoj participativnega
potenciala in poznejšo politično participacijo. Raziskava UNICEF-a in
Mediane o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji
iz leta 2017 je pokazala, da zgolj 7 % otrok v Slovenji pravi, da državni
voditelji upoštevajo njihovo mnenje. Kar 78 % otrok pa meni, da z njimi
nimajo stika. Zgolj 7 % otrok v Sloveniji pravi, da župani upoštevajo njihovo
mnenje. Kar 75 % otrok pa meni, da z župani nimajo stika. Podatki Eurostat
(2016) o vključenosti mladih med 15. in 19. letom starosti kažejo, da v
Sloveniji mlade v največji meri pritegnejo tematike, povezane z njihovim
lokalnim okoljem, kar kaže na pomemben potencial participacije, tudi
politične, mladih v lokalnem okolju. Posebno pozornost velja nameniti
digitalnim oblikam politične participacije, kjer Slovenija izstopa, saj kar
17 % mladih v tej starostni skupini redno objavlja mnenja glede splošnih
ali političnih tem na spletnih omrežjih in v medijih. To kaže tudi na
pomembnost opismenjevanja mladih o prednostih in pasteh digitalnega
udejstvovanja ter varni rabi interneta.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

Blaginja je multidimenzionalni koncept in kot taka terja medresorski
pristop ter sodelovanje različnih deležnikov, vključno in predvsem tudi s
civilno družbo/NVO ter otroki. NVO imamo namreč neposreden dostop do
otrok in družin, zato učinke posameznih ukrepov in politik zaznamo ter
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opazujemo neposredno na terenu, kar omogoča, da hitreje in večplastno
oblikujemo oceno uresničevanja politik. Posvetovanje z otroki in mladimi
pa je ključno, ker so ena od devetih osrednjih skupin, ki ima svojo vlogo pri
oblikovanju trajnostne družbe za prihodnje generacije. Otroci namreč niso
zgolj pasivni prejemniki podpore, so agenti sprememb.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Epidemija COVID-19 je na otroke in mlade bolj kot na zdravstvenem
področju imela negativne posledice s svojim sekundarnim vplivom.
Otroke in mlade je zato treba vključiti v oceno, kako so nanje vplivale
nove razmere zaradi koronavirusa. Ker so mnogi starši ostali brez rednih
prihodkov, je treba zagotoviti finančno in materialno pomoč družinam, ki
so ostale brez rednih prihodkov za preživetje, da se prepreči zdrs družin v
revščino. Vzgojno-izobraževalni zavodi predstavljajo pomemben amortizer
pri premagovanju določenih primanjkljajev, s katerimi se soočajo
posamezne prikrajšane družine, zato je treba zagotoviti, da imajo otroci
in družine v karanteni in samo-izolaciji dostop do ustrezne prehranske
podpore. Zdravstveno in izobraževalno osebje ter organe, pristojne
za podporo otrokom, je treba seznaniti s tveganji za otroke v času
epidemije, vključno z nevarnostjo nasilja, zanemarjanja in zlorab, ter načini
identifikacije in napotitve ogroženih otrok, poleg tega je treba javnosti
predstaviti enostavne mehanizme za prijavo zlorab. Zagotoviti je treba, da
imajo učitelji potrebno znanje, povezano z zmanjševanjem tveganja nasilja
na podlagi spola, preprečevanjem spolnega izkoriščanja in zlorabe otroka
ter da imajo prakso varne napotitve. Ker so zaradi stigme, povezane s
koronavirusom, nekateri otroci bolj izpostavljeni nasilju in psihosocialnim
težavam, je treba identificirati vlogo lokalne skupnosti pri ozaveščanju
in zaščiti otrok ter družine. Ker otroci in starši oz. skrbniki, ki so že imeli
težave v duševnem zdravju, težje dostopajo do podpore in storitve, ki
so jo imeli, kar lahko vodi v poslabšanje obstoječega duševnega zdravja,
je treba identificirati alternativne načine podpore duševnemu zdravju in
načine psihosocialne pomoči, vključno z ozaveščanjem otrok.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•

•
•
•

•
•
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V vladne dokumente za zmanjševanje revščine vključiti jasne
usmeritve za preprečevanje revščine otrok na podlagi kvantitativno
ovrednotenih ciljev za zmanjšanje revščine otrok. Ti cilji morajo biti
ločeni od ciljev, zastavljenih za splošno javnost.
Ureditev sistema otroških dodatkov, po katerem bo otroški dodatek
popolnoma izvzet iz socialnih transferjev.
Vzpostavitev medresorske skupine za boj proti revščini, ki bo
vključevala NVO.
Priprava ukrepa s predlogom spremembe stanovanjskega zakona, ki
bi onemogočil deložacije družin z otroki iz neprofitnih stanovanj, ko
družina postane socialno ogrožena in ne zmore več plačati najemnine
ter stroškov bivanja.
Vzpostavitev »informacijske točke«, kjer bi ljudje na enem mestu in na
enostaven način izvedeli, kakšne so njihove pravice in obveznosti.
Uvedba jamstev za otroke, katerih namen je zagotoviti, da ima vsak
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Cilj
trajnostnega
razvoja

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

otrok dostop do ključnih storitev, kot so brezplačna izobrazba,
brezplačno zdravstveno varstvo, brezplačno otroško varstvo, dostop
do dostojnega in varnega bivanja in primerne prehrane.
Plačilo vrtca je za družinski proračun eno večjih bremen, zato je v luči
spodbujanja večje vključenosti otrok v sistem predšolske vzgoje in v
luči preprečevanja socialne izključenosti treba spet obnoviti ukrep, ki
omogoča brezplačen vrtec za drugega otroka.
Sprejeti je treba ciljne ukrepe, ki bodo zagotovili polno vključenost
otrok v predšolsko vzgojo v vseh slovenskih regijah ter s tem
prispevali k prekinitvi prenosa prikrajšanosti med generacijami.
Povečati vključenost Romskih in Sintskih otrok ter otrok prosilcev za
azil v inkluzivno predšolsko vzgojo in izobraževanje z zagotavljanjem
podpore staršem.
Treba je sistematično in kontinuirano spremljati ključne kazalnike
otrokovega pozitivnega in negativnega zdravja, ki bi služili kot
podpora pri oblikovanju javnozdravstvenih programov in intervencij,
namenjenih krepitvi zdravja otrok in mladostnikov, kot tudi spremljati
duševno zdravje ter zgodnje intervencije v šolskem in domačem
okolju na nestigmatizirajoč način, ki zagotavlja podporo in pomoč
otrokom v stiski ter njihovim družinam.
Stremeti je treba k temu, da državni voditelji pri svojih odločitvah
upoštevajo in vključujejo mnenje otrok. Spodbujamo vzpostavitev
rednega sistema lokalne participacije otrok, ki bo omogočal večjo
vključenost otrok pri ustvarjanju lokalne agende.
Smiselno je zagotoviti zgodnje izobraževanje otrok o prednostih in
pasteh digitalnega okolja ter varne rabe spleta.

Zveza društev upokojencev Slovenije

REVŠČINA MED STAREJŠIMI
1. cilj:
Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu

1.1 Do leta 2030 povsod izkoreniniti skrajno revščino, ki je trenutno
opredeljena kot število ljudi, ki živijo z manj kakor 1,25 ameriškega
dolarja na dan.
1.2 Do leta 2030 vsaj prepoloviti delež moških, žensk in otrok vseh
starosti, ki živijo pod pragom revščine v vseh njenih razsežnostih,
skladno z opredelitvami v posamezni državi.
1.3 Uvesti državi prilagojene sisteme in ukrepe splošnega socialnega
varstva z minimalnim pragom vred ter do leta 2030 vanje vključiti
precejšen delež revnih in najbolj zapostavljenih.
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Oris stanja

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev
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Izhajajoč iz dejstva, da je Republika Slovenija socialna država (2. člen
Ustave RS), ZDUS pričakuje, da bo vlada sprejela in izvajala nujno potrebne
ukrepe za zaustavitev ter zmanjšanje razslojevanja prebivalstva, kot to
izhaja iz vladne Vizije 2050, v kateri napoveduje »splošno blagostanje«.
Nesprejemljivo je, da je tveganje dohodkovne revščine med starejšimi
ljudmi glede na nam primerljive države v EU tako veliko.
ZDUS opozarja na svetovni pojav starostne neenakosti (Ageing
unequally), ki se razvija vse življenje in se uresničuje v starosti. Pogosto je
to posledica posebnih dogodkov v življenju ljudi in njihovega škodljivega
vpliva na zdravje, prav tako pa je to lahko tudi posledica vrste dela, ki
ga opravljajo, in plačila zanj ter raznih osebnih okoliščin. Ob pričakovani
dolžini življenja to povzroča prenizke dohodke v starosti. Mlajše generacije
se bodo spopadale s še večjo starostno neenakostjo. Pričakuje se,
da bodo živeli dlje, vendar pa se že sedaj srečujejo z nestabilnimi
razmerami na trgu dela in s širjenjem neenakosti pri plačah ter dohodkih
gospodinjstev, kar se bo vsekakor odražalo v starosti.
V starejših gospodinjstvih zaradi te neenakosti živijo najbolj revni
prebivalci. Pri tem raziskovalci ugotavljajo, da pokojnine za upokojenska
gospodinjstva predstavljajo več kot 95 % vseh razpoložljivih denarnih
sredstev (praktično so njihov edini vir dohodkov). Njihove nepremičnine,
predvsem stanovanja, so stara in potrebna obnove ter prilagoditev za
varno življenje in oskrbo na domu. Državna intervencija je na tem področju
nujna.
Za omilitev razmer vseh tistih, ki imajo in bodo imeli zaradi relativno
nizkih plač, drugih dohodkov, nizkih zavarovalnih osnov ter drugih
razlogov prenizke pokojnine (starostna revščina), ki ne bodo zagotavljale
kritja osnovnih življenjskih potreb, ZDUS predlaga sprejem predpisov za
pridobitev varstvenih dodatkov in drugih socialnih pomoči, vezanih na
dogovorjeno košarico življenjsko potrebnih dobrin ter storitev.
Slovenska starejša gospodinjstva so danes pomemben vir in steber
pomoči mladim družinam. Razmere se ob siromašenju standarda
upokojencev spreminjajo. Večina upokojencev s svojimi pokojninami ne
zmore plačevati polne oskrbe na domu ali domske oskrbe, kaj šele da bi
lahko pomagali svojim brezposelnim ali slabo plačanim potomcem. Že 23
let pričakujemo, da bo sprejet Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju,
ki naj bi upošteval vse možnosti, ne samo institucionalne, predvsem pa
omogočil stalno izboljšanje razmer za oskrbovalce in uporabnike ter
zagotavljal tudi osnove za podporo pri pokrivanju posameznikovih potreb
na domu.
Glede trenutnih prejemnikov pokojnin (616.000) pa velja opozoriti na
naslednje: neugodne gospodarske razmere v preteklosti in ukrepi, sprejeti
za njihovo premostitev, so bistveno znižali razmerje med neto pokojninami
ter neto plačami (pokojnina/plača), zato je nujno realno oceniti njihove
posledice in uvesti potrebne ukrepe za izboljšanje neugodnih razmer.
Krčenje pravic ni več dopustno, pač pa je treba postopno izboljševati
materialne in življenjske razmere v skladu z družbenim ter gospodarskim
napredkom.

NVO, kot je ZDUS, s programi in projekti aktivnega državljanstva,
zagovorništva ter drugih oblik naslavljajo politične odločevalce z
zahtevami za izboljšanje gmotnega položaja starejših oseb. S projekti
in programi, kot je socialno-varstveni program Starejši za starejše, pri
katerem prostovoljci na terenu obiskujejo starejše od 69 let v svojem

POROČILO NEVLADNIH ORGANIZACIJ O CILJIH TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 2020

lokalnem okolju, spremljajo ter odkrivajo pojav revščine med starejšimi in
organizirajo pomoč, kjer je potrebna. Na podlagi ugotovitev prostovoljcev
s terena in razpredene mreže po celi Sloveniji ima ZDUS uvid v kakovost
življenja starejših ter zato lahko na politične odločevalce naslavlja ukrepe,
ki so potrebni za izboljšanje kakovosti njihovega življenja.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Poglabljanje revščine med starejšimi osebami zaradi socialne izolacije
v času epidemije in preprečevanja stikov ter organizirane pomoči, ki bi se
sicer izvajala.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•
•

•

•

•

Država mora z domišljenimi ukrepi zmanjšati število revnih med
starejšimi, da bodo lahko živeli samostojno in dostojno.
Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje mora tudi v prihodnje
ostati nosilni steber tega sistema. Drugi, tretji in četrti steber so lahko
le koristna dopolnitev prvega.
Ohranjanje vrednosti pokojnin v času njihovega izplačevanja
zagotavlja njihovo redno rast z rastjo plač (redno usklajevanje) v
enakem odstotku za vse kategorije upokojencev. Drugačen pristop
pomeni rušenje temeljnega načela, da je pokojnina tudi in predvsem
rezultat prispevka posameznika v času njegovega aktivnega
obdobja. Revščine med upokojenci ni mogoče lajšati z občasnimi ali
populistično navdahnjenimi posegi, kar še posebej velja za dodatke,
katerih posledica so mnoga nova nesorazmerja. Socialne pomoči
upokojencem je treba plačevati iz proračunskih virov.
Za vse tiste uživalce pokojnin, ki zaradi različnih vzrokov niso dosegli
polne delovne dobe in imajo tudi zaradi tega prenizke pokojnine,
s katerimi ne morejo kriti dogovorjenih osnovnih življenjskih
potreb, ZDUS vladi ter socialnim partnerjem predlaga, da skupaj
opredelijo pomen praga tveganja revščine in zagotovijo pravično
delitev potrebnega varstvenega dodatka ter predvsem drugih
socialnih transferjev, da se prepreči nadaljnje siromašenje starejših
gospodinjstev. Siromašenje starejših sproži siromašenje njihovih
potomcev.
Zakonsko je treba urediti in omogočiti izostanek z dela za nego
starejših staršev.
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Zveza prijateljev mladine Slovenije

REVŠČINA MED OTROKI IN MLADOSTNIKI
1. cilj:
Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu

1.2 Do leta 2030 vsaj prepoloviti delež moških, žensk in otrok vseh
starosti, ki živijo pod pragom revščine v vseh njenih razsežnostih
skladno z opredelitvami v posamezni državi.

Revščina je pojav, ki se zajeda v vse pore življenja in se odraža na vseh
življenjskih področjih. Ko govorimo o revščini med otroci in mladostniki,
hkrati govorimo o revščini družin (otroci ter mladostniki živijo v družinah
in jih v povezavi z revščino težje opredeljujemo kot samostojno družbeno
kategorijo). Socialni transferji pomagajo pri zniževanju revščine, vendar
problema ne rešujejo. Otroški dodatek kot socialni transfer, namenjen
razvoju otroka, ne izpolnjuje svoje vloge, saj prepogosto rešuje finančno
stisko družine. Poseben problem predstavlja dolgotrajna revščina, saj so
družine v začaranem krogu.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bila v Sloveniji
v letu 2019 stopnja tveganja revščine 12 %, stopnja socialne izključenosti
pa 14,4 %. Stopnji sta nižji kot v letu poprej, pričakovati pa je, da se bosta
zaradi epidemije COVID-a v letošnjem letu povečali.
Med 243.000 osebami, živečimi z dohodki, nižjimi od praga tveganja
revščine, je bilo 41.000 otrok in mladostnikov (kar je 10,5 % vseh otrok).

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

ZPMS s svojimi aktivnostmi pomaga pri zmanjševanju negativnih
posledic revščine. Aktivnosti, kot so razdeljevanje hrane, oblačil,
higienskih pripomočkov, zbiranje šolskih potrebščin, plačila položnic in
razdeljevanje računalnikov v času COVID-a, ne zagotavljajo zmanjšanja
revščine, ampak le-to blažijo. Za odpravo revščine mora poskrbeti država
s sistemskimi ukrepi na več področjih (delovna mesta, pošteno plačilo za
delo, državno reguliranje stanovanjskih najemnin itd.). ZPMS in nekatere
druge NVO le zmanjšujejo pomanjkljivosti državnega sistema.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

COVID-19 negativno vpliva na zmanjševanje revščine in povečuje
neenakosti. Povečala se je brezposelnost (ob koncu aprila 2020 je bilo
88.648 brezposelnih oseb).
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Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•

•
•

•
•
•
•

Ažurno spremljanje vpliva krize na revščino (pri čemer je treba
posebno pozornost nameniti tudi spremljanju stanja otrok in
mladostnikov in ne le starejšim – zlasti ženskam).
Nadaljnje zagotavljanje ustreznih socialnih prejemkov in nadomestil,
pri čemer je potreben boljši nadzor.
Krepitev aktivnih politik zaposlovanja in shem za ohranitev delovnih
mest, vključno s shemami krajšega delovnega časa ter uvedbo drugih
vrst časovno omejene podpore za podjetja, kot so subvencije za plače
in oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost.
Krepitev gospodarstva in posledično ohranjanje delovnih mest.
Obnoviti razpravo o uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka.
Zagotavljanje varstva ljudem, ki čez noč ostanejo brez zaposlitve/
prihodka.
Zagotavljanje varstva osebam, katerih dohodki se ne zvišujejo skladno
z rastjo življenjskih stroškov.
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Organizacija

Tema

Čebelarska zveza Slovenije

ČEBELARSTVO V PRIHODNJE

Cilji
trajnostnega
razvoja

2. cilj:
Zagotoviti prehransko varnost in spodbuditi trajnostno kmetijstvo
10. cilj:
Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi
13. cilj:
Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in
njihovim posledicam
15. cilj:
Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo
trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti
širjenju puščav, preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti

Oris stanja

Prizadevanja za zaščito čebel izpostavljajo pomen skladnosti različnih
politik za trajnostni razvoj, saj je na različnih področjih potrebno ukrepati
usklajeno, od prehrane, kmetijstva, živilske industrije, trgovine, rabe
fitofarmacevtskih sredstev, naravovarstva ... K prepoznavanju pomena
čebel je gotovo prispevala tudi razglasitev svetovnega dne čebel na
predlog Slovenije.
2. cilj:
Zaradi intenzivnega kmetijstva izginjajo površine s cvetočimi
rastlinami, zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev pa izginjajo tudi
čebele in drugi opraševalci (vezano tudi na 15. cilj). Trenutni ukrepi iz
Programa razvoja podeželja podpirajo kasnejšo košnjo travnih površin
in zasajevanje medovitih posevkov, vendar se ukrepi še ne izvajajo v
zadostni meri oz. ne prinašajo pravega učinka.
Označevanje porekla medu zaradi zaščite potrošnika in čebelarja pred
nelojalno konkurenco – informacija o poreklu medu je pravica vsakega
potrošnika. Lastnosti medu so odvisne od geografskega porekla, ker pa
se med uporablja v prehranske ter terapevtske namene, je za potrošnika
informacija o poreklu nepogrešljiva. Poleg tega je poznavanje države
porekla medu ključnega pomena pri zagotavljanju boljše sledljivosti in s
tem zaščite potrošnikov, pa tudi pri ozaveščenosti potrošnikov, da se v
vseh državah s pomočjo čebelarstva skrbi za ohranjanje narave.
10. cilj:
Povračilo dela trošarin od energentov prejemajo vse panoge v
kmetijstvu razen čebelarstva. Čebelarji do tega niso upravičeni, čeprav
tudi oni opravljajo kmetijsko dejavnost. Na Hrvaškem imajo čebelarji to
urejeno. Kljub temu da smo vsi v EU, smo slovenski čebelarji trenutno v
neenakem ekonomskem položaju.
Plačevanje prispevkov iz 55.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju je za čebelarje ter ostale kmete, ki se
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s čebelarstvom oz. kmetijstvom ne ukvarjajo profesionalno, sporno.
Plačevati morajo prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen ter
prispevek po 55.a členu že omenjenega zakona. Prispevek iz 55. a člena je
sporen tudi z vidika, da zavarovancem ne prinaša nikakršnih novih pravic
zdravstvenega zavarovanja.

13. cilj:
Čebelarski sektor je zelo izpostavljen podnebnim spremembam,
zato bi se morali sprejeti ukrepi, s katerimi bomo blažili posledice
podnebnih sprememb oz. pomagali čebelarstvu v boju proti tem, in sicer
z zasajevanjem avtohtonih medovitih rastlin, spodbujanjem predelave
medovitih kmetijskih poljščin, ohranjanjem biotske pestrosti. Menimo, da
bi bilo treba uzakoniti konkretne rešitve, ki bi pomagale čebelarstvu pri
reševanju teh težav.
15. cilj:
Pri pripravi gozdno gospodarskih načrtov bi bilo treba v večji meri
vključiti sejanje medovitih dreves, saj bomo s tem ohranjali tudi čebele in
druge opraševalce. Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo
predlagali nadaljevanje postopkov s ciljem razglasitve ogroženosti čebel.
Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

2. cilj:
Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) si že dolgo prizadeva za promocijo
čebelarstva, prenos znanja in zagotavljanje kakovosti v svetovnem
merilu. Prizadeva si za ozaveščenost prebivalstva o pomenu čebelarjev,
čebelarstva in čebel za ohranjanje biotske raznolikosti, preprečevanje
svetovne lakote ter spodbujanje gospodarstva. Opozarja na pomen
povečevanja površine medovitih poljščin, ponovnega oživljanja cvetočih
rastlin na travnikih in kasnejše košnje – po cvetenju.
ČZS je leta 2018 z nekaterimi čebelarskimi zvezami iz sosednjih držav
podpisala deklaracijo, da si le-te prizadevajo za ozaveščanje javnosti o
lokalno pridelanih čebeljih pridelkih, prav tako pa je ČZS že večkrat podala
pobudo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da pristopi
k reševanju problematike. O problematiki je seznanila tudi Odbor za
kmetijstvo v Državnem zboru.
10. cilj:
ČZS si prizadeva, da bi imeli čebelarji zagotovljene enake možnosti,
zato si prizadeva za odpravo diskriminatornega zakona, politike in
ravnanja ter spodbuja sprejem ustrezne zakonodaje, politike in ukrepov.
Na pristojne državne službe (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ministrstvo za finance, Državni zbor) je že večkrat poslala
pobude za reševanje problematike s konkretnimi predlogi.
Tudi glede plačevanja prispevkov iz 55.a člena Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju je ČZS na pristojne institucije
večkrat naslovila pobudo za sprejem politike socialne varnosti, s katero bi
dosegli večjo enakopravnost.
13. cilj:
ČZS opozarja na problematiko in že dlje sodeluje z Ministrstvom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri pripravi ukrepov za blažitev
posledic podnebnih sprememb, vendar konkretnih rešitev še vedno ni oz.
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se te še ne izvajajo. V mislih imamo dokument o obvladovanju finančnih
tveganj v kmetijstvu, gozdarstvu in čebelarstvu zaradi naravnih nesreč ter
konkretne rešitve na osnovi ciljnega raziskovalnega programa reševanja
škod v čebelarstvu.
15. cilj:
ČZS si z različnimi promocijskimi aktivnostmi prizadeva za zasajanje
medovitih rastlin, prav tako pa z apeliranjem na pristojne službe predlaga,
da se gozdovi pogozdujejo z medovitimi drevesi in da se zasajajo
medovite rastline ter drevesa v parkih in na drugih javnih površinah. Brez
čebelarjev čebele večinoma ne bi preživele, zato si prizadevamo, da bi EU
razglasila ogroženost čebel.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•

•

•
•

2. cilj: Treba je oblikovati spodbude za kmete, da cvetoči travniki ne
bi izginjali oz. da bi se ponovno zasajale cvetoče rastline na travnikih,
da bi se povečevale površine medovitih poljščin in da bi se spodbujala
kasnejša košnja, torej košnja po cvetenju. Letno bi se morale te
površine povečevati, to pa bi lahko omogočili z ustreznimi zakonodajni
ukrepi in usmeritvami politik.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naj takoj uradno
vloži pobudo za označevanje porekla medu po državi izvora v EU, v
kateri naj pozove k spremembi evropske direktive o medu.
10. cilj: Ministrstvo za finance naj nemudoma pristopi k pripravi
spremembe Zakona o trošarinah, ki bo omogočila povračilo delnega
vračila trošarine za porabljeno gorivo za oskrbo čebeljih družin.
Ministrstvo za zdravje naj prouči možnosti za spremembe predpisov,
ki bi razbremenile nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
obveznosti plačila prispevkov iz 55.a člena Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
13. cilj: Treba bi bilo uzakoniti besedilo, kako v primeru podnebnih
sprememb pomagati čebelarskemu sektorju k njegovi krepitvi.
15. cilj: Treba bi bilo zakonsko predpisati, da se na javnih površinah
sadijo in sejejo medovite rastline, gozdove pa letno v določenem
odstotku pogozdovati z medovitimi drevesi. EU bi morala v okviru
zakonodaje razglasiti ogroženost čebel.
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Organizacija

Tema

Cilj
trajnostnega
razvoja

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

Oris stanja

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Mladinski svet Slovenije

ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE MLADIH
3. cilj:
Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje
v vseh življenjskih obdobjih

-

Spodbujanje telesne dejavnosti in uravnotežene prehrane med
mladimi.
Krepitev duševnega zdravja med mladimi.

Raziskave kažejo, da se mladi vse bolj zavedajo zdravega načina
življenja. Povečuje se telesna aktivnost, spreminjajo se prehranske
navade, zmanjšuje se kajenje. Po podatkih Nacionalnega inštituta za
javno zdravje (NIJZ) se uporaba alkohola med mladimi ne povečuje,
zaskrbljujoče pa je dejstvo, da se znižuje starostna doba tistih, ki prvič
zaužijejo alkohol. Prav tako je po podatkih NIJZ v porastu uživanje
sintetičnih drog, še posebej med mladimi. Sočasno se tudi opaža, da
so mladi vse manj zadovoljni s sabo in s svojim življenjem, kar načenja
njihovo duševno zdravje. Področje krepitve duševnega zdravja mladih
tako postaja vse bolj pomembno in kliče po širšem družbenem odzivu ter
ozaveščanju o tej problematiki. Področje duševnega zdravja je v Sloveniji
še vedno premalo naslovljeno in sistemsko urejeno. Posledice slabo
obravnavanega in nereguliranega področja občutijo vse demografske
skupine prebivalcev, zlasti pa prizadenejo mlade, ki se ob svojem vstopu v
samostojno življenje srečujejo še z mnogimi drugimi izzivi, kot sta iskanje
primerne zaposlitve in stanovanja – področji, ki mladim prinašata mnogo
negotovosti.

MSS skupaj z organizacijami članicami spodbuja zdrav način življenja
in predlaga zakonodajne spremembe na področju zmanjševanja uporabe
drog, alkohola ter kajenja med mladimi.
Tudi druge organizacije članice MSS so aktivne na področju
spodbujanja zdravega načina življenja. Izvajajo različne projekte ter s tem
ozaveščajo mlade in druge skupine o pomenu zdravega načina življenja.
Poleg tega so pomemben sogovorec pri snovanju politik na področju
zdravega načina življenja.

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.
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Priporočila
za dosego
cilja

Organizacija

Tema

•

MSS meni, da bi moral biti del izobraževalnega kurikuluma na vseh
ravneh izobraževanja namenjen zdravemu načinu življenja. Poleg tega
bi bilo treba sistemsko urediti področje reševanja duševnih stisk in v
sodelovanju s stroko zagotoviti več programov za krepitev duševnega
zdravja, ki bi prinesli želene rezultate ter pozitivne spremembe.

Zveza društev upokojencev Slovenije

AKTIVNO, VARNO IN ZDRAVO STARANJE
STAREJŠIH OSEB

Cilj
trajnostnega
razvoja

3. cilj:
Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje
v vseh življenjskih obdobjih

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

3.4 Do leta 2030 s preventivnimi ukrepi in zdravljenjem za tretjino
zmanjšati število primerov prezgodnje smrti zaradi nenalezljivih
bolezni ter promovirati duševno zdravje in dobro počutje.
3.6 Do leta 2020 na svetovni ravni prepoloviti število žrtev in poškodb
zaradi prometnih nesreč.
3.8 Poskrbeti za splošno zdravstveno zavarovanje, ki vključuje
zaščito pred finančnimi tveganji, dostop do kakovostnih osnovnih
zdravstvenih storitev ter dostop do varnih, učinkovitih, kakovostnih in
poceni osnovnih zdravil in cepiv za vsakogar.

Oris stanja

Na ravni ZDUS, ravni članic – Pokrajinske zveze društev upokojencev
Slovenije in posredno v društvih upokojencev vse leto potekajo
programi aktivnega ter zdravega staranja s področja kulture, tehnične
kulture in športno-rekreativne dejavnosti. Programi se organizirajo za
187.837 članov po vsej Sloveniji, pri čemer se ljubiteljsko s športom,
rekreativno vadbo in gibalno kulturo ukvarja 30.483 članov, 28.515
članov se udejstvuje različnih rekreativnih izletov, 9.913 letuje v
domovini, 2.222 v tujini, programe s področja kulture in tehnične kulture
pa izvaja 8.311 članov (vir: Letno poročilo ZDUS za leto 2018). V ZDUS
dajejo velik poudarek ozaveščanju o zdravem življenjskem slogu in
varovalnih programih rekreativnih, športnih ter kulturnih dejavnosti.
Tovrstni varovalni programi so izjemno pomembni tako za vključevanje
posameznikov v družbo in s tem za preprečevanje stigmatizacije starejših
ter osamljenosti kot tudi za krepitev psiho-fizične kondicije posameznika
in posledično preprečevanje nastanka ali slabšanja kroničnih bolezni ter
nastanka in napredovanja demence. Da zdravo življenje in zdrav življenjski
slog dosežemo z različnimi ukrepi, predvsem v starosti, navaja tudi
Strategija dolgožive družbe (2017).
Pešci so najbolj ranljivi udeleženci cestnega prometa. Po podatkih
Agencije RS za varnost prometa (Analiza in pregled stanja varnosti v
cestnem prometu 2019, AVP) je v navedenem obdobju umrlo 15 pešcev
v cestnem prometu, od katerih jih je bilo 9 starejših od 64 let. Pešci kot

31

POROČILO NEVLADNIH ORGANIZACIJ O CILJIH TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 2020

povzročitelji prometnih nesreč so v preteklem letu zaradi nepravilnega
ravnanja povzročili 7 prometnih nesreč s smrtnim izidom, medtem ko je
bila v letu 2018 takšna nesreča le ena. V 2019 je bilo največ umrlih (28)
udeležencev v prometnih nesrečah iz starostne skupine nad 64 let – od
102 ali 27,4 %.
Nedvomno je starost dejavnik tveganja in ob upoštevanju naravnih
procesov staranja, upada življenjske moči, zmanjševanja psihofizičnih
sposobnosti ter drugih zdravstvenih okoliščin je dejstvo, da so starejši
pešci med bolj ogroženimi skupinami udeležencev cestnega prometa
na eni strani, po drugi strani pa tudi povzročitelji prometnih nesreč
zaradi nepravilnega vedenja v cestnem prometu. Ker s starostjo upada
sposobnost varne udeležbe v cestnem prometu, se mora prav ta ciljna
skupina seznaniti, kako lahko sami kot starejši pešci prispevajo k lastni
varnosti in k varni udeležbi vseh drugih v cestnem prometu.
Upravljanje zdravstvenega varstva mora biti mednarodno
primerljivo, prilagodljivo in vključeno v svetovni sistem izmenjav znanja
ter tudi nekaterih vrhunskih in redkih storitev. ZDUS izredno skrbi
sedanje neorganizirano stanje, eksplozija stroškov, čakalne vrste,
stalno spreminjanje prioritet pri storitvah z nujnih na manj nujne in
obratno. Mreža zdravstvenih ustanov je zgodovinska in ob takem
stanju komunikacij (razvita prometna mreža) neracionalna. Osnova
zdravstvenega sistema mora biti pravičnost, dostopnost, kakovost in
učinkovitost. Starejši so kot analitiki in tudi sicer vedno prispevali svoje
strokovno mnenje, a se jih (nikoli) ni poslušalo, zato nimajo odgovorov.
Pričakujejo, da bodo nove ureditve ustrezne, strinjajo se s potrebno
delitvijo pravic na zagotovljene in plačane iz javnih sredstev ter na tiste,
ki jih bodo ljudje plačevali iz svojega žepa ali se zanje posebej zavarovali.
Zasebno zdravstvo mora biti dopolnilo javnemu in razvojno gledano
nosilec izvoza zdravstvenih storitev (zdravstveni turizem) ter seveda
ustrezno nadzorovano. Vendar naj to velja tudi za javno zdravstvo. Civilni
družbi je treba omogočiti in jo podpirati, da sodeluje pri nadzoru ter
razvoju zdravstvenega sistema. Treba je tudi temeljito razmisliti o sedanji
ureditvi, znotraj katere je vse na tem področju (zavarovanje, javni zavodi,
naložbe, plače ipd.) prepuščeno vladi.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

Cilji in dejavnosti:
Aktivno državljanstvo, zagovorništvo in naslavljanje zahtev političnim
odločevalcem na področju zdravstvenega varstva.
Oblikovanje in izvajanje preventivnih programov vključevanja
starejših oseb v najrazličnejše programe aktivnega ter zdravega
staranja, spodbujanje starejših oseb k vključevanju in udejstvovanju,
opolnomočenje starejših.
Izvajanje preventivnih programov s področja varnosti v cestnem
prometu, vseživljenjsko učenje, usposabljanje in opolnomočenje
starejših oseb.
ZDUS od leta 2017 izvaja projekt Starejši pešci varni v prometu, ki je
namenjen ozaveščanju o pomembnosti varne udeležbe pešcev v cestnem
prometu, s poudarkom na starejših, ki so zaradi dejavnikov staranja
najbolj ranljiva skupina udeležencev. Projekt sofinancira Javna agencija
RS za varnost prometa. Namen projekta je dolgoročno prispevati k boljši
in večji varnosti starejših pešcev (starejših od 65 let) v cestnem prometu;
prispevati k organizirani preventivni dejavnosti med starejšimi ter k večji
stopnji zavedanja o pomembnosti njihovega lastnega prispevka k varni
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udeležbi v cestnem prometu; prispevati k zmanjšanju števila prometnih
nesreč, kjer so udeleženi ali povzročitelji starejši pešci; in spodbujati
k vseživljenjskem učenju o prometni varnosti v tretjem življenjskem
obdobju.
Da bi se starejši vozniki in voznice na naših cestah čim dlje počutili
varne ter da bi čim dlje ostali mobilni, ZDUS z Javno agencijo RS za
varnost prometa v sodelovanju z Generalno policijsko upravo, Družbo za
avtoceste v RS (DARS) in Rdečim križem Slovenije izvaja projekt »Sožitje
za večjo varnost v cestnem prometu«, v okviru katerega v lokalnih
skupnostih organizirajo celovite preventivne dogodke oz. usposabljanja
za seniorje in upokojence. V nasprotju s pogostim prepričanjem, da
je potrebno voznikom v tretjem življenjskem obdobju zaradi njihove
varnosti in varnosti drugih omejevati mobilnost, omenjeni projekt
spodbuja prizadevanja starejših, da bi bili čim dlje samostojni, mobilni
ter varni. Po podatkih je v Sloveniji več kot 219.000 imetnikov vozniških
dovoljenj starejših od 64 let, kar predstavlja 16 % vseh imetnikov vozniških
dovoljenj. V prihodnjih letih se bo populacija še starala in na cestah bo
čedalje večji delež voznikov ter voznic v tretjem življenjskem obdobju, zato
je osvežitev znanj in učenje novosti več kot dobrodošlo ter nujno potrebno
za zmanjšanje števila žrtev in poškodb zaradi prometnih nesreč v cestnem
prometu.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

-

-

Onemogočen dostop do zdravstvenih storitev in preventivnih
programov, kar se bo odrazilo na poslabšanem zdravstvenem stanju
starejših oseb. Poglabljanje zdravstvenih težav starejših oseb.
Nezmožnost izvajanja usposabljanj in izobraževanj s področja varnosti
v cestnem prometu.
Neizvajanje preventivnih programov v času epidemije bo pri starejših
pustilo pričakovane telesne in duševne posledice. Športna in gibalna
neaktivnost v tem času, nezmožnost izvajanja kulturnih programov
ter udejstvovanje in neizvajanje drugih oblik aktivnega ter zdravega
staranja in morebitno neizvajanje tudi po koncu epidemije se bo
odrazilo na psiho-fizičnem stanju starejših oseb.

Preventivni programi vključevanja starejših oseb v programe aktivnega in
zdravega staranja: začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Preventivni programi s področja varnosti starejših oseb v cestnem
prometu: uspešni ukrepi/aktivnosti.

Zdravstveno varstvo starejših: začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v
teku.
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Priporočila
za dosego
cilja

•

•

•

Država mora več sredstev nameniti NVO za osveščanje prebivalstva
o skrbi za lastno zdravje in za dejavnosti za izboljšanje zdravja
prebivalstva.
Država mora s permanentnim sistematičnim usposabljanjem
ozaveščati prebivalce, da nenehno skrbijo za lastno zdravje. Znotraj
teh aktivnosti bodo tudi starejši sami in povezano z drugimi imeli
možnost za preživetje čim več zdravih let življenja.
ZDUS zahteva bistveno izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih
storitev in storitev dolgotrajne oskrbe, temelječih na široko zasnovani
solidarnosti med zdravimi in bolnimi ter med premožnejšimi in
socialno prikrajšanimi. Dolgotrajno oskrbo je končno treba tudi
sistemsko urediti. ZDUS tudi zahteva:
postopno povečevanje deleža sredstev za namene zdravstvenih
storitev in storitev dolgotrajne oskrbe iz državnega proračuna
zaradi čedalje večjega števila starejšega prebivalstva;
zagotavljanje sistema zdravstvene oskrbe z javnimi sredstvi za
predhodno definirane osnovne in pomembnejše zdravstvene
storitve, ostale zdravstvene storitve (ki niso prioritetnega značaja)
pa so lahko predmet zasebnih zavarovanj;
spodbujanje razvoja multimedijske platforme za telemedicino in
teleterapevtiko, ki lahko pomembno znižuje stroške zdravljenja;
sprejem in določitev mreže javne zdravstvene dejavnosti, ki bo
racionalnejša ter učinkovitejša od sedanje ureditve.
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Organizacija

Tema

Cilj
trajnostnega
razvoja

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

Oris stanja

Mladinski svet Slovenije

MLADI V IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU
4. cilj:
Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter
spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar

-

Zagotoviti kakovostno in vsem enako dostopno izobraževanje v vseh
življenjskih obdobjih.
Povečati obseg štipendijske politike.
Izboljšanje kompetenčne opremljenosti mladih.
Olajšati mladim začetek delovne kariere.

Za nekatere mlade z manj priložnostmi so štipendije edina
možnost dostopa do izobraževanja, zato je dejstvo, da se vsako leto
zmanjša število prejemnikov Zoisovih in kadrovskih štipendij, nekoliko
zaskrbljujoče. Padec slednjih je še posebej pereč, saj lahko te štipendije
pripomorejo tudi k večji kompetenčni opremljenosti mladih in nudijo
enakopravno zagotovitev kakovostnega izobraževanja.
MSS se zavzema za povečanje sredstev, namenjenih za štipendije
tako v srednješolskem izobraževanju kot v času študija, s čimer se vsem
omogoča izobraževanje ne glede na njihov socialni status. MSS spodbuja
in promovira pomen neformalnega izobraževanja ter se zavzema za
njegovo uveljavitev v širši družbi. Eden največjih dosežkov na tem
področju je bilo sprejetje nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski
delavec. MSS tudi izvaja izobraževanja za pridobitev znanj in kompetenc,
ki jih mladi potrebujejo na trgu dela, formalni izobraževalni sistem pa jih
ne zagotavlja v zadostni meri.
V letu 2020 je bil sprejet predlog uvedbe predmeta aktivno
državljanstvo v šolski kurikulum. Prva izvedba tega predmeta bo potekala
leta 2023. To je korak naprej pri opremljanju mladih s kompetencami, ki jih
potrebujejo v življenju, saj jih do sedaj v formalnem izobraževanju niso bili
deležni. Hkrati pa je to priložnost za večje povezovanje med formalnim in
neformalnim izobraževanjem.
Za izboljšanje kakovosti izobraževanja na vseh izobraževalnih
stopnjah si v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in
šport prizadevamo za vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske
tehnologije (IKT) v visokošolski proces ter vpeljevanje inovativnih in
prožnih oblik poučevanja ter učenja v pedagoške študijske programe.
Trenutno se ti ukrepi izvajajo na visokošolski ravni, prizadevamo pa si, da
bi modernizacija in digitalizacija programov potekala tudi na srednji ter
osnovnošolski ravni izobraževanja.
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Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

MSS in druge NVO preko svojih programov ozaveščajo o pomenu
vseživljenjskega izobraževanja ter izvajajo aktivnosti neformalnega
izobraževanja tako za mlade kot tudi za starejše. NVO sodelujejo s šolami
in nudijo neformalna izobraževanja, ki vplivajo na razvoj mladih, krepijo
njihovo zaposljivost in jim pomagajo na poti osamosvajanja.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Kriza je posegla na področje izobraževanja, saj mladi niso imeli enakih
pogojev za šolanje na domu. Poleg tega so zaradi zaprtja šol nekateri
mladi izgubili tudi edini varen kraj ali edini topel obrok, kar jih je še bolj
odrinilo na rob družbe in povečalo socialne razlike.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•

•

Organizaciji

Tema

Cilj
trajnostnega
razvoja

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja
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MSS predlaga večje povezovanje med formalnim in neformalnim
izobraževanjem, tako da lahko tudi mladinske organizacije s svojim
znanjem ter vsebinami neformalnega izobraževanja aktivno sodelujejo
pri izvajanju vsebin v sklopu formalnega izobraževanja. Mladi na
ta način pridobijo več znanj in veščin, ki jih potrebujejo v življenju,
sočasno pa se z odpiranjem izobraževalnega sistema širi zavedanje o
pomenu vseživljenjskega izobraževanja.
Potrebujemo štipendijsko politiko, ki bo vsem šolajočim mladim
omogočala izobraževanje za želen poklic.

Platforma SLOGA in
Društvo Humanitas –
Center za globalno učenje
in sodelovanje

GLOBALNO UČENJE IN VKLJUČUJOČE IZOBRAŽEVANJE
4. cilj:
Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter
spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar

4.7 Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in
spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z
izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja,
človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in
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nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in
prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.
4.a Zgraditi in preurediti izobraževalne ustanove, prilagojene otrokom,
invalidom in obema spoloma, ter vsem omogočiti varno, nenasilno,
sprejemljivo in spodbudno učno okolje.
10.2 Do leta 2030 zagotoviti večjo vlogo vseh ljudi ter spodbujati njihovo
vključevanje v družbeno, gospodarsko in politično življenje, ne
glede na starost, spol, invalidnost, raso, narodnost, poreklo, vero ali
ekonomski ali drug status.
10.3 Zagotoviti enake možnosti in zmanjšati dejansko neenakost,
tudi z odpravo diskriminatornih zakonov, politik in ravnanja, ter
spodbujanjem ustrezne zakonodaje, politike in ukrepov.
12.8 Do leta 2030 zagotoviti, da bodo ljudje povsod po svetu ustrezno
seznanjeni in ozaveščeni za trajnostni razvoj in sonaraven način
življenja.

Oris stanja

V Sloveniji so tematike človekovih pravic, razvoja in mednarodnega
razvojnega sodelovanja, medkulturnega dialoga, strpnosti ter migracij
običajno naslovljene v okviru globalnega učenja v formalnem in
neformalnem izobraževanju ter priložnostnem učenju. Znotraj formalnega
izobraževanja se ob vključevanju globalnega učenja učitelji_ce srečujejo
z nekaterimi sistemskimi pomanjkljivostmi (Humanitas, 2018),1 kot so
časovne omejitve, nesistematičnost in sporadičnost vključevanja globalne
razsežnosti, vezano tudi na interes ter pripravljenost posameznih
učiteljev_ic, in ena od ključnih osnov za vključevanje globalnega učenja:
podpora vodstva šol ter ostalih sodelavcev_k.
Delovno področje za globalno učenje, ki deluje v okviru platforme
SLOGA, je leta 2008 globalno učenje opredelilo kot »učenje za globalno
uravnoteženo sobivanje oz. krajše globalno učenje kot vseživljenjski
proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter posameznikovo
vpetost v globalno dogajanje. Cilj tovrstnega učenja so globalno
odgovorne in aktivne posameznice in posamezniki ter skupnosti. Globalno
učenje je proces spodbujanja posameznikov in skupnosti za lastno
angažiranje ter delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih
izzivov človeštva. V ta namen je treba razvijati formalne in neformalne
programe izobraževanja ter učenja, ki bodo temeljili na razvijanju
sposobnosti kritičnega mišljenja in drugih osebnostnih ter družbenih
veščin. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani in državljanke
lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem v okviru raznih organizacij
prispevajo k pravičnejšim in bolj trajnostnim ekonomskim, socialnim,
okoljskim ter na človekovih pravicah temelječih državnim in mednarodnim
politikam.« Na institucionalni ravni sta za to presečno področje pristojna
Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport. Slovenija sodeluje tudi v Evropski mreži za globalno učenje (Global
Education Network Europe – GENE) in Centru Sever–Jug Sveta Evrope
(North-South Centre of the Council of Europe).
Obstoječa Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
iz leta 2011 med strateškimi izzivi ter usmeritvami sistema vzgoje in
izobraževanja prepoznava, da je šolski sistem del družbe ter da je
Slovenija integrirana v Evropo in globalno povezan svet. Med ključnimi
1

Vir: Amy Skinner, Raziskava o vključevanju globalnega učenja v predmetno poučevanje.
Društvo Humanitas, Ljubljana, 2018.
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usmeritvami Bela knjiga opredeljuje znanje v družbi znanja in trajnostni
razvoj. Prepoznava, »da se vzgoja in izobraževanje v Sloveniji vključujeta
v okvire vedno večje globalne povezanosti in soodvisnosti, zato je
potrebno v šolski sistem vključiti tudi prvine globalne vzgoje na vse ravni
izobraževanja«, kot pomembne prvine globalne vzgoje pa navaja vzgojo
za človekove pravice, za enakost, za mir, za medije, za medkulturno
razumevanje in za trajnostni razvoj (Bela knjiga, 2011, str. 43–5).
Področje globalnega učenja je z vidika mednarodnega razvojnega
sodelovanja opredeljeno v Resoluciji o mednarodnem razvojnem
sodelovanju in humanitarni pomoči RS (2017), in sicer je izpostavljena
njegova vloga pri odpravi revščine ter uresničevanju trajnostnega razvoja.
S ciljem zagotavljanja skladnosti politik je ključnega pomena, da je
globalno učenje ustrezno umeščeno tudi v nacionalni izobraževalni sistem
in ne le v mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije.
Strategija razvoja Slovenije do leta 2030 (sprejeta leta 2017) kot
osrednji cilj opredeljuje »zagotoviti kakovostno življenje za vse«. Med
strateškimi usmeritvami za dosego osrednjega cilja je prepoznano tudi
učenje za in skozi življenje (vseživljenjsko učenje), s katerim je povezan
tudi cilj »znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo« (2. cilj). Za
spremljanje cilja so kot kazalniki opredeljeni vključenost v vseživljenjsko
učenje (25–64 let), delež prebivalstva s terciarno izobrazbo (25–64 let)
in PISA – povprečni rezultati pri matematiki, branju in naravoslovju.
Strategija opredeljuje, da bomo 2. cilj (znanje in spretnosti za kakovostno
življenje in delo) dosegli:
»- z razvijanjem znanja in spretnosti za življenje in delo, z izboljšanjem
bralne, matematične, digitalne in finančne pismenosti, s
spodbujanjem globalnega učenja in mednarodne vpetosti ter
opolnomočenjem prebivalcev za uporabo najnovejših tehnologij in s
tem zmanjševanjem digitalne vrzeli;
z uveljavitvijo koncepta trajnostnega razvoja, aktivnega državljanstva
in etičnosti kot enega od načel vzgoje in izobraževanja.«
Koncept globalnega učenja se deloma prekriva z na nacionalni ravni
bolje uveljavljenim konceptom vzgoje in izobraževanja za trajnostni
razvoj, katerega razumevanje pa pogosto v ospredje postavlja okoljsko
razsežnost trajnostnega razvoja. Globalno učenje koncept vzgoje in
izobraževanja za trajnostni razvoj nadgrajuje tudi z vidika aktivacije
posameznika ali posameznice za globalno pravičnost ter trajnost.
Globalno učenje se osredotoča na veščine in vrednote ter razumevanje
medsebojne povezanosti in soodvisnosti naslovljenih tem.
Študija CONCORD-a (2018)2 kot osrednje načine izvajanja globalnega
učenja prepoznava različne projekte, ki jih izvajajo NVO in javni zavodi. S
projektnim financiranjem globalnega učenja je povezana visoka stopnja
nihanja financiranja globalnega učenja med leti. Poleg tega študija
izpostavlja »različno raven vključenosti NVO v procese politik globalnega
učenja« in šibko koordinacijo NVO ter vladnih deležnikov. Tako NVO kot
vladni deležniki so vključenost NVO v oblikovanje agende in vrednotenje
politik globalnega učenja ocenili kot zelo omejeno, medtem ko so se tako
NVO kot vladni deležniki strinjali, da so NVO zelo vključene v izvajanje
politike globalnega učenja.

2
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CONCORD (2018): Global Citizenship Education in Europe: How Much Do We Care?
Dostopno na: https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2018/03/CONCORD_
GCE_FundingReport_2018_online.pdf?7c2b17&7c2b17.
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Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje je
leta 2018 izvedel obširno raziskavo3 med učitelji_cami o vključevanju
globalnega učenja v predmetno poučevanje ter o njihovi usposobljenosti
ter potrebah pri naslavljanju občutljivih globalnih izzivov. V raziskavi so
ugotovili, da:
je 63 % sodelujočih učiteljev_ic že seznanjenih s cilji trajnostnega
razvoja, od teh jih 74 % cilje trajnostnega razvoja že vključuje v
poučevanje;
učitelji_ce najbolj pogosto naslavljajo kulturno raznolikost (79 %),
varovanje okolja (76 %) in socialno pravičnost (74 %). Najmanj pogosto
v poučevanje vključujejo teme, kot so migracije (61 %), potrošništvo
(61 %), mir in reševanje sporov (58 %) ter enakost spolov (58 %);
so učitelji_ce preveč omejeni z uradnimi učnimi načrti pri predmetnem
poučevanju, v katerega običajno težje vključijo globalno razsežnost,
zato raje izkoristijo priložnosti izven običajnega pouka (dnevi
dejavnosti, projektni dnevi …);
so učitelji_ce najbolj hvaležni_e za že pripravljena gradiva ali metode
z zanesljivimi viri, ki jih lahko uporabijo pri pouku.
Platforma SLOGA je leta 2019 Centru za mednarodne odnose
Fakultete za družbene vede naročila pripravo analize stanja globalnega
učenja v Sloveniji,4 katere ključna ugotovitev je bila, »da večina akterjev
na tem področju deluje s ciljem zagotavljanja čim večje implementacije
trajnostnega razvoja v (ne)formalni izobraževalni sistem Slovenije. A kljub
številnim (dobrim) aktivnostmi na področju obstajajo številne nejasnosti
in nerazumevanje glede koncepta globalnega učenja in vključevanja
le-tega v vsakdanje življenje.« Analiza izpostavlja potrebo po jasnejši in
celovitejši konceptualizaciji definicij globalnega učenja (2008) ter vzgoje in
izobraževanja za trajnostni razvoj (2007), saj sta obe rahlo zastareli, hkrati
pa ne odražata ideje Agende 2030. Analiza tudi predlaga vzpostavitev
institucionalizirane koordinacijske skupine, ki bi vključevala ključne javne
(vladne) akterje (ministrstva, javni zavodi ...), nevladne akterje, akademsko
sfero, predstavnike izobraževalcev in predstavnike civilne družbe ter jasno
opredelitev vodenja koordinacijske skupine.
Center Sever–Jug Sveta Evrope je leta 2019 izdal nove Smernice
za globalno učenje – koncepti in metodologije globalnega učenja za
izobraževalce in oblikovalce politik,5 ki uvajajo metodološke pristope za
podporo merjenja in spremljanja globalnega učenja. Med drugim smernice
pozivajo k povezovanju formalnega, neformalnega in priložnostnega
izobraževanja. Oblikovanje politik v izobraževanju je pogosto usmerjeno
le v formalni izobraževalni sistem. Tega je nujno treba uskladiti z
neformalnim in priložnostnim učenjem in praksami, saj se socializacija in
učenje dogajata na vseh treh ravneh hkrati.

3

Vir: Amy Skinner, Raziskava o vključevanju globalnega učenja v predmetno poučevanje.
Društvo Humanitas, Ljubljana, 2018.

4

Analiza je bila pripravljena v okviru evropskega projekta Bridge 47, katerega partnerska
organizacija je platforma SLOGA. Analiza je dostopna na: http://tuditi.si/porociloanaliza-podrocja-globalnega-ucenja-v-sloveniji-in-priporocila-za-nadaljnjo-krepitevpodrocja/.

5

Center Sever–Jug Sveta Evrope (2019): Global education guidelines - concepts and
methodologies on global education for educators and policy makers. Dostopno na:
http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/PREMS-089719-Global-educationguide_A4.pdf.
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Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

NVO, ki delujejo na področju globalnega učenja, že vrsto let
poudarjajo pomen globalnega učenja kot ključnega orodja za
vključujočo trajnostno družbo. V okviru platforme SLOGA deluje Delovno
področje za globalno učenje, ki združuje NVO, praktike in akademike s
področja globalnega učenja ter si prizadeva za krepitev in nadgradnjo
področja ter povezovanje deležnikov. NVO izvajajo številne projekte in
zagovorniške dejavnosti globalnega učenja.
V zadnjem letu sta bila na področju globalnega učenja oblikovana
dva pomembna dokumenta, pri katerih so ključno vlogo odigrali prav
akterji s področja NVO, in sicer sta ta dva dokumenta »Analiza področja
globalnega učenja v Sloveniji in priporočila za nadaljnjo krepitev
področja«6 ter »Smernice za globalno učenje – prispevek k uresničevanju
ciljev trajnostnega razvoja«, ki so v usklajevanju.
Slovenske NVO so za svoje delo na področju globalnega učenja
pogosto nagrajene in prepoznane. Med najboljšimi praksami globalnega
učenja, ki jih letno izbere GENE, so vsako leto tudi projekti slovenskih
NVO.
Projekt Globalno učenje Agora, v katerem sta med drugimi
sodelovala Društvi Lojtra in Humanitas, je APCEIU (Asia-Pacific Centre
of Education for International Understanding) razglasil za eno od petih
najboljših praks s področja EIU/GCED (Education for International
Understanding/Global citizenship Education) v letu 2019.
Omeniti je treba še s strani Evropske mreže GENE (2018) nagrajeno
inovativno pobudo, ki si jo številne evropske NVO in mreže želijo
replicirati v svojih lokalnih okoljih, tj. Klub učiteljic in učiteljev globalnega
učenja Društva Humanitas, v katerega se je doslej včlanilo že več kot 65
učiteljic ter učiteljev s celotne Slovenije. Pobuda društva Humanitas je
povsem prostovoljne narave, (za zdaj) brez nujno potrebne kontinuirane
finančne podpore in je sledila potrebam učiteljev_ic, ki se ukvarjajo
z globalnim učenjem ter si prizadevajo za njegovo vključevanje v
poučevanje, da bi lahko na vseh šolah širili svoje znanje in izkušnje
med sodelavci_kami. Tovrstne pobude, ki gradijo podporni prostor
učiteljev_ic za vključevanje globalnega učenja, je treba nujno podpreti in
omogočiti kontinuirano delovanje.
Aktivnosti s področja globalnega učenja spodbuja tudi pobuda
Teden globalnega učenja, ki jo v sodelovanju s Centrom Sever–Jug Sveta
Evrope v Sloveniji koordinira Platforma SLOGA. Teden globalnega učenja
je od leta 1999 vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever–
Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v mnogih
evropskih državah zvrstijo številni dogodki, namenjeni vprašanjem
družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti. Platforma
SLOGA globalno učenje zadnja leta uspešno vključuje tudi v Tedne
vseživljenjskega učenja (TVU),7 kjer je globalno učenje med skupnimi
akcijami. TVU že 25. let potekajo pod vodstvom Andragoškega centra
Slovenije.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Zdravstvena kriza COVID-19 je v času karantene izobraževanje
prenesla na splet, kar je močno omejilo tako priložnosti neformalnega
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6

Analiza je bila pripravljena v okviru evropskega projekta Bridge 47, katerega partnerska
organizacija je platforma SLOGA. Analiza je dostopna na: http://tuditi.si/porociloanaliza-podrocja-globalnega-ucenja-v-sloveniji-in-priporocila-za-nadaljnjo-krepitevpodrocja/.

7

Več informacij: https://tvu25.acs.si/.
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učenja (oz. obšolskih dejavnosti), v okviru katerega pogosto potekajo
aktivnosti globalnega učenja, pa tudi izkustveno učenje v okvirih
formalnega učenja. Hkrati je razgalila že obstoječe družbene neenakosti,
med katerimi so digitalna ločnica, nedostopnost spletnih povezav ter
tehničnih opremljenosti družin, izobraženost staršev (za pomoč otrokom)
in jezikovne omejitve (pripadniki manjšin, Romi, ipd.). Navsezadnje pa
otroci s posebnimi potrebami v času zdravstvene krize med karanteno
niso imeli sistemske individualne dodatne strokovne podpore (razen
občasnih prostovoljnih pobud različnih akterjev civilne družbe).
Razsežnosti vseh posledic teh neenakosti se še niti ne zavedamo.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•

•

•

•

•

Globalno učenje je ključnega pomena za vključujočo trajnostno
družbo in kot orodje za doseganje vseh ciljev trajnostnega razvoja,
zato ga je treba ustrezno umestiti v novo Belo knjigo o vzgoji in
izobraževanju v Republiki Sloveniji. Vključitev je ključnega pomena
za spodbujanje otrok in mladih, da postanejo nosilci pozitivnih
sprememb ter da razvijajo sposobnosti za spoprijemanje z globalnimi
izzivi.
Učitelji_ice potrebujejo več podpornega okolja za vključevanje
globalne dimenzije (več sredstev za sodelovanje z zunanjimi gosti
in izvajalci_kami), obravnavanje tem globalnega učenja pri vseh
predmetih, medpredmetno povezovanje, prožnost in prilagodljivost
urnika, vključevanje NVO in drugih strokovnjakov_inj globalnega
učenja pri prenovi učnih načrtov, da bi globalno razsežnost v
formalnem izobraževanju naslavljali načrtno in obvezno ter da ne bi
bilo prepuščeno dobri volji in osveščenosti posameznih učiteljev_ic.
Pri vnašanju globalne razsežnosti v pouk je treba posebno pozornost
nameniti izobraževanju sedanjih in bodočih učiteljev na področju
globalnega učenja. Tudi Program mednarodne primerjave dosežkov
učencev (Programme for International Student Assessment – PISA)
je razvil okvir globalnih kompetenc (global competence framework);
pridobitev globalne usposobljenosti je namreč vseživljenjski proces in
ni enotne točke, na kateri bi posameznik postal popolnoma globalno
kompetenten. PISA bo presodila, v kateri fazi se v tem procesu
nahajajo 15-letniki in ali njihove šole učinkovito obravnavajo razvoj
globalnih kompetenc.
Država mora zagotoviti enakost izhodišč v izobraževanju – ustrezne
materialne pogoje in druge okoliščine, pomembne za posameznika.
Primer krize COVID-19 jasno nakazuje pomanjkljivost uresničevanja
načela enakosti v izobraževanju. Potreben je predvsem večji
poudarek na krepitvi kompetenc učiteljev in učiteljic za delo z otroki z
migrantskim ter begunskim ozadjem.
Otroci, ki so prosilci za mednarodno zaščito, skladno z veljavno
ureditvijo nimajo pravice do subvencioniranega vrtca, čeprav
primeroma nekatere sodelujoče in vključujoče občine nekaterim
otrokom omogočajo subvencioniran vrtec. Številni prosilci za
mednarodno zaščito se zavedajo pomena predšolske vzgoje za
dobrobit otroka, njegov razvoj in predvsem za vključevanje v
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slovensko družbo (posebej v luči dolgotrajnih azilnih postopkov),
vendar do znižanega plačila vrtca kot prosilci za mednarodno zaščito
niso upravičeni, plačila polnega zneska pa materialno stanje številnim
družinam ne omogoča. Vlada Republike Slovenije mora s ciljem
zagotavljanja enakega dostopa do predšolskega izobraževanja ne
glede na status otroka omogočiti subvencionirano predšolsko vzgojo
tudi otrokom prosilcem za mednarodno zaščito.

Organizacija

Tema

Cilj
trajnostnega
razvoja

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

Oris stanja
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Zveza društev upokojencev Slovenije

VSEŽIVLJENJSKO USPOSABLJANJE IN UČENJE
STAREJŠIH OSEB
4. cilj:
Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter
spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar

4.4 Do leta 2030 občutno povečati število mladih in odraslih z ustreznim,
tudi tehničnim in strokovnim znanjem in spretnostmi za zaposlitev,
dostojno delo in podjetništvo.
4.5 Do leta 2030 odpraviti razlike med spoloma v izobraževanju ter
omogočiti enakopraven dostop do vseh ravni izobraževanja in
strokovnega usposabljanja za zapostavljene skupine, med njimi
invalide, domorodna ljudstva in otroke, ki živijo v težkih razmerah.
ZDUS ugotavlja, da je Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1) v RS
pomanjkljiv, saj izključuje starejše od 65 let. Po tem Zakonu so odrasli
»osebe, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost«. Ta definicija težko zdrži,
če po drugi strani Zakon govori o »osnovni šoli za odrasle«. Kategoriji
»odrasli« in »starejši odrasli« je treba v Zakonu natančneje opredeliti;
najbolje v smislu demografske statistike, ki pozna tri glavne starostne
kategorije prebivalstva: mlado (0–15 let); zrelo (15–64 let) in staro (65
let in več). Zakon nima opredeljene terminologije vzgoja, izobraževanje,
vseživljenjsko učenje, opolnomočenje, usposabljanje, informiranje ...
Pomanjkljiva je tudi obrazložitev načela »vseživljenjskost izobraževanja
in učenja«, ki bi jo bilo smiselno dopolniti z ozirom na Strategijo
vseživljenjskosti učenja, ki jo je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport RS
julija 2007.
Ker sta vseživljenjsko učenje in pridobivanje veščin gonilna sila razvoja
vsake družbe, ZDUS od Vlade RS pričakuje večjo podporo pri zagotavljanju
možnosti sprotnega dodatnega izobraževanja ter usposabljanja starejših –
od priprave ustreznega akcijskega načrta pa do razvijanja in omogočanja
ustreznih in finančno primerno dostopnih izobraževalnih programov z
vsebinami za starejše. Pričakuje tudi zagotavljanje zadostnega števila
ustrezno usposobljenih izvajalcev in potrebnih tehničnih ter prostorskih
predpogojev. Sem sodi tudi omogočanje razvoja novih veščin za poznejše
življenjsko obdobje.
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Učenje krepi človeka, vse generacije v vseh življenjskih obdobjih in
v vseh življenjskih okoliščinah. Učimo se zato, da smo, da osebnostno
rastemo, da pridobivamo znanja, da znamo delati in da se učimo živeti v
skupnosti. Čeprav se v Sloveniji izvaja bogat spekter izobraževalnih oblik,
v katere so vključeni odrasli in tudi mlajši interesenti, pa glede na manjši
delež vključenih starejših oseb ZDUS trdi, da bi moralo biti vseživljenjsko
učenje dostopno vsem, ne glede na starost. Ker učenje vsebuje štiri
temeljne stebre – delo, osebno rast, prosti čas in participacijo – na ZDUS
ugotavljajo, da je predvsem za prvi (delo) ter zadnji namen (participacija)
treba pripraviti in uvesti starejšim ustrezne učne programe ter programe
usposabljanja. V Sloveniji imamo izrazit primanjkljaj možnosti za študij
gerontologije in tako premalo tovrstnih strokovnih kadrov. Spodbuditi
moramo to poklicno usmerjenost. Spodbujanje delodajalcev za vlaganje v
učenje in usposabljanje zaposlenih v starosti nad 45 let bi moralo postati
del ukrepov države. Čeprav je interes spodbujen, je usoda teh nalog v
prihodnosti nejasna, saj se izvajajo projektno, financirajo pa iz evropskih
sredstev.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

Aktivno državljanstvo, zagovorništvo in naslavljanje zahtev političnim
odločevalcem.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Socialna izolacija je starejšim osebam brez dostopa do računalnika
in brez znanj informacijsko-komunikacijske tehnologije onemogočila
vključenost v družbo.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•

•
•

•

Prispevek starejših mora biti ne glede na starost, spol, etnično
pripadnost in zdravstveno stanje posameznika ustrezno priznan ter
sistemsko podprt v vseh letih človekovega življenja.
Starost ne sme biti uporabljena za določanje vloge, vrednosti in
potenciala posameznika.
Vsem ljudem ne glede na starost mora biti omogočena možnost
aktivne vključenosti v delovni proces, pri tem mora celotna družba
spodbujati fleksibilno zaposlovanje ter upokojevanje.
Tako kot druge skupine prebivalstva morajo biti tudi starejši vključeni
v izobraževanja in usposabljanje za tretje življenjsko obdobje.
Institucije, ki bi morale sodelovati pri pripravi dokumenta o
izobraževanju za starejše, so deležniki s področja izobraževanja,
sociale, zdravstva, gospodarstva in politike.
Razlogi, zakaj je treba izobraževati ali razvijati to dejavnost za
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starejše, so: staranje prebivalstva (govorimo že o 4. življenjskem
obdobju); tehnološke in druge spremembe v družbi; spremembe
načina življenja ljudi v starosti nad 65 let (živijo sami, v domovih, samo
13 % jih živi skupaj z družino itd.); evropska paradigma o življenju
starejših ljudi (čim več ljudi naj živi v svojem dosedanjem domu, če to
želijo).
Smotri usposabljanja ljudi nad 65 let so: kakovostno vsakdanje
življenje (nove tehnologije, promet, upravni postopki, uporaba
računalnikov itd.), sodelovanje oz. nadaljevanje dosedanjega dela
oziroma nova kariera, medgeneracijsko sodelovanje.
Nosilci in izvajalci te dejavnosti so: nevladni sektor, društva, univerze
za tretje življenjsko obdobje, dnevni centri, socialna podjetja itd.
Financiranje: finančni vložki v to dejavnost za družbo niso stroški,
ampak investicija (ker so ljudje bolj zdravi, srečni, itd.).
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Organizacije

Tema

Cilj
trajnostnega
razvoja

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

Oris stanja

Forum za enakopraven razvoj (FER),
Inštitut za proučevanje enakosti
spolov (IPES) in Zavod TRI

ENAKOST SPOLOV IN OPOLNOMOČENJE ŽENSK
TER DEKLIC
5. cilj:
Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic

5.1 Povsod odpraviti vse oblike diskriminacije žensk in deklic.
5.2 Izkoreniniti vse oblike nasilja nad ženskami in deklicami v javnem
in zasebnem življenju, med njimi trgovino z ljudmi in druge vrste
izkoriščanja, tudi spolno izkoriščanje.
5.4 Priznati in ovrednotiti neplačano delo v gospodinjstvu ter negi
in skrbi za druge z zagotavljanjem javnih služb, infrastrukture in
politik socialne varnosti ter spodbujanjem skupne odgovornosti v
gospodinjstvu in družini kot vrednote na državni ravni.
5.5 Zagotoviti celovito in dejansko vključenost žensk ter enake možnosti
na vseh ravneh odločanja v politiki, gospodarstvu in javnem življenju.

V Sloveniji lahko govorimo o enakopravnosti med spoloma, saj
zakonodaja in drugi ukrepi zagotavljajo pravno formalno enakost med
spoloma v javnem in zasebnem življenju. Navkljub vzpostavljenim pravnim
okvirom pa ne moremo govoriti o dejanski enakosti med spoloma, ki bi
ženskam omogočila enak položaj, enako obravnavo in enake možnosti.
Ženske tako še vedno nosijo večje breme pri skrbstvenih opravilih,
navkljub višji izobrazbi manj zaslužijo kot moški in so manj pogosto
na položajih odločanja tako v gospodarstvu kot v politiki, prav tako so
pogosteje žrtve spolnega nadlegovanja. Med najbolj pereča vprašanja
sodijo tudi feminizacija revščine, manjko celovito obravnavane dolgotrajne
oskrbe, večanje plačne vrzeli in ohranjanje spolnih stereotipov.
O pomenu slednjih priča tudi Poročilo Evropske komisije o enakosti
spolov za leto 2017, ki je pokazalo, da 81 % Slovencev meni, da se ženske
pri sprejemanju odločitev v večji meri kot moški zanašajo na svoja čustva,
in da 55 % Slovencev meni, da je najpomembnejša vloga ženske skrb za
dom ter družino. Glede na dojemanje vlog žensk ni presenetljivo, da 81 %
žensk vsaj eno uro na dan gospodinji in kuha, v primerjavi s 28 % moških.
Enak je tudi delež moških, ki vsaj eno uro na dan izvajajo skrbstveno delo,
v primerjavi s 35 % žensk. Ženske torej opravijo bistveno več neplačanega
dela kot moški (podatki Evropskega inštituta za enakost spolov za leto
2019). V primeru finančno dobro stoječih družin se skrbstveno delo
z žensk prenese na ženske migrantke, ki delo večinoma opravljajo v
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sivi ekonomiji, s čemer se poglabljajo razredne razlike v družbi in med
ženskami. Glede na dojemanje vloge žensk pa je posledično nemogoče
pričakovati enakost med spoloma v javni sferi.
Zakon o delovnih razmerjih zagotavlja, da je »delodajalec dolžan za
enako delo in za enake vrednosti izplačati enako plačilo, ne glede na
spol«. Ne glede na to je plačna vrzel v Sloveniji realnost. Sicer je še vedno
pod evropskim povprečjem, a je tudi najhitreje rastoča: po podatkih
statističnega urada Eurostat je v letu 2010 znašala le 0,9 %, leta 2017 pa
je narasla na 8 %. Podatki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije kažejo,
da so največje razlike v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (moški
so plačani 24,5 % več kot ženske), v zdravstvu in socialnem skrbstvu
(23,2 %) in v izobraževanju (16 %). Plačna vrzel se nadalje prenaša v
obdobje upokojitve in tako v Sloveniji prihaja do feminizacije revščine,
saj pokojninska vrzel znaša že 24 % in vsaka tretja ženska nad 70 letom
starosti živi v revščini. Povečevanje plačne vrzeli kaže na dejstvo, da se
položaj žensk na trgu dela slabša, kar pa odraža širšo diskriminacijo na
trgu dela in povečevanje neenakosti med spoloma v družbi.
V slabšem položaju kot državljanke RS so ženske priseljenke.
Ekonomsko neodvisnost jim preprečuje zakonodaja, saj v Slovenijo
večinoma pridejo na podlagi združitve družine in do pridobitve dovoljenja
za stalno bivanje nimajo enakih možnosti zaposlitve. Delovno dovoljenje
jim lahko uredi le delodajalec, delodajalci pa temu (če zares nimajo potreb
po delavkah) večinoma niso naklonjeni. Opažamo tudi manko programov
opolnomočenja priseljenk, obstoječi programi pa niso izvajani na podlagi
raziskav in potreb na terenu (primer so projekti socialne aktivacije za
ženske iz drugih kulturnih okolij, ki jih je razpisalo Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, financiranih iz Evropskega
socialnega sklada). Izpostaviti je treba tudi nezmožnost vključevanja
priseljenih oseb v politično in javno življenje, saj skoraj na nobeni ravni
ni strukture, ki bi omogočala enakopravno zastopanje stališč priseljenk/
priseljencev.
Kljub temu, da ima Slovenija zakonsko uveljavljene spolne kvote v
politiki, je število žensk v parlamentu na zadnjih volitvah drastično upadlo
(s 37 % v sklicu parlamenta 2014–2018 na 24 % v novem sklicu). Prav tako
v trenutni vladi zgolj 23 % ministrov in ministric predstavljajo ženske. Te
statistike jasno kažejo na nesistematično naslavljanje enakosti spolov
v slovenski politiki, kjer se spolnim kvotam navkljub ženskam ne uspe
prebiti v ospredje oziroma vzdrževati kontinuiteto njihove politične kariere
po prvi izvolitvi.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev
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Civilna družba in NVO kot njen del igrajo pomembno vlogo pri
doseganju enakosti spolov ter krepitve vloge žensk. Na eni strani so
zelo aktivne kot izvajalke storitev za ženske v stiskah, na drugi pa kot
zagovornice v procesu uresničevanja načela enakosti med spoloma,
tako pri vplivanju na politike kot v ozaveščevalnih kampanjah. Žal je
sredstev za preventivno delovanje civilne družbe bistveno manj kot
sredstev za kurativo, kar lahko vpliva tudi na ohranjanje videnja žensk kot
»nežnejšega« spola in žrtev, manj pa kot enakopravnih ter enakovrednih
deležnic v družbenih procesih. Pri Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti deluje Strokovni svet za enakost spolov kot
strokovni posvetovalni organ. V njem sodelujejo tudi predstavniki civilne
družbe in NVO. Nova vlada do konca junija 2020 še ni imenovala novega
sveta. Krovna organizacija v Sloveniji je Ženski lobi Slovenije, ki se vključuje
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in odziva na vse relevantne procese ter dogodke, vezane na pravice žensk
in enake možnosti, žal pa večinoma deluje na prostovoljni bazi, kar vpliva
na obseg delovanja ter možnosti vplivanja.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Ženski lobi Slovenije je 27. aprila 2020 poslankam Državnega zbora
RS poslal javno pobudo, v kateri je opozoril na drugačen vpliv COVID-19
na ženske in moške. Epidemija je poslabšala položaj žensk v družbi,
med drugim zaradi i) povečanja partnerskega nasilja kot posledica
karantene, katerega žrtve so po večini ženske; ii) zaprtja šol in vrtcev ter
izobraževanja na daljavo v družbi, kjer še vedno prevladujejo tradicionalne
delitve vlog po spolu, zato so ženske prevzele večji del bremena,
pogosteje ostale doma in se niso vrnile v službo; iii) zaradi višjega
deleža zaposlenih žensk v najbolj prizadetih sektorjih, kot so zdravstvo,
podplačana nega, turizem in gostinstvo; iv) zaradi prenehanja delovanja
mehanizmov socialne zaščite so najbolj revne skupine prebivalstva, med
katerimi je največ žensk, zapadle v še večjo revščino. Učinki epidemije na
položaj žensk bodo dolgoročni, še posebej v primeru ponovnih valov krize,
saj vladni ukrepi niso upoštevali vidika spola in ga, na podlagi preteklih
zdravstvenih kriz po svetu, tudi v prihodnje ne bodo.
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) je med krizo COVID-19
izvedel raziskavo z naslovom Vzdušje v intimno-partnerskih odnosih v
času karantene in negotovosti. Pri raziskavi je sodelovalo 700 ljudi, inštitut
pa je preverjal trdovratnost spolnega stereotipiziranja, izkušnje v času
karantene in spopadanje s stiskami. Inštitut napoveduje, da bodo glede
na podatke raziskave po preklicu epidemije poleg poslabšanja neenakosti
žensk sledile tudi finančna negotovost in psihološke posledice strahu
ter nasilja. V raziskavi so tako ugotovili, da se 34,7 % anketiranih moških
in 18 % žensk ni strinjalo s tem, da je za nasilje vedno odgovoren ter kriv
storilec. S trditvijo, da je nasilje včasih upravičeno, pa se je (popolnoma)
strinjalo 5 % vseh anketirancev, pri čemer se še dodatnih deset odstotkov
s tem ni niti ne strinjalo niti strinjalo. Kar 30 % vseh vprašanih je pritrdilo
temu, da je v kriznih časih od žensk primerno pričakovati, da mirijo
konflikte in ne izpostavljajo lastnih težav. Inštitut pri teh ugotovitvah
poudarja, da je za vsako skupnost neprimerno, če pomaga vzdrževati
predstave o ženskah, ki bi jih prikazovale na način, da morajo mnenje
in potrebe vsakič prilagoditi skrbi ter sreči drugih. V anketi je skoraj 65
% vprašanih prikimalo temu, da je karantena povzročila porast nasilja
v družinah in partnerskih odnosih. Temu je izrecno nasprotovalo 25 %
anketirancev, ostali pa se do vprašanja niso opredelili. 45 % vprašanih
med karanteno ni bilo rado doma, nasprotno pa je odgovorilo 11 %
vprašanih. Inštitut na podlagi teh odgovorov sklepa, da so se ljudje v času
epidemije soočali s težkimi situacijami, ki so bile tudi posledica neenakega
razmerja moči med spoloma. IPES predvideva, da se je v polovici Slovenije
problematika odnosov in zlorab, ki so posledica pretiranega pitja alkohola,
še povečala. 54 % vprašanih se je namreč strinjalo, da so bile v obdobju
karantene težave z odvisnostjo bolj izrazite. 12 % vprašanih je v raziskavi
odgovorilo, da je med koronakrizo izgubilo zaposlitev, štirje odstotki
pa, da jim je grozila izguba zaposlitve. Inštitut je ob tej ugotovitvi še
zapisal, da ženske v povprečju prejemajo za osem odstotkov nižjo plačo
kot moški za enako delo, poleg tega pa so zaposlene v bolj nestabilnih
oblikah dela. Zato se je začelo tudi obdobje povečane odvisnosti od
partnerjevega dohodka. 15 % žensk je tako odgovorilo, da je njihovo
preživetje zdaj še bolj odvisno od partnerja, pri 11 % vprašanih pa je bila
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odvisnost vzpostavljena že prej. Raziskava je pokazala tudi, da so opravila,
kot so kuhanje, pospravljanje in čiščenje, pomoč pri šolanju od doma
ter morebitne skrbi za bolne in starejše člane, v 43 % primerov opravile
ženske. V dobri polovici odgovorov pa so vprašani navedli, da so opravila
enakomerno porazdeljena. V preostalih šestih odstotkih so ugotovili,
da večino naštetega opravijo moški. 89 % anketiranih se je strinjalo
oz. popolnoma strinjalo s tem, da se o nasilju pri nas premalo govori.
Inštitut ugotavlja, da je visoka stopnja zavedanja o obstoju nasilja gotovo
posledica naših življenjskih izkušenj, kjer se je večina z nasiljem soočila
tudi na lastni koži ali pa mu vsaj od blizu prisostvovala.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
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Krepitev vloge očeta v skrbstvenem delu, kar bi se med drugim lahko
doseglo s podporno organizacijsko strukturo na delovnem mestu,
uvedbo neprenosljive pravice očeta do starševskega dopusta, ki v
primeru neizkoriščenosti propade, in informiranje ter ozaveščanje
o že obstoječih pravicah in njihovih pozitivnih posledicah delitve
starševskega dopusta.
Uvedba dodatka za skrbstveno delo.
Povečanje aktivnosti, usmerjenih v ozaveščanje ciljnih skupin o spolnih
stereotipih in pomenu enakosti med spoloma. Izobraževanja o spolnih
stereotipih in enakosti med spoloma za vrtce ter šole.
Obveznost delodajalca, da sprejme politiko o uravnoteženosti med
poklicnim in zasebnim življenjem ter družino.
Sprejetje načrta za uresničevanje enakosti spolov za delodajalce iz
javne in zasebne sfere.
Transparentno zbiranje po spolu ločenih podatkov glede plač in
transparentna plačna politika javnih ter zasebnih delodajalcev.
Sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi po modelu predšolske vzgoje
(subvencionirano plačilo glede na materialni položaj oskrbovanca).
Zbiranje po spolu ločenih podatkov glede vpliva epidemij, kar
omogoča sprejemanje politik za boj proti posledicam epidemij, ki ne
poslabšajo neenakosti med spoloma. V oblikovanje tovrstnih politik
morajo biti enakovredno vključene ženske in ženske organizacije.
Dosledno spoštovanje in izvajanje (ter nadzor nad izvajanjem)
zakonodaje, ki je prilagojena trgu dela in omogoča priseljenim osebam
v RS dostojno delo, ki ščiti delavke/delavce pod istimi pogoji kot
državljane/državljanke RS in držav EU, s ciljem izogibanja delu na črno.
Izvajanje programov, ki izhajajo iz socioloških in antropoloških
terenskih raziskav in so sooblikovani na podlagi potreb in ciljev ljudi/
okolja, kjer se izvajajo. Programi so sistemsko financirani, redno
vrednoteni, izboljšani in vključujejo čezsektorsko ter skupnostno
sodelovanje.
Finančno in strokovno se spodbuja organiziranje posvetovalnih (v
nadaljevanju pa tudi odločevalskih) teles na vseh ravneh (lokalni,
nacionalni) po zgledih iz domačega okolja in tujine.
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Organizacija

Tema

Cilja
trajnostnega
razvoja

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

Oris stanja

Ekvilib Inštitut

DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ
8. cilj:
Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast,
polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse
12. cilj:
Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe

Družbena odgovornost podjetij (DOP) kot koncept predstavlja
prispevek podjetij k trajnostnemu razvoju in se kot takšen dotika vseh
ciljev trajnostnega razvoja.

Družbena odgovornost se nanaša na organizacije in podjetja (lahko
pa tudi posameznike) ter na njihovo prevzemanje odgovornosti za svoje
vplive na družbo kot celoto (na naravno okolje in skupnost). Pri družbeni
odgovornosti podjetij (DOP) gre za prostovoljni, nadzakonski prispevek
organizacij in podjetij k trajnostnemu razvoju preko sodelovanja z vsemi
deležniki. Agenda 2030 je nastala v sodelovanju z zasebnim sektorjem
prav z zavedanjem, da je, če želi svet uresničiti cilje trajnostnega razvoja,
nujno aktivno sodelovanje raznovrstnega zasebnega sektorja od
mikropodjetij in zadrug do multinacionalk.
Pri DOP naj bi država imela pomembno podporno vlogo pri
spodbujanju trajnostnih poslovnih praks z uporabo kombinacije
prostovoljnih ukrepov in, kadar je potrebno, dopolnjujočih predpisov.
Obenem je država tudi največji kupec in kot takšna lahko pozitivno vpliva
na implementacijo DOP v podjetja. Dober primer tega sta zeleno in
socialno javno naročanje, ki ju je Slovenija začela izvajati v letih 2018 oz.
2019.
Vseeno pa Slovenija kljub pozivu EU leta 2012, kljub članstvu v
OECD in večkratnim pozivom NVO še ni pripravila nacionalnih strateških
dokumentov, ki bi celovito naslavljali DOP. Slovenija je leta 2017 sicer
sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, v kateri je kot 6. cilj opredelila
konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor, a
v pripravo strategije ni vključila deležnikov, ki delujejo na tem področju.
Strategija zato odraža omejeno razumevanje koncepta DOP ter ne
vključuje primernih kazalnikov za spremljanje doseganja cilja. Slovenija je
istega leta v nacionalno zakonodajo prenesla direktivo EU glede razkritja
nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih
podjetij in skupin,1 ki zahteva razkritje informacij o politikah, rezultatih in
tveganjih, povezanih vsaj z okoljskimi zadevami, družbenimi vidiki, vidikom
zaposlenih, protikorupcijskimi ukrepi in ukrepi zoper podkupovanje ter
ukrepi za raznolikost v upravnih odborih. Direktiva je bila prenesena
dobesedno za podjetja z več kot 500 zaposlenimi – brez prilagoditev
nacionalnemu kontekstu. V gospodarstvu, čigar gonilo je 83 %
1

Dostopna na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32014L0095.
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podjetij, ki sodijo v kategorijo majhnih in srednje velikih podjetij (MSVP),2
ki zagotavljajo 72 % vseh delovnih mest in skoraj 63 % celotne dodane
vrednosti,3 predpisi, ki naslavljajo manj kot 50 največjih podjetij,4 ne
predstavljajo prave zaveze države k DOP.
V zadnjih dveh letih je prišlo do večjih premikov tudi na področju
spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu. Novembra 2018 je bil
sprejet Nacionalni akcijski načrt Republike Slovenije za spoštovanje
človekovih pravic v gospodarstvu5 in okrepljena nacionalna kontaktna
točka za promocijo Smernic OECD za večnacionalne družbe.6 V sklopu
Nacionalnega akcijskega načrta, katerega prednostne naloge so
promocija enakih možnosti, varstvo temeljnih delavskih pravic (prekarno
delo), varstvo okolja in trajnostni razvoj, preprečevanje trgovine z ljudmi
ter razvoj obveze skrbnega pregleda človekovih pravic, je do sedaj 12
slovenskih podjetij podpisalo zavezo k spoštovanju človekovih pravic.7
Pretežni del spodbujanja in razvijanja DOP v Sloveniji nosijo civilna
družba, akademiki in mediji ter podjetja sama. Spodbujanje mednarodnih
standardov in smernic, kot so pobuda UN Global Compact, ISO 26000
in Pobuda za globalno poročanje (Global Reporting Initiative), niso
prednostna naloga države, čeprav so zaznani nekateri premiki v smeri
okrepljene promocije Smernic OECD za večnacionalne družbe, ki je bilo
v preteklosti omejeno na tuje investitorje.8 Večji napredek se pričakuje
v sklopu tria predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije (julij 2020–
december 2021), ki poziva k pripravi novega sporočila o družbeni
odgovornosti podjetij.9
Omeniti je treba, da Slovenija sicer daje velik poudarek predvsem
socialnim politikam in politikam zaposlovanja. Poleg spodbud in olajšav ter
izvajanja osnovnih mednarodnih standardov ter direktiv EU na področju
človekovih in delavskih pravic ter nediskriminacije Slovenija podpira
nagrade in certificiranje dobrih poslovnih praks, kamor spadajo ukrepi
za dobrobit zaposlenih, ukrepi proti diskriminaciji na delovnem mestu,
ukrepi za varnost ter ukrepi za socialno varnost. Prav temu internemu
vidiku DOP posvečajo največ pozornosti tudi NVO in podjetja, kar dokazuje
tudi študija agencije PIAR,10 v kateri vsaj polovica vključenih organizacij
trdi, da se osredotočajo na zaposlene, manj na okolje in zgolj 28 % na
organizacijsko upravljanje.
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2

Vir: Vlada RS: »SMEs are the engine of Slovenian economy«. 8. 4. 2016. Dostopno na:
http://vlada.arhiv-spletisc.gov.si/en/media_room/newsletter/slovenia_weekly/news/
article/smes_are_the_engine_of_slovenian_economy_57951/.

3

Vir: STA. »EU report: Slovenia not a favourable environment for SMEs«. The Slovenia
Times. 24. 11. 2016. Dostopno na: http://www.sloveniatimes.com/eu-report-slovenianot-a-favourable-environment-for-smes.

4

Prenesena direktiva zavezuje k poročanju s strani zakonodajalca ocenjeno 50 podjetij,
po podatkih AJPES-a iz 2017 pa naj bi bilo takšnih celo manj kot 10 podjetij poleg
zavarovalnic (13 ) in bank (6 ).

5

Dostopen na: https://www.gov.si/teme/clovekove-pravice-v-gospodarstvu/.

6

Več informacij na: https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/oecd-nacionalnakontaktna-tocka-slovenije/.

7

Vir: MZZ. Dostopno na: https://www.gov.si/teme/clovekove-pravice-v-gospodarstvu/.

8

Vir: Letna poročila o OECD Smernicah za večnacionalne družbe, dostopno na: http://
mneguidelines.oecd.org/annualreportsontheguidelines.htm.

9

Vir: Osemnajstmesečni program Sveta (1. julij 2020 – 31. december 2021), dostopno na:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8086-2020-REV-1/sl/pdf.

10

Vir: PIAR: Raziskava o razumevanju družbene odgovornosti. Dostopna na: http://
www.piar.si/o-drustvu/sekcije/sekcija-za-razvoj-druzbene-odgovornosti-in-nevladneorganizacije/raziskava-razumevanje-druzbene-odgovornosti.
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Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

Najopaznejšo vlogo pri razvoju in širitvi koncepta družbene
odgovornosti v Sloveniji igrajo prav NVO v sodelovanju z akademiki,
mediji in podjetji. Dolgo je vlada prepuščala naslavljanje področja
samim podjetjem ter civilni družbi z občasno podporo posameznim
prizadevanjem. To stanje se le počasi spreminja s krepitvijo zavedanja
države, da je tudi sama kupec in da lahko preko javnih naročanj pozitivno
vpliva tudi na prostovoljne procese znotraj podjetij.
Znanje in izkušnje NVO ter zasebnega sektorja, med drugim
preko Mreže za družbeno odgovornost Slovenije in mreže Inštituta za
razvoj družbene odgovornosti (IRDO), so se izkazale za pomembne
pri pripravi področnih dokumentov, kot je bil Nacionalni akcijski
načrt in zaveze za izvajanje Smernic OZN za spoštovanje človekovih
pravic v gospodarstvu. Poleg občasnega sodelovanja pri sprejemanju
dokumentov, kadar so NVO v procesu priznane kot deležnik, pa so NVO
vpete v spodbujanje integracije DOP v poslovanje ter strateško raven
slovenskih podjetij, v ozaveščanje in informiranje javnosti, v izobraževanje
vodij ter strokovnjakov ter v izmenjavanje dobrih praks na področju DOP
(imenovani mreži s partnerji organizirata dve večji konferenci letno).
Med drugim nudijo tudi svetovanje pri pripravi trajnostnih (nefinančnih)
poročil ter certificiranje podjetij – npr. certifikati Družini prijazno podjetje,
Trajnostno podjetje, Družbeno odgovoren delodajalec, Standard za
družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno delo ipd. Organizacije
civilne družbe so prav tako pobudniki in izvajalci več nagrad na področju
družbene odgovornosti podjetij: nagrada Horus, Nagrada družbeno
odgovornih praks, Naj prostovoljcem prijazno podjetje, Invalidom prijazno
podjetje ipd. Kot članice evropskih mrež so slovenske NVO vpete v
prizadevanja za krepitev DOP tudi na evropski in globalni ravni.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Pandemija COVID-19 je dodobra pretresla gospodarstvo, ne glede na
to, komu in kolikim bo uspelo ohraniti svoje poslovanje. Poleg finančnih
učinkov, ki jih ima pandemija na podjetja, je kriza razgalila tudi velike
ranljivosti v samih podjetjih ter – kar je bilo prej marsikomu nevidno
– v njihovih nabavnih verigah. DOP temelji na deležniškem konceptu –
identifikacija deležnikov in strateško sodelovanje z njimi pa sta obvezna
dela tudi priprave trajnostnih (nefinančnih) poročil. Kriza tako razgalja
podjetja, ki upravljajo in sodelujejo s svojimi deležniki predvsem na papirju
ali v okviru vsakdanjega poslovanja ter občutno manj na strateški ravni.
Trenutna kriza bo tako tudi na področju priznavanja lastnika kot edinega
ključnega deležnika podjetja konkretno spremenila stvari.
Kriza je tudi močan opomnik – tako za podjetja kot državljane – o vlogi
in nujnosti močne socialne države – javnega zdravstva, šolstva, sociale itd.
–, ter o pomenu vlaganj vanjo. Kriza COVID-19 bo tako najverjetneje imela
močan vpliv na razvoj DOP, saj ponuja priložnost za razvoj celovitejšega
in bolj iskrenega DOP v času naslavljanja nujnih družbenih ter okoljskih
izzivov. Na to nakazuje tudi program trenutnega tria predsedstev Svetu
EU s pozivom k pripravi novega akcijskega načrta EU za družbeno
odgovorno ravnanje podjetij. Mednarodni standardi in smernice, ki še
čakajo na širšo implementacijo v slovenska podjetja, predstavljajo tudi
pričakovanje skupnosti, da podjetja prispevajo k trajnostnemu razvoju ter
se obenem zavedajo učinkov svojih aktivnosti na okolje in družbe vzdolž
svojih nabavnih verig. V preteklih mesecih je pandemija prisilila podjetja,
da spremenijo svoje prioritete. Okoljska vprašanja, družbena vprašanja
ter vprašanja upravljanja, kot so zdravje, varnost in dobrobit zaposlenih,
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ter delodajalske prakse v preteklosti niso dobile toliko pozornosti kot v
zadnjih mesecih. Veliko podjetij hiti sprejeti ukrepe, s katerimi bi zaščitili
svoje zaposlene ter trajnost poslovanja. Upamo, da bo kriza prepričala
tudi vlado, da s svojo zakonodajo, predpisi in praksami sledi gospodarstvu
ter NVO in spodbuja ter krepi ta trend.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•

•
•

•

Organizacija

Tema

Cilji
trajnostnega
razvoja

Mladinski svet Slovenije

DOSTOJNO DELO IN DOSTOJNI ŽIVLJENJSKI POGOJI
ZA MLADE
8. cilj:
Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast,
polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse
1. cilj:
Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu
10. cilj:
Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med državami
11
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V skladu s pozivom EU iz 2012 in v duhu tria predsedstev Nemčije,
Portugalske in Slovenije, katerega program vključuje med drugim
poziv k pripravi novega sporočila o DOP, vključno z akcijskim
načrtom EU za odgovorno poslovno ravnanje, naj slovenska vlada v
sodelovanju s ključnimi deležniki pripravi prvo nacionalno strategijo za
DOP ter nacionalni akcijski načrt za njeno izvedbo.
Vlada naj pripravi smernice za podjetja, kako se aktivneje vključiti v
doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki naj temeljijo na konceptu DOP.
Vlada naj aktivneje spodbuja vključevanje podjetij v podpis in izvajanje
zaveze v sklopu sprejetega Nacionalnega akcijskega načrta in
zaveze za izvajanje Smernic OZN za spoštovanje človekovih pravic v
gospodarstvu ter izvajanja skrbnega pregleda spoštovanja človekovih
pravic v gospodarstvu.
Vlada naj čimprej začne postopek sprejemanja leta 2019 sprejete EU
direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev
in oskrbovalcev,11 in sicer v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki,
vključno z NVO ter gospodarstvom. Direktiva mora biti prenesena v
nacionalno zakonodajo do avgusta 2022.

Direktiva EU o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev,
dostopna na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/
HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN.
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Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

Oris stanja

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

-

Izboljšanje kakovosti zaposlitev na sistemski ravni in zagotavljanje
kakovostnih ter dostojnih zaposlitev.
Vsem zagotoviti enake pogoje za ureditev bivanjske problematike.

Mladi (v starosti 15–29 let) se v svetu dela srečujejo s slabšim
položajem kot druge starostne skupine. Raziskava Mladina 2018/19
navaja, da prehod mladih na trg dela traja vedno dlje in da trg dela postaja
vse bolj negotov. Po podatkih Statističnega urada RS je bila v zadnjem
četrtletju leta 2019 stopnja brezposelnosti mladih 7,5–odstotna in tako za
skoraj 3,5 odstotne točke višja od skupne stopnje brezposelnosti. Podatki
Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) za leto 2020 kažejo, da je mladih v
povprečju 18 % iskalcev zaposlitve. Če bi poleg prišteli še mlade, ki niso
registrirani na ZRSZ in opravljajo prekarne oblike dela, pa bi se število še
povečalo. Brezposelnost med mladimi je tako še vedno visoka, mladim
pa vedno pogostejše prekarne oblike dela ne nudijo socialne varnosti in
možnosti za načrtovanje lastne prihodnosti. Slovenija se med evropskimi
državami uvršča v sam vrh po številu prekarnih, nerednih zaposlitev. Tudi
med zaposlenimi so mladi še vedno v slabšem položaju, saj je povprečna
mesečna bruto plača mladih (15–29 let) lani znašala približno tri četrtine
povprečne bruto mesečne plače vseh zaposlenih oseb v Sloveniji.
Izziv ostajajo dolgotrajno brezposelni mladi oziroma mladi, ki imajo
številne težave (duševne, družinske, telesne ...) in se zaradi tega težje
vključujejo na trg dela. Pri teh mladih bo treba vzpostaviti posebne
programe za njihovo celovito vključevanje v družbo in posledično tudi na
trg dela.
V boju proti revščini je poleg urejenega in vsem dostopnega trga dela
ter kakovostnega izobraževanja pomembna tudi stanovanjska politika.
Stanovanja na trgu so draga, mladim pa nedostopna, saj težko dobijo
zaposlitev in pogosto delajo za nizko plačilo.
Opažamo, da je ključna težava na področju izobraževanja prehod
na trg dela ter opuščanje izobraževanja pri poklicnem in strokovnem
izobraževanju. Premalo je poudarka na ukrepih, namenjenih skupini
NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo) ter
mladim na podeželju. Mednarodna organizacija dela (International Labor
Organization – ILO) je v raziskavi, ki je bila objavljena 30. marca 2020,
zaznala, da se je skupina mladih NEET še povečala, in napovedala nadaljnji
trend naraščanja. V prihodnje bomo morali še toliko bolj poskrbeti za
kakovostno izobraževanje in za kakovostne zaposlitve mladih.
Za preprečevanje zgodnjega opuščanja izobraževanja in za lajšanje
prehoda mladih na trg dela sta pri nas uveljavljena dva mehanizma:
vajeništvo ter pripravništvo. Maja 2017 je bil sprejet Zakon o vajeništvu. S
šolskim letom 2017/2018 se je vajeništvo začelo izvajati kot pilotni projekt.
Namen ukrepa je usposabljanje dijakov in s tem povečanje njihovih
možnosti za zaposlitev po koncu šolanja.

MSS si svojimi kampanjami, vključevanjem v javne razprave in v
pripravo zakonodajnih predlogov prizadeva za izboljšanje položaja mladih
tako v obdobju njihovega izobraževanja kot po njem. Predlagajo ukrepe
za večjo zaposljivost mladih in opozarjajo na pomanjkljivosti sistema, ki
mladim ne omogoča dostojnega plačila za delo. Sodelujejo v številnih
delovnih skupinah na ministrstvih, ki se ukvarjajo z izboljšanjem položaja
mladih.
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MSS se povezuje z različnimi akterji civilne družbe predvsem preko
svojih organizacij – članic. Na področju zaposlovanja in izobraževanja je
vključen v različna delovna telesa vlade ter ministrstev, v katerih sodelujejo
tako predstavniki civilne družbe kot tudi izvajalci in nosilci politik.
MSS že nekaj let sodeluje v delovni skupini Jamstva za mlade v
okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
v kateri si prizadeva za sistemske ukrepe za večjo zaposlenost mladih s
poudarkom na ustvarjanju okolja, ki bo mladim omogočilo dostojno plačilo
za opravljeno delo. Vključuje se v javne razprave, v pripravo zakonodaje in
si prizadeva za izboljšanje pogojev na trgu dela.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Zdravstvena in družbeno-gospodarska kriza je posegla na vsa
področja ter še bolj poglobila neenakosti v družbi. Osamosvajanje mladih,
ki je zaradi porasta negotovih oblik zaposlitve, relativno nizkega plačila
za opravljeno delo in skorajda neobstoječe stanovanjske politike oteženo,
je v času krize COVID-19 postalo še težje. Problematike prekarnega dela
so se še posebej izrazile v trenutni krizi. Številni mladi so čez noč izgubili
zaposlitev, saj so najlažje odpustljiva delovna sila in za veliko mladih, ki so
se že pred krizo komaj preživljali iz meseca v mesec, trenutni položaj na
trgu dela ne zagotavlja preživetja.
Zaposleni, ki opravljajo prekarne oblike dela, so bili v času korona
krize med najbolj ogroženimi skupinami. Bili so prepuščeni samovoljnim
odločitvam delodajalcev in odvisni od mehanizmov solidarnostne pomoči,
ki so jih sprejemale vlade po Evropi (za razliko od redno zaposlenih
delavcev, pri katerih so mehanizmi socialne pomoči določeni v pogodbi
o zaposlitvi). Na podlagi trendov po gospodarski krizi leta 2008 lahko
predvidevamo, da se bo po valu odpuščanj ponovno razmahnila
prekarnost, saj bo na voljo veliko delovne sile.
V času epidemije se je že tako slab položaj na bivanjskem področju za
mnoge še poslabšal. Tudi v trenutni krizi imajo največje težave tisti, ki so
najemniki tržnih stanovanj z visokimi najemninami in so izgubili dohodek,
najemnino pa so morali plačevati tudi v času epidemije. Številnim od njih,
ki so že pred krizo z lastnim zaslužkom komaj plačevali stroške najema, je
izguba dela ali zmanjšanje prihodka pomenila tudi izgubo doma.

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Trenutni ukrepi na področju zaposlovanja in izobraževanja so v teku, a
večinoma niso sistemski, za kar si MSS ves čas prizadeva. MSS pričakuje,
da bo v prihodnje več sistemskih in trajnostnih rešitev na teh področjih,
saj sta kakovostno izobraževanje ter dostojna zaposlitev temelj za
uspešno osamosvajanje mladih.

Priporočila
za dosego
cilja

•

•
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MSS si preko različnih vladnih delovnih teles prizadeva za učinkovit
vstop mladih na trg dela in za kakovostne ter dostojne zaposlitve
in poudarja, da je treba že med izobraževanjem doseči, da ukrepi
aktivne politike zaposlovanja ne bi bili potrebni.
MSS predlaga spremembo zakonodaje, ki bi onemogočala prekarno
delo, ki mladim ne omogoča socialne varnosti in v okviru katerega
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mladi pogosto delajo za plačilo, ki je nižje od praga revščine. Vsako
delo, ki vsebuje elemente delovnega razmerja, mora postati delo po
pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas.

Organizacija

Zveza društev upokojencev Slovenije

Tema

TRG DELA, DELO STAREJŠIH OSEB IN UPOKOJEVANJE

Cilj
trajnostnega
razvoja

8. cilj:
Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast,
polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

8.1 Ohranjati gospodarsko rast na prebivalca v skladu z okoliščinami
v posamezni državi in zlasti vsaj sedemodstotno letno rast BDP v
najmanj razvitih državah.
8.5 Do leta 2030 doseči polno in produktivno zaposlenost ter vsem
moškim in ženskam, tudi mladim in invalidnim, zagotoviti dostojno
delo in enako plačilo za delo enake vrednosti.

Oris stanja

Ob nadaljnjem naraščanju prekarnosti ni mogoče doseči vrednot, kot
so skupno dobro, socialno dojemljiva in solidarna družba, partnerstvo
med delodajalci in delojemalci ter – najpomembnejše dobro – dostojno
delo. Potrebujemo družbeni konsenz glede definicije prekarnega dela in
ustrezne učinkovite zakonodajne rešitve za njegovo odpravo. Prekarnost
prizadene prav starejše in mlade, posledice pri obeh generacijah pa so
podobne. Mladi imajo težave pri osamosvajanju, pogosto delajo brez
gotovih prihodkov, so primorani v pretirano fleksibilnost in izpostavljeni
stresu. Posledice prekarnosti je mogoče čutiti na vseh ravneh, tako
na ravni države, pri čemer na ravni socialne države govorimo o nizkih
prihodkih, kot tudi na ravni posameznika (slabše zdravje in počutje)
ter medgeneracijske solidarnosti. S prekarnostjo se lahko soočimo s
pozitivnega zornega kota, ki ga naslavlja civilna družba v sodelovanju
s stroko, državo in gospodarstvom (standard za družbeno odgovorno
vodenje podjetij in neprekarno delo), ali z vidika sankcij, ki jih mora izvajati
država (inšpektorati). Trajnostne oblike dela so tiste oblike, ki mladim in
starejšim omogočajo samostojnost ter zagotavljajo dostojno življenje.
Starejši opozarjajo na velike domače strukturne težave, povezane z
izobraževanjem za poklice in zaposlovanje ter še vedno primerljivo nizko
splošno produktivnostjo, na pomanjkanje ustreznih in potrebnih delavcev
danes ter še bolj v prihodnje. Ocenjujejo, da je nujna popolna strukturna
reforma trga dela in ne le parcialna prilagajanja trenutnim pritiskom ter
improvizacija. Nujen je politični razmislek o uvedbi fleksibilnosti delovnih
nalog, časovni banki dela in delitveni ekonomiji ter vključevanju starejših v
take ureditve.
V Sloveniji imamo v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo izrecno
opredeljeno področje dostopa do zaposlitve, pri čemer je prepovedana
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diskriminacija na podlagi starosti. Ena od pogostih kritik je, da so na
področju dostopa do zaposlitve izjeme za diskriminacijo na podlagi
starosti ohlapno opredeljene in dajejo veliko prostora za neenako
obravnavo zaradi starosti, kljub temu da določene varovalke obstajajo.
Zaznati je ovire pri dostopu do zaposlitve zaradi predsodkov o starejših.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

Zagovorništvo na področju zagotavljanja dostojnega dela za vse in
ozaveščanje o tveganjih diskriminacije starejših oseb.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Naraščanje prekarnosti in drugih atipičnih oblik dela, več odpuščanj,
padec gospodarske rasti.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•
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Trg dela mora biti urejen tako, da bodo ljudje usposobljeni za
nadaljevanje dela za toliko časa, kolikor hočejo ali zmorejo, na način,
ki se jim zdi najboljši, podprt s fleksibilnimi pristopi k zaposlovanju in
upokojevanju.
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Organizacija

Tema

Cilj
trajnostnega
razvoja

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

Oris stanja

Inštitut za elektronsko
participacijo
(Mreža nevladnih
organizacij
za vključujočo
informacijsko družbo)

VKLJUČUJOČA DIGITALNA DRUŽBA
9. cilj:
Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in
trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije
4. cilj:
Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter
spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI),1 ki meri razvitost
v segmentih povezljivosti, človeškega kapitala, uporabe spletnih storitev,
integracije digitalne tehnologije ter digitalnih javnih storitev.

Strateški cilji in kazalniki
Digitalna Slovenija 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe
do leta 20202 je krovni strateški dokument Slovenije za digitalizacijo z
intenzivno in inovativno uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij
(IKT) ter spleta v vseh segmentih družbe. Splošno uspešnost strategije
predstavlja kazalnik »Digitalna rast – splošno«, ki meri uspešnost digitalne
rasti Slovenije glede na indeks digitalnega gospodarstva in družbe
(DESI). Kot izhodiščna vrednost kazalnika je v strategiji (str. 42) določena
uvrstitev Slovenije na DESI za leto 2014 (19. mesto – nizka uspešnost). Kot
ciljna vrednost kazalnika za leto 2020 je določeno 12. mesto Slovenije na
indeksu DESI (srednja ali visoka uspešnost).
Strategija razvoja Slovenije 20303 med kazalniki razvojne uspešnosti
upošteva uvrstitev države na indeksu DESI. Za ciljno vrednost strategije
za leto 2030 je določena uvrstitev v prvo tretjino držav EU po vseh petih
razsežnostih indeksa oz. skupno 9. mesto med državami članicami EU.
Kot izhodiščna vrednost je vzeta uvrstitev Slovenije na 17. mesto v letu
2017.
Podatki in stanje
Evropska komisija je junija 2020 objavila najnovejši DESI indeks, na
katerem se Slovenija uvršča na 16. mesto.4 Poročilo UMAR o razvoju
20205 ugotavlja, da je Slovenija v preteklih letih po indeksu digitalnega
1

Dostopen na: https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-composite.

2

Dostopna na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DID/Strategija-razvojainformacijske-druzbe-2020.pdf.

3

Dostopna na: https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvojaSlovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf.

4

Vir: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/slovenia.

5

Dostopno na: https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2020/
slovenski/POR2020.pdf.
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gospodarstva in družbe napredovala s podobnim tempom kot EU, njena
uvrstitev v sredino držav EU je tako ostajala dokaj nespremenjena (str.
101). UMAR pri tem izpostavlja zelo skromne spremembe na področju
digitalnih spretnosti prebivalstva, po katerih se Slovenija nahaja pod
povprečjem EU (na 17. mestu).6 Te spremembe so celo počasnejše,
kot je povprečje v EU. Po podatkih Statističnega urada RS7 je bilo leta
2019 v Sloveniji med osebami, starimi med 16 in 74 let, 28 % oseb s
pomanjkljivimi digitalnimi veščinami in 17 % brez digitalnih veščin.
Poročilo Vlade RS o doseganju ciljev trajnostnega razvoja 2020
Vlada RS v drugem prostovoljnem nacionalnem pregledu
uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja8 v sklopu 4. razvojnega cilja
ugotavlja, da imamo v Sloveniji slabo razvite digitalne veščine pri odraslih,
še posebej med nižje izobraženimi in starejšimi (str. 35). V povezavi
s tem navaja ukrep izboljšanja digitalne (računalniške) pismenosti
v izobraževalnem sistemu (str. 36) in zavezo za krepitev digitalnih
kompetenc vseh deležnikov v družbi (str. 97).
Po drugi strani vladno poročilo v sklopu 9. cilja trajnostnega razvoja
(str. 56) podaja nepopolne podatke o uvrstitvi Slovenije na DESI indeksu.
V poročilo ni vključen podatek o uvrstitvi v letu 2019 (16. mesto), hkrati
navaja napačen podatek o uvrstitvi za leto 2015. Glede na podatkovno
bazo Evropske komisije je pravilna uvrstitev na 16. mesto.9 Vladno
poročilo navaja uvrstitev na 19. mesto za leto 2015 in 15. mesto za
leto 2018, s čimer napeljuje na sklep, da je Slovenija v tem obdobju
napredovala za štiri mesta. Dejansko pa Slovenija glede na podatke
Evropske komisije in poročilo UMAR v primerjavi z drugimi članicami EU ni
naredila napredka.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

59

NVO (Društvo Duh časa, Zavod Vsak, Zavod Simbioza Genesis, Zavod
Beletrina, Zveza društev upokojencev Slovenije, Medobčinsko društvo
slepih in slabovidnih Nova Gorica, Zavod Nora – LOGOUT, Društvo
Ljudmila, Zavod MISSS, Društvo Rampa, Društvo Lugos, Zavod Kersnikova
in ostale NVO) v okviru svojih kapacitet aktivno ter uspešno naslavljajo
problematiko slabo razvitih digitalnih veščin prebivalstva, problematiko
e-vključenosti ranljivih skupin in podpore digitalizaciji nevladnega
sektorja. Zaradi pomanjkanja dolgoročne sistemske podpore razvoju
nevladnega sektorja na področju informacijske družbe in izključevalnih
pogojev javnih razpisov na področju digitalizacije za NVO je večina
njihovih projektov med seboj nepovezanih ter omejenih na specifične cilje
skupine. Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo10 si prizadeva za
povezovanje in krepitev nevladnega sektorja na področju informacijske
družbe. V ta namen povezuje 30 NVO s področij, kot so digitalna enakost
in dostopnost, digitalna kultura ter multimedija, upravljanje spleta, IKT
rešitev, e-uprave in e-demokracije. Mreža izvaja zagovorniške aktivnosti
pri oblikovanju in spremljanju politik na področju digitalizacije, opozarjanju
na človeške vidike digitalizacije ter vzpostavljanju nevladnega sektorja
6

Vir: https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-components (kazalnik Internet user
skills).

7

Vir: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8818.

8

Dostopno na: https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26450VNR_2020_Slovenia_Report.pdf.

9

Vir: https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-composite.

10

Več informacij: https://www.informacijska-druzba.org.
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kot deležnika digitalne preobrazbe Slovenije. Mreža je ustanovna članica
Slovenske digitalne koalicije.
V strategiji Digitalna Slovenija 2020 je zapisan ukrep Podpora
projektom digitalnega opismenjevanja in e-vključenosti v vrednosti milijon
evrov za obdobje 2016–2020 (str. 39). Država tega ukrepa ne izvaja. Mreža
NVO-VID je zato z organizacijo javnih dogodkov, s sporočili za javnost
in z dialogi z odločevalci večkrat opozorila na neizvajanje ukrepa ter
posledice za vključujočo digitalno družbo. Urad za informacijsko družbo
na Ministrstvu za javno upravo je za jesen 2020 napovedal javni razpis
za NVO za krepitev e-veščin in spodbujanje uporabe spleta med ciljnimi
skupinami.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Mreža NVO-VID je ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in
informacijske družbe 17. maja 2020 pripravila sporočilo za javnost
»Epidemija koronavirusa razgalila vrzeli digitalizacije Slovenije v segmentu
e-veščin, e-storitev in e-vsebin«.11 Mreža je v sporočilu opozorila, da so
imele v času epidemije in karantene različne skupine prebivalstva težave
s komunikacijo na daljavo zaradi pomanjkljive digitalizacije javnih storitev,
plačljive in nezdružljive programske opreme ter uporabnikom neprijaznih
e-storitev. Ponavljale so se zgodbe o spletnih prevarah, dezinformacijah
in odvisnosti od digitalnih tehnologij. Prisotnih je bilo precej težav pri
izvajanju dela in učenja od doma ter pri e-vključenosti ranljivih družbenih
skupin. Odprlo se je tudi vprašanje digitalizacije samih NVO. V času
epidemije so se povečale njihove potrebe po programski opremi in
spletnih storitvah za delo ter komunikacijo na daljavo. Neprofitna narava
sili NVO v iskanje dostopnih digitalnih tehnologij, ki jih najlažje dobijo
po ugodnih cenah pri licenčnih ponudnikih. S tem pa se vzpostavlja
tehnološka odvisnost od posameznih korporacij. Zato je treba razviti
podporno okolje, ki bo NVO-jem omogočilo dostop do prostih digitalnih
tehnologij, ki bodo ne samo cenovno dostopne, ampak tudi neodvisne,
zanesljive in varne. Mreža NVO-VID zaključuje, da so navedene vrzeli
digitalizacije v segmentu prebivalstva in NVO posledica šibke politične
podpore in nezadostnih javnofinančnih mehanizmov za digitalno
opismenjevanje ter razvoj e-storitev in e-vsebin.

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Ukrepi in aktivnosti so v teku, vendar zaradi nizke izvršne zmogljivosti
(slabo izvajanje zastavljenih ukrepov in šibko medresorsko sodelovanje)
na ravni države, na katero opozarja tudi UMAR v Poročilu o razvoju 2020
(str. 160), Slovenija ne dosega načrtovanih strateških ter razvojnih ciljev na
področju digitalizacije.

Priporočila
za dosego
cilja

Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo poziva Vlado RS, da v
prenovljeno strategijo za digitalizacijo Slovenije vključi naslednje, finančno
podprte ukrepe:
11

Dostopno na: https://www.informacijska-druzba.org/2020/05/17/koronavirus-vrzelidigitalizacije-slovenije-e-vescine-e-storitve-e-vsebine/.
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•
•

•
•

krepitev neformalnega učenja e-veščin, digitalnega opismenjevanja in
odgovorne uporabe tehnologij med prebivalci Slovenije;
razvoj prosto dostopnih odprto kodnih in različnim družbenim
skupinam prilagojenih digitalnih storitev za prijaznejše življenje v
obdobjih fizične distance;
celostna digitalizacija storitev javnega sektorja za poslovanje z
državljani;
okrepljeno strateško načrtovanje z doslednim upoštevanjem
standardov participativne demokracije, ki bo izboljšalo skladnost
in izvedljivost strateških dokumentov države Slovenije na področju
digitalizacije.
Ti ukrepi so usmerjeni na izboljševanje položaja Slovenije na DESI
indeksu v segmentu človeškega kapitala in uporabe spletnih storitev.
Prav pri slednji ima Slovenija največji zaostanek v primerjavi s
povprečjem EU (22. mesto).

Organizacija

Tema

Cilj
trajnostnega
razvoja

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

Mladinski svet Slovenije

MLADI, TRAJNOSTNA INFRASTRUKTURA
IN PODNEBNA PRAVIČNOST
9. cilj:
Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo
in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije
10. cilj:
Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med državami
13. cilj:
Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam
in njihovim posledicam

-

Oris stanja
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Izboljšati in okrepiti linije javnega prevoza.
Ureditev javne infrastrukture na obrobjih.
Spodbujanje trajnostnega načina družbenega delovanja s poudarkom
na prehodu v nizkoogljično družbo.
Izboljšanje potovalnih navad mladih.
Vključevanje mladih v oblikovanje, izvajanje in vrednotenje programov,
povezanih z okoljem.

Po vsem svetu se mladi zbirajo in opozarjajo na okoljske probleme ter
si prizadevajo za čisto in zdravo okolje. Mladi so tisti, ki bodo posledice
neukrepanja pri zajezitvi podnebnih sprememb občutili najbolj, zato je
odgovoren odnos do okolja zahteva, ki je ne more obiti niti politika, niti
gospodarstvo, niti drugi subjekti, ki s svojim ravnanjem vplivajo na naše
okolje.
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Kljub prizadevanjem in zavezam Slovenije ter EU za razvoj podeželja
so razlike med življenjem v mestih in na podeželju še vedno izrazite,
kar mlade s podeželja postavlja v še bolj neenak položaj. Oddaljen
in neurejen dostop do urbanih središč dodatno otežuje dostop do
kakovostnih zaposlitev ter javnih storitev. Kljub dejstvu, da stanovanjska
problematika na podeželju ni tako obsežna, se je treba zavedati, da mladi
stanovanjsko vprašanje rešujejo predvsem z dograditvijo stanovanjskih
površin objektov staršev, kar lahko vodi v slabše osamosvajanje mladih
in v povečanje njihovih stisk. Zato je pomembno zagotoviti enake pogoje
za mlade v mestih in na podeželju ter ustvariti razmere, ki bodo mladim
omogočale dostojno življenje na podeželju.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

Civilna družba ima velik pomen v boju proti podnebnim spremembam.
Civilna družba opozarja na težave in je vedno pripravljana aktivno
sodelovati pri reševanju najbolj ključnih izzivov današnjega časa.
Na MSS se močno zavedajo družbene realnosti in nujnosti ukrepanja
v boju proti podnebnim spremembam. Že leta 2012 so izdali publikacijo
Trajnostni razvoj in mladinske organizacije, s katero so mladinske
organizacije ozaveščali o pomenu trajnostnega razvoja ter njegovem
udejanjanju v mladinskih organizacijah. Leta 2018 so na pobudo mladih v
svojih strukturah prvič izvolili podpredsednika za trajnostni razvoj, s čimer
so področju trajnostnega razvoja tudi s formalnega vidika dali pomembno
mesto v okviru svojega dela in zagovorništva.
MSS koordinira delo Mladinskih svetov lokalnih skupnosti, jim nudi
strokovno podporo in jih izobražuje ter usposablja, da lahko uspešno
zagovarjajo interese mladih v lokalnem okolju. Na ta način MSS skrbi, da
imajo mladi v vseh predelih države, torej tako v mestih kot na podeželju,
ustrezne možnosti za aktivno participacijo v družbi.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•

•

•

Uvedba učnih vsebin, vezanih na odgovoren odnos do okolja, v
šolske kurikulume. Uvajanje učnih vsebin, vezanih na odgovoren
odnos do okolja, je zagotovo lahko del predmeta Državljanska vzgoja,
za katerega si MSS prizadeva, da v okviru napovedane reforme
izobraževalnega sistema postane obvezen predmet tako v osnovnih
kot tudi v srednjih šolah.
Spodbujanje uporabe javnega prevoza. Država bi se morala v večji
meri zavedati pomena dobro urejenega javnega potniškega prometa
tako z vidika trajnostne mobilnosti kot tudi z vidika zagotavljanja
kakovostnih storitev za vse. Okrepiti je treba linije javnega potniškega
prometa in povečati njegovo učinkovitost ter uvesti enotno vozovnico.
Izgradnja kolesarskih stez in pešpoti. Slovenija mora na področju
izgradnje varnih kolesarskih stez in pešpoti postoriti še marsikaj,
zato mora začeti namenjati več sredstev za njihovo izgradnjo tako na
državni kot na lokalnih ravneh.
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foto: angie warren @ unsplash
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Organizacija

Tema

Društvo kulturno, informacijsko
in svetovalno središče Legebitra

PRAVICE LGBTI

Cilja
trajnostnega
razvoja

10. cilj:
Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med državami
3. cilj:
Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje
v vseh življenjskih obdobjih

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

3.3 Do leta 2030 ustaviti epidemije aidsa, tuberkuloze, malarije in
zapostavljenih tropskih bolezni ter preprečevati širjenje hepatitisa,
bolezni, ki se prenašajo z vodo, in drugih nalezljivih bolezni.
3.7 Do leta 2030 vsem omogočiti dostop do zdravstvene oskrbe na
področju spolnega in reproduktivnega zdravja, tudi za načrtovanje
družine, ozaveščanje in izobraževanje, ter vključiti reproduktivno
zdravje v nacionalne strategije in programe.
3.8 Poskrbeti za splošno zdravstveno zavarovanje, ki vključuje
zaščito pred finančnimi tveganji, dostop do kakovostnih osnovnih
zdravstvenih storitev ter dostop do varnih, učinkovitih, kakovostnih
in poceni osnovnih zdravil in cepiv za vsakogar.
10.3 Zagotoviti enake možnosti in zmanjšati dejansko neenakost,
tudi z odpravo diskriminatornih zakonov, politik in ravnanja, ter
spodbujanjem ustrezne zakonodaje, politike in ukrepov.
11.7 Do leta 2030 zagotoviti splošen dostop do varnih, odprtih in
dostopnih zelenih in javnih površin, zlasti za ženske in otroke,
starejše in invalide.
16.3 Spodbujati spoštovanje načel pravne države na državni in
mednarodni ravni ter poskrbeti za enakopraven dostop do pravnega
varstva.

Oris stanja

Slovenija je na področju pravic LGBTI v preteklosti dosegla velik
napredek zaradi močnih in glasnih LGBTI organizacij, vendar je za nadaljnji
napredek države na tem področju potrebno aktivnejše delovanje vlade in
državnih institucij zlasti na področju spodbujanja strpnosti, raznolikosti
in protidiskriminacijskih ukrepov, ki jih bo treba oblikovati in strateško
razvijati v dialogu z LGBTI NVO, da bodo učinkoviti.
Diskriminatorni zakoni in projekti, ki ne prepoznavajo posebnih
potreb LGBTI in negativnih družbenih stališč, ovirajo izvajanje načela
»nikogar pustiti ob strani« za skupnost LGBTI. Posledice so nižji
dohodek, slabše zdravstveno stanje, nižja izobrazba, pomanjkanje
dostopa do pravne države in več neenakosti.
Kakovost zdravstvenih storitev, zlasti trans-specifičnih storitev, je v
Sloveniji pomembno vprašanje. Ker je Slovenija majhna država, obstaja
samo ena interdisciplinarna skupina za medicinsko potrditev spola.1
1

Pisni prispevek o položaju LGBTI oseb v okviru tretjega cikla univerzalnega
periodičnega pregleda Republike Slovenije, ki so ga prispevale Legebitra, TransAkcija,
Škuc Magnus in ERA – LGBTI združenje za enake pravice za Zahodni Balkan in Turčijo,
str.10–11.
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Zaradi številčno majhne populacije transspolnih posameznikov slovenski
zdravstveni sistem ne izvaja nekaterih zdravstvenih postopkov (na
primer faloplastika, vaginoplastika, metoidioplastika itd.). TransAkcija2
in Legebitra sta od transspolnih oseb prejeli informacije, da je pristop
psihiatrov in kliničnih psihologov do trans oseb pogosto ponižujoč, vsiljiv,
žaljiv in/ali temelječ na stereotipih. Večina transspolnih posameznikov
prav tako poroča, da niso ustrezno obveščeni o postopku, stopnjah in
različnih možnostih zdravljenja v postopku medicinske potrditve spola.
Po letih pozivov Ministrstvu za zdravje k formaliziranju postopka
potrditve spola s strani TransAkcije in Legebitre je Ministrstvo
pooblastilo Center za duševno zdravje, da oblikuje interdisciplinarno
ekipo za medicinsko potrditev spola, in okrepilo usposabljanje
zdravstvenega osebja o trans-specifičnih vprašanjih.« V začetku
leta 2020 je Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana oblikovala
interdisciplinarni tim za medicinsko potrditev spola.
V letu 2018 je Slovenija sprejela pomembne korake za preprečevanje
stigme in diskriminacije ljudi, ki živijo z virusom HIV. Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije je omejil dostop do informacij o
predpisanih zdravilih za HIV samo na splošne zdravnike. Leta 2018 je
drugostopenjsko sodišče v Mariboru razsodilo v primeru osebe, ki živi
z virusom HIV in ji je leta 2016 zdravstveni delavec zaradi okužbe z
virusom HIV zavrnil dostop do zdravstvenega varstva, sodna odločba pa
je to opredelila kot nezakonito in diskriminatorno. Slovenija ima sprejeto
Nacionalno strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017–
2025 ter vzpostavljeno Komisijo za AIDS, ki se redno sestaja, med člani
so predstavniki LGBTI NVO.
Medtem ko LGBTI mladi doživljajo največ nasilja in/ali diskriminacije
(39 % anketirancev) na ulici, je na podlagi študije Društva Parada
ponosa3 leta 2018 skupno 29 % vprašanih doživelo nasilje v šolah in
drugih izobraževalnih ustanovah. 15 % LGBTI mladih, ki so sodelovali v
raziskavi FRA (2020),4 je povedalo, da se počutijo diskriminirane zaradi
LGBTI s strani šolskega/univerzitetnega osebja. 71 % anketirancev v
raziskavi FRA o LGBTI (2020)5 je povedalo, da med izobraževanjem niso
obravnavali tematike LGBTI, medtem ko je 15 % anketirancev, ki so bili
tarča fizičnega ali spolnega napada, ker so LGBTI, povedalo, da je bil
storilec iz šole, fakultete in univerze.6
Leta 2015 so Zavod Open, Mirovni inštitut in Legebitra sodelovali pri
analizi slovenske zakonodaje, ki je pokazala, da so istospolni pari
diskriminirani v več kot 70 zakonih.7 Leta 2016 je bil sprejet Zakon o
partnerski zvezi.8 V zakonodaji je razlika še vedno prisotna pri dostopu do
skupne posvojitve za istospolne partnerje (izrecno je izključena), dostop
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2

Več informacij o TransAkciji: https://transakcija.si/.

3

Društvo Parada ponosa (2018): Vsakdanje življenje mladih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji,
str. 22, dostopno na: http://www.ljubljanapride.org/wp-content/uploads/2018/11/
Vsakdanje-%C5%BEivljenje-mladih-LGBTIQ-oseb_eknjiga.pdf.

4

FRA LGBTI Survey 2020, država: Slovenija, LGBTI skupina: vse. Dostopno na: https://fra.
europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer?locale=EN&dataSource=
LGBTI&media=png&width=740&topic=2.+Discrimination&question=DEXindd1_2E&subse
t=AllSubset&country=SI&superSubset=0--All&plot=inCountry&M2V=inCountry.

5

Ibid.

6

Ibid.

7

Dostopna na: https://legebitra.si/wp-content/uploads/2016/01/Pravni-polozajistospolnih-partnerstev-in-star%C5%A1evstva_feb_2015.pdf.

8

Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16). Dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=ZAKO7434.
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mater samohranilk do postopkov zdravljenja neplodnosti pa je strogo
prepovedan (dostop imajo samo poročene ženske in moški ter tisti, ki
živijo v zunajzakonski zvezi).9 Poleg tega Zakon o partnerski zvezi določa,
da partnerji v zunajzakonski ali neformalni partnerski zvezi niso upravičeni
do postopkov zdravljenja neplodnosti in postopkov biomedicinske
pomoči. Od leta 2019 je omogočen avtomatski vpis obeh staršev v
rojstni list otroka za ženske istospolne pare v sklenjeni partnerski zvezi
(upoštevajoč pravila vpisa t. i. domneve očetovstva).
Transfuzija krvi v Sloveniji še vedno diskriminira moške, ki imajo
spolne odnose z moškimi, v največjem deležu gejev in biseksualcev.
Čeprav trdijo, da ta uredba ne cilja na geje, ampak temelji na dejstvu, da
so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, skupina z visokim tveganjem
za prenos HIV,10 s tem določajo, da moški, ki so kadar koli imeli spolne
odnose z drugimi moškimi, ne morejo biti krvodajalci. Nasprotno, visoko
tvegano spolno vedenje heteroseksualnih oseb ni izključitveno merilo za
darovanje krvi.
Po podatkih FRA (2020) v službi LGBTI identiteto prikriva 32 %
anketirancev, v šoli pa 47 %.11 51 % jih je menilo, da politiki o LGBTI osebah
pogosto uporabljajo žaljiv jezik.12 60 % LGBTI oseb v Sloveniji je bilo v
zadnjih petih letih nadlegovanih osebno, 22 % pa jih je doživelo fizični/
spolni napad ali grožnje z nasiljem doma ali drugje.13
Več kot polovica LGBTI oseb v Sloveniji ni informirana o
protidiskriminacijskih zakonih, ki ščitijo LGBTI osebe. Med navedbami
razlogov, da niso prijavili zadnjega incidenta diskriminacije, jih je 52 %
reklo, da se nič ne bo zgodilo ali spremenilo, 33 % pa je izjavilo, da ne želijo
razkriti svoje spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete in/ali spolnih
značilnosti, 37 % pa, da ni vredno poročati,14 saj se dogaja ves čas.
Glede vključujočih javnih prostorov je za Slovenijo značilno, da večina
javnih dogodkov skupnosti LGBTI poteka v prestolnici, kjer ima sedež
večina organizacij LGBTI. Druga mesta v Sloveniji nimajo prostorov, ki bi jih
upravljali in bi bili namenjeni LGBTI. Nekateri mladinski centri v ruralnem
okolju so pred kratkim sprejeli LGBTI programe.15 Mestna občina Ljubljana
aktivno podpira vprašanja LGBTI, LGBTI teme posebej omenja v Strategiji
razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2013
do 2020,16 oblikovan ima program »Certifikat LGBT prijazno«.17 Razen tega
9

Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko
pomočjo (Uradni list RS, št. 70/00 in 15/17). Dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=ZAKO2518.

10

Zavod RS za transfuzijsko medicino: Stališče v zvezi z dajanjem krvi moških, ki so imeli
spolne odnose z drugimi moškimi, dostopno na: http://www.ztm.si/pojasnilo/.

11

FRA Survey 2020, dostopna na: https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbtisurvey-data-explorer?locale=EN&dataSource=LGBTI&media=png&width=740&topic=1.+
Living+openly+and+daily+life&question=DEXavoid_hands&subset=AllSubset&country=S
I&superSubset=0--All&plot=inCountry&M2V=inCountry.

12

Poročilo Life on the Margins: Survey Results of the Experiences of LGBTI People in
Southeastern Europe (2018), str. 15, 17, 18, 29; dostopno na: https://www.lgbti-era.
org/sites/default/files/pdfdocs/0354%20Life%20on%20the%20Margins%20Survey%20
results%20of%20the%20living%20experiences%20of%20lgbti%20people%20in%20
south%20eastern%20europe-ilovepdf-compressed.pdf.

13

Ibid., str. 57, 59, 63, 69, 74.

14

FRA Survey 2020, dostopna na: https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbtisurvey-data-explorer?locale=EN&dataSource=LGBTI&media=png&width=740&topic=1.+
Living+openly+and+daily+life&question=DEXavoid_hands&subset=AllSubset&country=S
I&superSubset=0--All&plot=inCountry&M2V=inCountry.

15

Kot navajajo pripadniki LGBTI skupnosti v Sloveniji.

16

Dostopna na: https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/strategija-sv-v-mol-2013-2020.pdf.

17

Več informacij: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/lgbt/certifikat-lgbt-prijazno/.
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na nacionalni ali lokalni ravni ni nobene strategije ali akcijskega načrta za
LGBTI.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev
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Kljub pomembnim storitvam in zagovorniškim dejavnostim, ki jih
izvajajo LGBTI organizacije, se večina LGBTI organizacij financira s projekti
in programi, brez zagotovljenega osnovnega ali operativnega financiranja
s strani države. NVO so pogosto del posebnih medresorskih delovnih
teles (Medresorska komisija za človekove pravice, Medresorska delovna
skupina za spremljanje izvajanja Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju
nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska
konvencija), Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva,
prostovoljskih in nevladnih organizacij itd.), nedavno pa je vlada ustanovila
delovno skupino za pravno priznavanje spola, NVO pa niso bile povabljene
k sodelovanju.
V Sloveniji na ravni državne uprave (vlade) manjka osrednja kontaktna
točka, ki bi bila ključni sogovornik in bi sodelovala v dialogu s civilno
družbo pri zagotavljanju dostopa do pravic LGBTI. To ovira priložnosti
za stalen in pomemben dialog za LGBTI NVO. Prav tako ni celovitega
akcijskega načrta ali strategije na področju enakosti LGBTI (ali obravnave
diskriminacije na splošno).
LGBTI NVO izvajajo pomembne podporne storitve za LGBTI
osebe. ŠKUC Magnus je leta 1984 začel izvajati dejavnosti na področju
preprečevanja virusa HIV/AIDS-a, Legebitra pa je razvila dobro prakso
skupnostnega testiranja, zagovorništva, podpore in preventivnih
dejavnosti.18
Leta 2014 je Legebitra organizirala prvo nacionalno strokovno
srečanje o transspolnih vprašanjih – TransMisija, ki ga vsako leto novembra
organizira TransAkcija. Legebitra sodeluje s TransAkcijo že od njihove
ustanovitve leta 2015, zlasti na področju pravnega priznavanja spola.19
V zadnjih letih je Legebitra vzpostavila dialog z vodstvom slovenske
policije. Leta 2020 so začeli sodelovati pri projektu Trust Co(o)p. Eden
od ciljev projekta je usposabljanje policistov o ravnanju z LGBTI žrtvami
kaznivih dejanj iz sovraštva in vzpostavitev policijskih LGBTI kontaktnih
točk, ki bodo nudile podporo žrtvam v primerih policijskih postopkov
glede zločinov iz sovraštva na podlagi spolne usmerjenosti, spolne
identitete, spolnega izraza in/ali spolnih značilnosti. Vendar policija ne
zbira podatkov o nasilju, ki je bilo storjeno na podlagi spolne usmerjenosti,
spolne identitete, spolnega izraza in/ali spolnih značilnost. Policija beleži
le zločine iz sovraštva, ne razlikuje pa med različnimi razlogi za zločine
iz sovraštva. Zato Legebitra preko aplikacije https://niprav.si/ zbira
statistične podatke o zločinih iz sovraštva na podlagi spolne usmerjenosti,
spolne identitete, spolnega izraza in spolnih značilnosti. Leta 2019 je
Legebitra zabeležila 4 primere nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, 2 na
podlagi spolnega izraza in 2 na podlagi vseh treh osebnih okoliščin (spolna
usmerjenost, spolna identiteta in spolni izraz).
18

Compendium of good practices in the health sector response to HIV in the WHO
European Region, dostopno na: https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/
compendium-of-good-practices-in-the-health-sector-response-to-hiv-in-the-whoeuropean-region.

19

Pisni prispevek k poročilu o pravnem priznavanju spola Neodvisnega strokovnjaka ZN
za zaščito pred nasiljem in diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in spolne
identitete, ERA in 15 NVO, junij 2018, str. 23; dostopen na: http://www.lgbti-era.org/
sites/default/files/pdfdocs/Report%20on%20Legal%20Gender%20Recognition%20in%20
the%20Western%20Balkans%20and%20Turkey.pdf.
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Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Socialno distanciranje, izolacija, karantena
Na svetovalni in mladinski program Legebitre se je obrnilo veliko
študentov, ki so se morali zaradi vladnih ukrepov izseliti iz študentskih
domov, vendar se niso mogli vrniti v svoje osnovno okolje, saj so imeli
izredno slabe odnose s starši ali skrbniki oz. ni bilo zaželeno, da bi se vrnili
zaradi njihove spolne usmerjenosti in/ali identitete. Študentski domovi
so po posredovanju študentskih organizacij ostali odprti in bivanje je bilo
dovoljeno tistim, ki nimajo drugega bivališča, vendar je to veljalo samo za
študente in ne za srednješolce. Nekateri uporabniki, ki bi se lahko vrnili v
svoje okolje, doma niso razkriti, ker so ta okolja homofobna, transfobična,
bifobična, zato so se jim na splošno izogibali. Pomanjkanje dohodka pomeni
tudi, da se bodo LGBTI osebe prisiljene izseliti iz svojih stanovanj zaradi
nezmožnosti plačila najemnine, kar povečuje tveganje za brezdomstvo
med LGBTI osebami. Večje število uporabnikov je poročalo o ekonomskih
težavah, s katerimi se soočajo zaradi izgube dohodka. LGBTI osebe in druge
manjšine že sicer težje najdejo službo, kaj šele v kriznih časih, zato se mnogi
prijavijo na različne vrste negotovega dela, ki zdaj večinoma ni na voljo.
Velik odstotek teh so študenti, katerih edini dohodek, ki jim je omogočal
študij, je bilo študentsko delo, ki ga trenutno ne morejo opravljati.
Legebitra ocenjuje porast različnih oblik nasilja, vendar podrobnejše
informacije še niso na voljo. Obveščeni so bili o povečani anksioznosti,
spolni disforiji in depresiji med LGBTI mladimi.
Skupnostno testiranje za virus HIV in druge spolno prenosljive okužbe
za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, je bilo začasno ukinjeno,
omejene so bile zdravstvene storitve, ki omogočajo zdravljenje virusa
HIV in drugih spolno prenosljivih okužb. V mesecih po epidemiji obstaja
tveganje za povečanje novih okužb z virusom HIV in z drugimi spolno
prenosljivimi okužbami.
Zaradi prekinitve opravljanja zdravstvenih storitev za stanja, ki ne
ogrožajo življenja, je postal dostop do postopkov, kot so hormonske
terapije, operacije za osebe v zgodnjih fazah prehoda in nadaljnje
specializirano zdravljenje za tiste, ki so že v tranziciji, težak ali skoraj
nemogoč.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

Da bi zagotovili uresničitev ciljev trajnostnega razvoja in v skladu
z načelom »nikogar pustiti ob strani«, Legebitra predlaga naslednja
priporočila za izboljšanje položaja LGBTI oseb v Sloveniji:
•
Zagotoviti, da vse dejavnosti ozaveščanja, povezane s Istanbulsko
konvencijo, vključujejo ranljive skupine žensk, omenjene v
obrazložitvenem memorandumu Konvencije, zlasti lezbijke,
biseksualne ženske in transspolne osebe, ter vse teme LGBTI za
doseganje enakosti v Sloveniji.
•
Spremeniti veljavno zakonodajo, da se omogoči dostop do skupnih
posvojitev istospolnim partnerjem, pa tudi zdravljenje plodnosti za
istospolne pare in samske ženske.
•
Odpraviti vse določbe v zvezi s transfuzijo krvi, ki diskriminirajo
moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, kot krvodajalce.
•
V vladni strukturi vzpostaviti kontaktno točko za LGBTI, ki bo vodila
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dialog z LGBTI NVO in spodbujala napredek na področju pravic in
življenja LGBTI.
Oblikovati strategije za boj proti nasilju in diskriminaciji LGBTI oseb,
vključno z izobraževalnim in zaposlitvenim sistemom, skupaj z
ustreznimi akcijskimi načrti izvajanja na nacionalni ravni in znotraj
lokalnih oblasti, ter razviti programe za LGBT varne hiše.
Spremeniti Kazenski zakonik, da uvede izrecno opredelitev zločina
iz sovraštva kot oteževalne okoliščine, med drugim na podlagi
spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega izraza in/ali
spolnih značilnosti; spremeniti kazensko zakonodajo, da se zagotovi
večja zaščita pred sovražnim govorom, ki med drugim temelji na
spolni usmerjenosti, spolni identiteti, spolnem izrazu in/ali spolnih
značilnostih.
Zagotavljati podporo LGBTI civilni družbi pri organizaciji javnih
kampanj in prireditev za povečanje prepoznavnosti interspolnih oseb.
Zagotoviti prepoved nenujnih operacij pri interspolnih osebah in
zagotoviti ustrezno medicinsko, psihološko ter socialno podporo
interspolnim osebam in njihovim družinam; vzpostaviti ustrezne
protokole in letno zbiranje podatkov o diagnostiki in medicinskih
posegih, povezanih z interspolnostjo, v zdravstvenih domovih in
zasebnih ambulantah.
Spremeniti protidiskriminacijsko zakonodajo, da se spolne značilnosti
vključijo kot podlaga za posameznikovo zaščito pred diskriminacijo;
Zagotavljati podporo trans NVO pri organizaciji javnih kampanj in
prireditev za večjo prepoznavnost trans oseb in boj proti predsodkom,
stereotipom, sovražnemu govoru, transfobiji in diskriminaciji;
zagotavljati dogodke in storitve za trans skupnost, da se med drugim
poveča ozaveščenost o boju proti kršitvam človekovih pravic in
ohranjanju dobrega počutja trans oseb.
V sodelovanju s trans NVO oblikovati natančne protokole in smernice
o pravnem priznavanju spola in zdravstvenega varstva, ki temelji na
samoopredelitvi osebe in je v skladu z mednarodnimi standardi in
najboljšimi praksami.
V sodelovanju z LGBTI NVO uvajanje varnih prostorov in javnih
prireditev za LGBTI skupnosti, ki ne živijo v Ljubljani.
Zagotoviti dolgotrajno osnovno in operativno financiranje LGBTI
organizacijam ter zagotoviti ustrezno zastopanost LGBTI organizacij
v postopkih odločanja in posvetovanja, povezanih s pravnimi in
političnimi okviri glede LGBTI na lokalni in nacionalni ravni.
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Organizacija

Tema

Cilj
trajnostnega
razvoja

Oris stanja

Društvo za osveščanje in varstvo –
center antidiskriminacije – OVCA

NIKOGAR PUSTITI OB STRANI, NAČELO (VKLJUČUJOČE)
ENAKOSTI TER ČLOVEKOVE PRAVICE V AGENDI 2030
10. cilj:
Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med državami

V refleksiji posebnosti slovenskega razumevanja Agende 2030 in ciljev
trajnostnega razvoja z vidika varstva človekovih pravic (zlasti tudi pravne
razsežnosti) se kaže skrb, da se transformativne vsebine zavez iz Agende
sploh ne razume in da hkrati manjkajo nekatere bistvene, nujno potrebne
strukture, mehanizmi ter procesi, ki bi zagotavljali, da Agenda zares lahko
postane realna osnova politik z nekimi bolj otipljivimi pozitivnimi učinki.

Vprašanje nerazumevanja ciljev, ilustrirano s težavami prevoda Agende
Sprašujemo se, ali je slovenski javnosti in javnim oblastem sploh
jasen obseg prevzetih obveznosti in danih političnih zavez iz Agende.
Zdi se, da so te sprejete z zadržki. Slovenski prevodi nekaterih ključnih
dokumentov, ki določajo standarde varstva človekovih pravic, so v
nekaterih ključnih delih očitno napačni. To je že ugotovljeno npr. pri
prevodu Konvencije o pravicah invalidov v opozorilih Odbora za pravice
oseb z invalidnostmi v letu 2018. Uporaba terminov se je pri prevajanju
konvencije navezala na slovenske ustaljene, a na mestih preživele izraze
in koncepte, ki popačijo njeno razumevanje. V konvencijski mehanizem se
je na ta način projiciralo slovensko razumevanje teme, namesto da bi bilo
ravno obratno. V prevodu se izgubi tako rekoč bistvene poudarke in s tem
zavedanje o pomenu zamenjave paradigme. Enako velja tudi za dokument
Spremenimo svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030.1 Bojimo se, da
se je Agendi 2030 na ta način odvzel trasformativni moment. Dokumenta v
slovenskem jeziku s tega vidika nismo natančno analizirali v celoti, vendar
o napačnosti prevodov sklepamo na podlagi dveh ključnih prioritet, ki
izpostavljata vprašanji odpravljanja revščine in dostopnega izobraževanja,
ob njima pa se med drugim povsem popači poudarek Agende o učinkoviti
dejanski, de facto (oz. vključujoči) enakosti (v slovenskem prevodu je cilj
praviloma le formalna enakopravnost) ter zmožnosti razvijanja človeških
potencialov (kar se v prevodu zamenjuje kar z danostmi). Države so za
razvoj ljudi kot ključno izpostavile odločenost odpraviti vse oblike in
razsežnosti revščine in lakote ter zagotoviti, da bodo vsi ljudje lahko
uresničili svoje potenciale (ne le »danosti«) v dostojanstvu (ne le

1

V slovenskem jeziku je prevod dostopen na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/
MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojno-sodelovanje/1289ed1268/Agenda_za_
trajnostni_razvoj_2030.pdf.
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»dostojno«) in enakosti (ne »enakopravnosti«) ter v zdravem okolju.2 Med
posameznimi cilji izstopa popačenost 4. cilja: Vsem zagotoviti vključujočo
in enako (ne enakopravno) kakovostno izobrazbo ter spodbujati
možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar.3 V tem okviru je določen
še podcilj 4.a: Zgraditi in nadgraditi (ne le »preurediti«) izobraževalne
ustanove, občutljive (ne le »prilagojene«) za otroke, invalidnost (ne le
»invalide«) in spol, ter vsem omogočiti varno, nenasilno, vključujoče (ne
le »sprejemljivo«) in učinkovito (ne le »spodbudno«) učno okolje.4 Pomen
besed equal in equitable je popačen skoraj povsod (v točkah 20, 25,
35, 61, 68, 4. cilju, podciljih 2.3, 6.1, 6.2, 9.1, 10.4, 16.3, 10.10) razen pri
enakosti spolov s pojmom »enakopravnosti«. Veliko popačenja je tudi na
točkah, ki terjajo vključevanje (ne le »odprto« ali »sprejemljivo« v 4. in 16.
cilju trajnostnega razvoja).

Vsebinski poudarki: načelo »nikogar pustiti ob strani«, enakost in
mehanizmi varstva in spodbujanja spoštovanja človekovih pravic
Načelo »nikogar pustiti ob strani«, pa tudi drugi cilji (in nasploh
vse mednarodne pogodbe o varstvu človekovih pravic) terjajo skrbno
spremljanje položaja in trendov (izboljšanje, poslabšanje, nespremenjeno)
različnih skupin ljudi, zlasti tistih, ki so posebej ranljive za posamezne
kršitve človekovih pravic, npr. diskriminacijo, revščino ali socialno
izključevanje. Le tako se lahko zares odgovorno in zadosti racionalno
načrtuje in presoja vse učinke ukrepov javnih politik ter meri njihovo
uspešnost glede na posamezne cilje trajnostnega razvoja. Le na ta
način se lahko ukrepe pravočasno prilagaja stvarnosti, po potrebi tudi
izjemno hitro, kot to narekuje pandemija COVID-19. V Sloveniji ustrezno
in zadostno spremljanje stanja ni zagotovljeno, nezadostno je urejeno
tudi zbiranje t. i. podatkov o enakosti. Zato so tudi podatki in kazalniki v
vladnem poročilu razčlenjeni le na nekaterih mestih, pa še to večinoma
le po starosti in spolu. Globalni okvir kazalnikov za cilje in podcilje
trajnostnega razvoja državam izrecno priporoča, naj kazalnike ciljev
trajnostnega razvoja razčlenijo po dohodkih, spolu, starosti, rasi, etničnem
poreklu, statusu migranta, invalidnosti, geografski lokaciji in drugih
okoliščinah.5 Tudi sicer je v Sloveniji spremljanje stanja varstva človekovih
pravic izrazito neustrezno in pretežno omejeno na procesne kazalnike
(število in narava ukrepov). Že zgolj ta pomanjkljivost močno ovira, če ne
celo preprečuje resno izvajanje zavez iz Agende, še bolj problematično
pa se to kaže v širšem kontekstu pomanjkljive strukture in mehanizmov
zaščite in spodbujanja uživanja človekovih pravic, kar je reflektirano tudi v
opozorilih nadzornih mehanizmov OZN in Sveta Evrope.
Sistem spoštovanja, varstva ter spodbujanja uživanja človekovih
pravic šepa in ga je treba temeljito dograditi. Manjkajo zlasti vizija,
strateško usmerjanje in vodenje politik, saj je tema človekovih pravic z
izjemo deklaracij daleč od političnih prioritet.
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2

Po slovenskem prevodu se države zavezujejo le k temu, da bi vsi ljudje lahko »dostojno,
enakopravno in v zdravem okolju izkoriščali svoje danosti.«

3

V izvirniku: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong
learning opportunities for all.

4

V izvirniku: Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender
sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning environments
for all.

5

Priloga k Resoluciji Generalne skupščine OZN A/RES/71/313 z dne 6. 7. 2017.

POROČILO NEVLADNIH ORGANIZACIJ O CILJIH TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 2020

Spoštovanje, tj. preprečevanje lastnih kršitev v domeni oblasti ter
zaščita človekovih pravic terjata ustrezno pravno urejanje. A je vrsta pravic
nezadostno zavarovanih in odločno preveč prepuščenih pravni razlagi.
Nejasnosti so glede obstoja in vsebine pravic (npr. pravico do primernega
stanovanja izrecno priznavata le Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih
in kulturnih pravicah in Evropska socialna listina), pogojev za njihovo
uživanje (npr. pravica do socialne varnosti in druge tovrstne pravice ne
pripadajo le državljanom, kot to določa ustava; vprašanje, katere pravice
otroci uživajo sami glede na njihovo starost), ali/in načinov njihovega
izvrševanja oz. postopkov uveljavljanja (npr. pravica sodelovati v postopkih
priprave predpisov je mrtva črka na papirju), na ravni mehanizmov varstva
(npr. difuzen sistem pravnih sredstev v primeru diskriminacije), ponekod
pa manjkajo sankcije (npr. za pretežni del jamstev o zaščiti pred sovražnim
govorom). Z vidika načela »nikogar pustiti ob strani« ter načela (vključujoče)
enakosti je velik problem, da ni ustrezno urejena presečna (intersekcijska)
diskriminacija ter zahteva po zagotavljanju razumnih prilagoditev (za osebe
z invalidnostmi). To močno oži perspektivo, kdo je lahko puščen ob strani in
zakaj (kaj je treba storiti, da bi prepovedali opustitve, ki lahko to povzročijo).
Nujen je celovit sistem dejansko dostopnih in učinkovitih pravnih in
drugih sredstev za preprečevanje in odpravljanje vseh kršitev človekovih
pravic. Dosledno je treba uveljaviti učinkovite, sorazmerne in odvračalne
sankcije ter ukrepe za odpravo posledic kršitev, saj zaščita v praksi šepa.
V Sloveniji je verjetnost, da bo neposredno odgovorne (tudi za hujše,
množične ali dolgotrajne kršitve človekovih pravic) zadela kakršna koli
resna posledica, žal, neznatna. Najbolj grobe kršitve s strani države se
odpravlja po polžje (tudi po več desetletij), se jih »socializira«, uvaja se
omejitve odškodnin itd. Poudarek na uveljavljanju sankcij, žal, terja nizka
kultura pravic in vseprisoten pravni pozitivizem.
Ni jasno, kdo sploh vodi in usmerja ter koordinira politiko (vlada to
počne le nominalno) na področju človekovih pravic. Že zato so sprejete
politike največkrat le najmanjši skupni imenovalec medresorskega
»usklajevanja«. Pogoste so situacije, ko je za neko področje pristojnih
več deležnikov (npr. nediskriminacija), v praksi pa se izkaže, da za to
nihče ni zares pristojen. Primeri sivih lis in nesistematičnih pristopov se
pri politikah potencirajo, saj te praviloma niso utemeljene na pristopu,
temelječem na človekovih pravicah, ampak v najboljšem primeru le
blažijo posledice stanja (in ne naslavljajo, vsaj ne dovolj, vseh razlogov
za tako stanje). Slovenija nima niti nominalno celovite strategije varstva
človekovih pravic (zaveze iz t. i. Dunajske deklaracije in programa ukrepov
1993), ali posameznih nujnih vertikalnih strategij, npr. boja proti rasizmu
in ksenofobiji (Durbanska deklaracija 2001) ali strategije varstva otrokovih
pravic (nov Program za otroke je v pripravi od leta 2017).
Stanje na nekaterih področjih (npr. nediskriminacija) in stanje glede
položaja t. i. ranljivih družbenih skupin (npr. osebe z invalidnostmi,
otroci) terja dodatne proaktivne ukrepe, vključno z delovanjem posebnih
neodvisnih institucij (varno okolje, neposredna podpora pri uveljavljanju in
varstvu pravic, spremljanje stanja, spodbujanje vseh akterjev). Slednje v
pomembni meri manjkajo kljub mednarodnim pravnim obveznostim (npr.
glede otrokovih pravic po 4. členu Konvencije o otrokovih pravicah) ali pa
obstoječe institucije ne delujejo dovolj učinkovito (npr. telo za spremljanje
stanja in promocijo pravic oseb z invalidnostmi po 33. členu Konvencije o
pravicah invalidov). Zagovorniku načela enakosti (spodbujanje enakosti
in varstvo pred diskriminacijo) so bili proračuni v zadnjih letih sicer
formalno povečani, a kljub temu še ni mogel razviti vseh svojih kapacitet.
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Izvršilna veja oblasti ima vzvode, da lahko tudi neodvisne institucije
ovira pri razpolaganju s proračunom ali jim celo prepreči porabo teh
sredstev. Zaradi epidemije COVID-19 se je v letu 2020 zmanjšalo približno
tretjino odobrenega proračuna, med drugim tudi Zagovorniku načela
enakosti. Tudi delovanje Varuha človekovih pravic v svojstvu nacionalne
institucije za človekove pravice se razvija počasi. Kritično nezadostno
je prav spremljanje stanja na področju človekovih pravic. Ni jasno niti,
kdo ga je sploh dolžan izvajati (niti po pričetku delovanja Varuha kot
nacionalne institucije za promocijo človekovih pravic), celo tam, kjer naj
bi bilo to jasno (npr. na področju nediskriminacije), pa manjkajo sistem
zajema podatkov in kazalniki, zlasti kvalitativni. V postopkih priprave
in izvajanja zakonodaje in politik manjkajo celovite predhodne presoje
vplivov na človekove pravice (ex ante Human Rights impact assesment),
sistematične raziskave sivih con in tudi tovrstna naknadna presoja. Ti
procesi bi bili nujni za celovito spremljanje izvajanja Agende, med drugim
za tudi za predvidevanje, kako lahko protekcionistično ravnanje države (in
gospodarstva) vpliva na tretje države (in gospodarstva ter njihove ljudi).
Področje promocije (lasten zgled države, vodila, osveščanje,
izobraževanje ključnih akterjev) in spodbujanje razvoja kulture pravic
je brez jasne usmeritve. Te dejavnosti se pretežno izvaja ad hoc, prek
časovno omejenih projektov, financiranih z zunanjimi viri, najraje se
jih prepušča zunanjim akterjem, npr. NVO. Manjka tudi sistematična
podpora nastanku in krepitvi kapacitet mrež zavezništev vseh deležnikov,
posebej tudi za nevladni sektor ter t. i. ranljive skupine. Ti bi zagotovili
prepotrebne povratne informacije kot sestavni del demokratičnih in hkrati
kontrolnih procesov. Simptomatično je, da manjka platforma za strokovno
in demokratično razpravo o teh vsebinah, nekatere sektorske razprave se
je celo ukinilo (npr. o nediskriminaciji), mehanizmi neposredne udeležbe
pri izvajanju oblasti pa so nedorečeni. Spodbujevalni in pozitivni ukrepi
(npr. subvencije, kvotni sistemi zaposlovanja) ter posebne pravice manjšin
so potrebni, vendar so lahko zakoniti in hkrati učinkoviti le kot nadgradnja
in dopolnitev, ne pa vzvod za olepševanje ali mašilo, kaj šele nadomestilo
za izvajanje primarnih funkcij spoštovanja in zaščite človekovih pravic, npr.
naslavljanja procesov izključevanja.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

NVO opozarjajo, da se ciljev ne prepoznava dovolj, prioritete so
napačne in se med njimi ne išče uravnoteženja. V Agendi je npr. v 5. točki
napačno prevedeno, da njeni cilji tudi uravnotežijo (angl. balance, ne
le »enakopravno združujejo«) vse tri razsežnosti trajnostnega razvoja.
Perspektiva spoštovanja človekovih pravic je samo bistvo ciljev (in metod
za njihovo doseganje), ne pa nujno zlo ali celo ovira razumevanja drugih
komponent. Posamezne sklope se tolmači iztrgano iz konteksta in se
jim daje pretiran pomen (npr. gospodarski razvoj in s tem povezan cilj
ustvarjanja dobička).

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Zatečeno slabo stanje najranljivejših se zaostruje. Protikriznim
ukrepom manjka perspektiva prednostne obravnave najranljivejših
z vsemi razpoložljivimi viri (npr. skrb za ljudi v prekarnem delu, žepi
revščine, presečni učinki).
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Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•

•

•

•

•

Organizacija

Tema

Cilj
trajnostnega
razvoja

Nujen je sprejem celovite in učinkovite politike uresničevanja vseh
človekovih pravic, ki odgovarja poleg splošnih tudi na potrebe
po presečnih pristopih k diskriminaciji, rasizmu in vsem drugim
strukturnim problemom, ki usmerja in povezuje politike na vseh
področjih družbenega življenja ter vertikalne pristope in zaščito pravic
posameznih t. i. ranljivih skupin, med njimi pa išče optimalne sinergije.
Pravice je treba vzeti resno.
Potreben je skrben pregled in revizija ureditve pravic ter njihova
zadostna pravna razčlenitev, ureditev načinov in postopkov
izvrševanja ter zaščite.
Za vse pravice naj se zagotovi sistem učinkovitih, enostavno in
dejansko dostopnih pravnih sredstev ter ukrepov za odpravo posledic
kršitev pravic, vključno z uveljavljanjem zadostnih sankcij. Država
naj svoje kršitve najskrbneje preprečuje in ažurno odpravlja. Vse
je izgubljeno, če država opušča zaščito in če manjka njen dober in
nedvoumen zgled.
Nemudoma naj se vzpostavi celovito spremljanje stanja, po možnosti
tudi s strani neodvisnih institucij. Tiste, ki v sistemu manjkajo (npr. telo
po 33. členu CRPD ali po 4. členu KOP) naj se čim prej ustanovi, vsem
pa zagotovi pogoje za njihovo učinkovito in kar najbolj optimalno
delovanje.
Država naj vzpostavi tvorno in iskreno sodelovanje z NVO, vključno
s platformo, in jasnimi načini za trajen dialog o teh temah. Zagotovi
naj varno podporno okolje in krepitev kapacitet vseh deležnikov, da
se lahko učinkovito vključujejo v vse procese varstva, spremljanja
in poročanja o uresničevanju človekovih pravic tako v Sloveniji,
kot na mednarodni ravni po vseh pritožbenih mehanizmih tudi v
Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah ter
Evropski socialni listini. Zagovorniki človekovih pravic, varstva narave,
žvižgači in drugi prijavitelji nepravilnosti morajo biti deležni ne le
načelne, ampak tudi konkretne odločne in nedvoumne zaščite države
pred morebitnimi povračilnimi ukrepi.

Inštitut za afriške študije

VKLJUČUJOČE IZOBRAŽEVANJE
IN INTEGRACIJA MIGRANTOV
10. cilj:
Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med državami
3. cilj:
Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje
v vseh življenjskih obdobjih
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4. cilj:
Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter
spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar
11. cilj:
Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in
naselja
17. cilj:
Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno
partnerstvo za trajnostni razvoj

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

Oris stanja

3.4 Do leta 2030 s preventivnimi ukrepi in zdravljenjem za tretjino
zmanjšati število primerov prezgodnje smrti zaradi nenalezljivih
bolezni ter promovirati duševno zdravje in dobro počutje.
4.7 Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in
spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi
z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu
življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture
miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne
raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.
5.2 Izkoreniniti vse oblike nasilja nad ženskami in deklicami v javnem
in zasebnem življenju, med njimi trgovino z ljudmi in druge vrste
izkoriščanja, tudi spolno izkoriščanje.
10.2 Do leta 2030 zagotoviti večjo vlogo vseh ljudi ter spodbujati njihovo
vključevanje v družbeno, gospodarsko in politično življenje, ne
glede na starost, spol, invalidnost, raso, narodnost, poreklo, vero ali
ekonomski ali drug status.
10.3 Zagotoviti enake možnosti in zmanjšati dejansko neenakost,
tudi z odpravo diskriminatornih zakonov, politik in ravnanja, ter
spodbujanjem ustrezne zakonodaje, politike in ukrepov.
10.7 Omogočiti urejene, varne, zakonite in odgovorne migracije ter
mobilnost ljudi, tudi z izvajanjem načrtovanih in dobro upravljanih
migracijskih politik.
10.c Do leta 2030 zmanjšati transakcijske stroške nakazil migrantov
na manj kot tri odstotke in odpraviti transakcijske poti, pri katerih
stroški presegajo pet odstotkov.

Po indeksu politike vključevanja migrantov (Migrant Integration Policy
Index) za leto 20151 se je Slovenija med 44 analiziranimi državami uvrstila
na 27. mesto. Indeks ugotavlja, da slovenske politike vključevanja še
vedno ustvarjajo nekoliko več ovir kot priložnosti za polno vključevanje
migrantov v družbo. Politiko združevanja družine ocenjujejo kot
migrantom prijazno, sledijo predpisi o preprečevanju diskriminacije in
stalnem prebivanju kot deloma ugodni ter dostop do državljanstva, ki
je nekoliko naklonjen vključevanju migrantov. Med pomanjkljivostmi
slovenske integracijske politike indeks prepoznava mobilnost na trgu dela,
izobraževanje in politično udeležbo kot deloma neugodne za migrante,
medtem ko je dostop do zdravstvenih storitev ocenjen kot najšibkejša
točka integracijskih politik. Med priporočili MIPEX navaja, naj Slovenija
odpre dostop do trga dela družinskim članom priseljencev; poveča dostop
in ciljno podporo v izobraževalnem sistemu za vse priseljenske učence,
1
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študente in odrasle učeče; zagotovi univerzalno zdravstveno varstvo
za vse migrante in slovenske državljane; omogoči dvojno državljanstvo
in pospeši naturalizacijo za migrante, ki izpolnjujejo zahteve po 5–7
letih; okrepi stopnjo poročanja o primerih diskriminacije in zagotovi
ustrezen sistem podpore žrtvam. Študija o vključevanju upravičencev do
mednarodne zaščite kaže, da se soočajo z upravnimi ovirami in posebnimi
izzivi pri dostopu do stanovanj in trga dela.
Vključujoče izobraževanje je pomemben del politik vključevanja
priseljencev pa tudi vzgoje globalnih državljanov. V izobraževalnem
sistemu bi bilo treba okrepiti poznavanje ciljev trajnostnega razvoja in
zavedanje o globalni soodvisnosti.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

NVO imajo pomembno vlogo pri integraciji migrantov v družbo
z zagotavljanjem podpornih storitev. Inštitut za afriške študije (IAŠ)
ozavešča prosilce za mednarodno zaščito o tveganjih trgovanja z ljudmi.
Begunce in državljane tretjih držav vključuje v mladinske izmenjave ter s
tem spodbuja enake možnosti pri dostopu do neformalnega izobraževanja
ter razvijanje 8 ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja.
Na ravni EU aktivno deluje v mreži Afriške diaspore v EU in v
usmerjevalnem odboru AU-AIR – African Institute of Remittances under
the African Union.
Številne NVO, vključno z IAŠ, z neformalnim učenjem zagotavljajo
usposabljanja za učitelje, mladinske delavce in mlade o ciljih trajnostnega
razvoja. V okviru projekta GEGL (Global Education Goes Local) so
usposobili 22 mladih, ki so postali aktivni zagovorniki ciljev trajnostnega
razvoja, in 15 učiteljev, ki aktivno ter uspešno vpeljujejo cilje trajnostnega
razvoja v svoj kurikulum in obšolske dejavnosti. Na sistemski ravni je treba
okrepiti motivacijo za izobraževalce, da se vključujejo v izobraževanja in
usposabljanja, ki jih organizirajo NVO.
Opolnomočeni mladi, ki sodelujejo v aktivnostih Inštituta na temo
Agende 2030, lahko nato razvijajo aktivnosti za osveščanje širše javnosti
v lokalnih skupnostih. Mladi zagovorniki ciljev trajnostnega razvoja
osveščajo o reproduktivnih pravicah pri nas in po svetu ter širijo smejalno
jogo kot preventivo pred razvojem kroničnih bolezni. Inštitut izvaja
aktivnosti z mladimi v ruralnih delih Slovenije, spodbujamo jih k aktivnemu
državljanstvu in razvijanju 8 ključnih kompetenc vseživljenjskega
učenja na podlagi razumevanja globalne soodvisnosti, s tem pa krepi
njihovo konkurenčnost na trgu dela. Mlade spodbuja k prepoznavanju,
spoštovanju in širjenju lokalne kulturne in naravne dediščine ter k
načrtovanju trajnostnih skupnosti.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•
•

Za povezovanje ciljev trajnostnega razvoja v kurikulum in obšolske
dejavnosti je nujno več transformativnega izobraževanja.
Okrepiti je treba mehanizme za polno sodelovanje priseljencev
v družbi.
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Mirovni inštitut

PRAVICE BEGUNCEV, PROSILCEV ZA AZIL
IN MIGRANTOV
10. cilj:
Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med državami
1. cilj:
Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu
3. cilj:
Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v
vseh življenjskih obdobjih
4. cilj:
Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter
spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar
5. cilj:
Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic
8. cilj:
Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast,
polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse
16. cilj:
Spodbujati miroljubne in odprte družbe za trajnostni razvoj, vsem
omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite,
odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh

Širši okvir EU je bistven za razumevanje trenutnega stanja v Sloveniji,
prav tako pa tudi najboljši napovedovalec prihodnjih trendov. Študije, ki
problematizirajo politike azila, deportacije, integracije, socialne politike
in politike trga dela, potrjujejo omejevanje ter diskriminatorne učinke
migracijskih politik v Sloveniji.
V Sloveniji je migracijska politika centralizirana, saj se večina ukrepov
izvaja na ravni Ministrstva za notranje zadeve, ki je pristojno za azil
in migracije. Do pomembne spremembe je prišlo julija 2017, ko je bil
ustanovljen poseben Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov
(UOIM), ki je prevzel del odgovornosti, ki so bile prej v pristojnosti
Ministrstva. Oblikovanje politik in upravnih postopkov za pridobitev
statusa mednarodne zaščite ter postopkov, povezanih s tujci, ostaja v
pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve. Kljub širokemu poimenovanju
pa je UOIM s svojima a) Sektorjem za sprejem in oskrbo in b) Sektorjem
za integracijo odgovoren le za prosilce za azil ter ljudi s priznano
mednarodno zaščito (s statusom begunca ali subsidiarno zaščito). Julija
2019 je bilo skupno število teh oseb približno 1.000. Vendar pa velika
večina tujcev v Sloveniji ni prosilcev za azil ali oseb z mednarodno zaščito,
zato v tem pogledu integracijski ukrepi ostajajo brez javnega organa, ki bi
bil odgovoren za njihovo izvedbo.
1. januarja 2019 je bilo v Sloveniji 539 oseb s priznano mednarodno
zaščito, od tega jih je 492 dobilo status begunca, 47 pa subsidiarno
zaščito. Med tistimi s statusom begunca je bilo 150 žensk in 342 moških,
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medtem ko je bilo med tistimi s subsidiarno zaščito 9 žensk in 38 moških.
Med osebami s statusom begunca je bilo 128 mlajših od 18 let, medtem
ko je bilo med tistimi s subsidiarno zaščito 17 mlajših od 18 let. Do julija
2019 je Slovenija priznala status mednarodne zaščite 679 osebam, od
tega naj bi jih 115 živelo v tujini, preostali pa v Sloveniji.
Do leta 2019 Slovenija ni imela oblikovane strategije integracije oseb
s priznano mednarodno zaščito ali strategije za integracijo migrantov.
Obstajala je zgolj Strategija ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do
2020, ki se je osredotočala na migrantske delavce. Julija 2019 pa je Vlada
RS sprejela novo strategijo na tem področju. Vlada je koordinacijo priprave
strategije podelila Ministrstvu za notranje zadeve, kar se odraža v vsebini
dokumenta. Močan poudarek je na nedovoljenih migracijah, varnostnih
vprašanjih, zaščiti meja in azilnih postopkih, medtem ko večino migracij
v Sloveniji dejansko predstavljajo dokumentirane ekonomske migracije
(tj. migrantski delavci, ne pa prosilci za azil ali migranti, ki nedovoljeno
vstopijo v državo). Kljub zelo proaktivni skupini nevladnih organizacij, ki
je vložila veliko truda v zagovorništvo in si prizadevala, da bi prepričala
medresorsko delovno skupino, naj si vzame več časa ter pripravi bolj
celovito strategijo migracij, je vlada pohitela in jo sprejela dne 18. julija
2019.
Trenutno (junij–julij 2020) se spreminjata še dva ključna zakona na
tem področju, in sicer Zakon o tujcih ter Zakon o mednarodni zaščiti.
Oba zakona je spreminjala in ju na določenih področjih zaostrila že
prejšnja vlada, trenutna vlada pa bo po pričakovanjih NVO še bistveno
bolj restriktivna in pričakujemo lahko poslabšanje na tem področju (tako
v smislu omejitve pravic kot tudi zaostritve pogojev). Trenutna Vlada
RS je v predlog zakonskih sprememb vključila tudi neustavni del, ki
zadeva spremembe 10. a in b člena (4. in 5. člen Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o tujcih), katerih namen je očitno zaobiti odločbo
Ustavnega sodišča RS, ki je že odločalo o takem omejevanju dostopa do
azila. Gre za neustavno določbo, ki v primeru spremenjenih razmer na
področju migracij, ki bi ogrožale javni red ali notranjo varnost, omogoča
začasen suspenz pravice do azila. Ministrstvo za notranje zadeve namreč
ponovno uvaja poseben pravni režim (kompleksna kriza na področju
migracij), na podlagi katerega želi omejevati pravico do azilnega postopka
in pri tem popolnoma zaobide odločitev Ustavnega sodišča RS iz leta
2019.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

Nevladne in humanitarne organizacije, ki delujejo na področju
pravic beguncev, prosilcev za azil in migrantov in so od leta 2015
združene v neformalno mrežo za pomoč beguncem, so aktivne v svojem
zagovorniškem delu: predstavniki so se udeležili sestanka z Ministrstvom
za notranje zadeve ter opozorili na neustavnost predlaganih sprememb
Zakona o tujcih; mreža je pozvala Varuha človekovih pravic, da se
opredeli do predloga sprememb Zakona o tujcih; v pripravi so tudi pisma
evropskim poslancem ter relevantnim evropskim institucijam. Mreža prav
tako budno spremlja predloge sprememb Zakona o mednarodni zaščiti, v
katerem se po pričakovanjih zaostrujejo ter omejujejo dostop do pravic in
pogoji za dostop.
Civilna družba je tudi sicer zelo aktivna, številne NVO izvajajo projekte,
namenjene prosilcem za azil, beguncem in migrantom na splošno; težava
je v tem, da gre vedno za projektno delo, torej nestabilno financiranje in
kratkoročne programe.
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Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

COVID-19 in ukrepi so pokazali, da že sicer najbolj ranljive skupine
občutijo posledice (in posledice, ki šele pridejo) nesorazmerno bolj kot
ostalo prebivalstvo. Posledice se čutijo na vseh področjih, ki jih zadevajo
cilji trajnostnega razvoja:
1. cilj – revščina se v kriznih časih še poglobi, saj številni ostajajo brez
prihodkov ali se jim ti znižajo;
3. cilj – zaradi COVID-19 so bili vsi nenujni zdravniški pregledi in posegi
prestavljeni, podaljšale so se čakalne dobe, posledično se poznajo
negativne posledice na zdravju ter dobrem počutju ljudi; poleg tega
imajo npr. prosilci za azil še vedno samo dostop do nujne medicinske
pomoči, kar ima negativne dolgotrajne posledice za njihovo zdravje;
4. cilj – izobraževanje se je praktično čez noč preselilo na splet in je
potekalo od doma; ranljive skupine ne samo, da nimajo primerne
računalniške opreme, tudi starši otrok beguncev, prosilcev za azil
ali migrantov širše pogosto niso računalniško pismeni, ne obvladajo
slovenskega jezika, pogosto pa tudi prostori doma niso primerni za
nemoteno delo in učenje;
5. cilj – v času karantene in šolanja in dela od doma so bile opazne
tudi negativne posledice na področju enakosti spolov, še posebej
pa je bil opazen porast nasilja nad ženskami, nasilja v družini,
zasvojenosti itd.;
8. cilj – marsikdo je zaradi COVID-19 izgubil dostojno delo ali pa je
bil zaradi okoliščin prisiljen sprejeti nedostojno delo ali nedostojno
plačano delo;
10. cilj – kot že omenjeno, se v krizah neenakosti praviloma še
dodatno poglobijo in to prav v škodo najbolj ranljivih skupin.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•
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Široka družbena in politična integracija kot dvosmerni proces
bi morala biti vodilni motiv celovitih integracijskih politik vseh
skupin priseljencev. Žal pa temu ni tako. Člani skupnosti, ki
sprejema priseljence, niso dovolj obveščeni in zdi se, da se na težave
priseljencev in beguncev ne gleda kot na nekaj, kar zadeva tudi
domače prebivalstvo. Institucije ne naredijo dovolj pri obveščanju
o dejstvih, zato lahko krožijo lažne informacije in povečajo občutek
negotovosti. To pa vpliva na javne razprave in delo institucij, in to ne
zgolj tistih, ki so neposredno odgovorne za integracijo.
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Pravno-informacijski center
nevladnih organizacij – PIC
in Slovenska filantropija

OTROCI NA BEGU
10. cilj:
Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med državami

10.2 Do leta 2030 zagotoviti večjo vlogo vseh ljudi ter spodbujati njihovo
vključevanje v družbeno, gospodarsko in politično življenje, ne
glede na starost, spol, invalidnost, raso, narodnost, poreklo, vero ali
ekonomski ali drug status.
10.3 Zagotoviti enake možnosti in zmanjšati dejansko neenakost,
tudi z odpravo diskriminatornih zakonov, politik in ravnanja, ter
spodbujanjem ustrezne zakonodaje, politike in ukrepov.
10.7 Omogočiti urejene, varne, zakonite in odgovorne migracije ter
mobilnost ljudi, tudi z izvajanjem načrtovanih in dobro upravljanih
migracijskih politik.
16.2 Izkoreniniti zlorabo in izkoriščanje otrok, trgovino z njimi, vse vrste
nasilja nad otroki in njihovo mučenje.

Otroci na begu in še posebej otroci brez spremstva so izjemno ranljiva
skupina otrok, izpostavljena tveganju izkoriščanja in nasilja. Potrebujejo
posebno zaščito in skrb. V nastanitvenih zmogljivostih Urada RS za oskrbo
in integracijo migrantov je bilo v letu 2019 nastanjenih 826 otrok (22 %
vseh nastanjenih), pretežno otrok brez spremstva (81 %). Med otroki brez
spremstva je bilo 11 deklic.
Vsak otrok je predvsem otrok ne glede na pravni status v državi.
Begunska oz. migrantska kriza med letoma 2015–2016 je izpostavila
številne pomanjkljivosti zaščite migrantov in beguncev v Evropi, še
posebej otrok. Visoki komisar ZN za begunce (United Nations High
Commissioner for Refugees – UNHCR) opozarja, da so prosilci za azil
v Evropi izpostavljeni resnim tveganjem na področju zaščite.1 Sklad
ZN za otroke (United Nations Children’s Fund – UNICEF)2 pa poudarja,
da so ravno otroci tisti, ki jih vojna, oboroženi konflikti, podnebne
spremembe in revščina najbolj prizadenejo. UNICEF zato poudarja, da
je ključnega pomena migrantskim otrokom zagotavljati izobraževanje,
zdravstveno oskrbo, ustrezno nastanitev in oskrbo ter dostop do pravne
in psihosocialne podpore.

1

UNHCR (2016): Regional Refugee and Migrant Response Plan for Europe; January to
December 2017. Dostopno prek: http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2017%20
Regional%20Refugee%20&%20Migrant%20Response%20Plan%20for%20Europe%20-%20
Jan-Dec%202017%20(December%202016).pdf.

2

UNICEF: Uprooted – The Growing Crisis for Refugee and Migrant Children. Dostopno
prek: https://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_
and_migrant_children.pdf.
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Povečan prihod beguncev in migrantov v obdobju med letoma 2015
in 2016 je v Sloveniji spodbudil prizadevanja pri zagotavljanju prilagojene
namestitve in oskrbe otrok brez spremstva. V letu 2016 je bil vzpostavljen
vladni pilotni projekt posebne nastanitve otrok brez spremstva v dijaških
domovih, od leta 2017 pa medresorska delovna skupina, v kateri so
zastopane tudi NVO, oblikuje t. i. sistemsko rešitev oskrbe otrok brez
spremstva, torej več oblik oskrbe otrok brez spremstva.
Kljub napredku pri urejanju zaščite in oskrbe otrok brez spremstva
bi bilo treba v Sloveniji krepiti celostno obravnavo otrok. Skrbništvo oz.
zakonito zastopništvo je osrednje varovalo za otroke, ki so v Sloveniji
brez družine, vendar lahko otrok brez spremstva glede na spremembe
v statusu (tujec, prosilec za mednarodno zaščito, oseba s priznano
mednarodno zaščito) v RS zamenja nekaj skrbnikov oz. zakonitih
zastopnikov, vsi pa naj bi dobro poznali njegove osebne okoliščine, imeli
vzpostavljen zaupen odnos in zagotavljali uresničevanje njegove največje
koristi.
Za Slovenijo je značilno visoko število samovoljnih zapustitev oz.
izginotij otrok brez spremstva, kar kaže na potrebo, da država okrepi
sistem zaščite in oskrbe otrok brez spremstva.
Kljub temu da Zakon o tujcih namestitev v Centru za tujce (policijski
pripor, namenjen tujcem v postopku vračanja v sosednjo ali izvorno
državo) opredeljuje kot skrajni ukrep (82. člen), je le-ta redno uporabljen.
Tudi sklepi Vlade RS o projektu namestitve otrok brez spremstva v dijaške
domove predvidevajo namestitev vseh otrok brez spremstva, vendar
se sklepi za otroke, ki ne zaprosijo za azil, po navadi ne izvajajo. Številne
mednarodne organizacije (UNICEF, Evropski odbor za preprečevanje
mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja Sveta
Evrope) opozarjajo, da pridržanje otroka nikoli ni v njegovo največjo
korist in lahko ima dolgoročne posledice na razvoj ter dobrobit otroka.
Nastanitev otrok brez spremstva v dijaškem domu bi se morala skladno z
vladnimi sklepi zagotavljati vsem otrokom brez spremstva ne glede na to,
ali v Sloveniji zaprosijo za azil.
Poleg oblikovanja več prilagojenih oblik oskrbe otrok brez spremstva
bi morala Slovenija krepiti individualno obravnavo otrok brez spremstva in
zagotoviti večjo fleksibilnost oskrbe ter integracijskih ukrepov, vključno s
prehodnimi ukrepi ob prehodu v polnoletnost.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

NVO zagotavljajo številne podporne storitve in prostočasne aktivnosti
za otroke brez spremstva, hkrati pa spremljajo področje zaščite otrok na
begu, izvajajo usposabljanja za deležnike in predlagajo spremembe politik
s ciljem krepitve zaščite otrok na begu.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•

81

Slovenija mora zagotoviti, da bodo oskrba otrok na begu in vsi
postopki, ki zadevajo otroke, temeljili na načelu otrokove največje
koristi, in sicer: z zavezo spoštovanja pravic migrantskih otrok
ter zagotavljanja zaščite in oskrbe glede na njihove potrebe ter
okoliščine; s pristopom, ki temelji na otrokovih pravicah; s krepitvijo
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•

•

•
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podpornega okolja za vključevanje migrantov v družbo, vključno z
migrantskimi otroki; z zagotavljanjem posebne zaščite in oskrbe otrok
brez spremstva skladno s prednostnimi področji Strategije Sveta
Evrope za otrokove pravice (2016–2021).
S ciljem čim manjšega negativnega vpliva na dobro počutje in
dobrobit otroka je treba postopek mednarodne zaščite prilagoditi
potrebam otrok, od ustreznega prostora za potek uradnih
dejanj postopka do prilagojenega poteka postopka (izrazoslovje,
ustrezno tolmačenje) in zagotavljanja, da je mnenje otroka slišano
in upoštevano skladno z otrokovo starostjo ter zrelostjo. Presoja
otrokove največje koristi oz. posameznih dejavnikov tega načela mora
biti ustrezno utemeljena tudi v odločitvi v postopku mednarodne
zaščite, kar velja tako za odločanje v postopku mednarodne zaščite
otrok brez spremstva kot otrok, ki so v Sloveniji v spremstvu staršev
ali skrbnikov (kar velja tudi za pravico do participacije otrok oz.
zagotavljanja, da je mnenje otroka slišano in upoštevano skladno z
otrokovo starostjo in zrelostjo).
Pri oblikovanju sistemske rešitve nastanitve in oskrbe otrok brez
spremstva, ki jo Vlada RS oblikuje od leta 2017, je treba vzpostaviti
večtiren sistem oskrbe, ki bo omogočal individualni pristop ter
upoštevanje raznolikih osebnih okoliščin in ranljivosti posameznega
otroka brez spremstva ob zagotavljanju njegove oz. njene največje
koristi. Pri načrtovanju sistemskih rešitev je tako treba smiselno
načrtovati tudi postopni prehod mladostnikov brez spremstva v
odraslost in zagotavljati ustrezno oskrbo po polnoletnosti.
Slovenija se mora vzdržati pripora otrok na begu in vzpostaviti
alternative priporu otrok – tako otrok brez spremstva kot otrok, ki v
Slovenijo pridejo z družino.
Država si mora prizadevati za zagotavljanje varnih in zakonitih poti
posameznikov ter posameznic na begu vključno s sodelovanjem v
programu trajne preselitve beguncev, ki ga koordinira UNHCR, in v
shemi premestitev prosilcev za mednarodno zaščito znotraj EU ter
z vzpostavitvijo humanitarnega vizuma, da se preprečijo tvegane
poti in smrtne žrtve na poti proti Evropi, na katero se posamezniki
podajo zaradi nedostojnih življenjskih pogojev v izvornih državah. S
sodelovanjem v programu trajne preselitve država zagotavlja trajno
rešitev ter dostojno življenje najbolj ranljivim in krepi zakonite ter
varne migracije.
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Zavod POVOD

ZMANJŠANJE NEENAKOSTI
10. cilj:
Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med državami

Od leta 1980 je odstotek najpremožnejših na svetu pridobil dvakrat
več bogastva kot najrevnejša polovica svetovnega prebivalstva.
Neenakosti pa se ne kažejo samo v bogastvu, ampak gre tudi
za neenakost med spoloma in diskriminacijo. Gre za ovire, ki ljudem
onemogočajo izražanje mnenj in skupinam odrekajo socialno varstvo, gre
za nepravične priložnosti za najbolj ranljive ter za neenakomerne vplive
podnebnih sprememb. Najrevnejši prebivalci nosijo največje posledice
našega okolju škodljivega gospodarskega sistema.
Okoljske koristi in bremena morajo biti pravično porazdeljene. Nosilci
politične ali gospodarske moči še vedno izkoriščajo Zemljine vire na
račun najrevnejših skupnosti. Najrevnejši so pogosto najbolj izpostavljeni,
saj živijo na okoljsko najbolj degradiranih in zdravju škodljivih območjih.
Posledice podnebnih sprememb pogosto najbolj prizadenejo tiste, ki
povzročajo najmanj izpustov toplogrednih plinov.
Dostojno življenje za vse je odgovornost in zaveza celotne družbe
ter izhaja iz spoštovanja človekove integritete. Odvisno je od dohodka in
premoženja posameznikov ali gospodinjstev ter dostopa do izobrazbe,
zdravstva, primernega življenjskega okolja, kakovostne hrane, energije,
čistega okolja in osebne varnosti. Slovenija je med državami z nizko
dohodkovno neenakostjo in relativno nizko stopnjo tveganja revščine;
sorazmerno visoka je tudi učinkovitost socialnih transferjev. Ker se
tehnološki napredek in demografske ter podnebne spremembe
stopnjujejo, je ohranjanje dostojnega življenja za vse izziv.
Ženske predstavljajo 40 % svetovne delovne sile, vendar so pogosto
ujete v nestabilnih delovnih mestih, ki so slabše plačana, ne zagotavljajo
zadostne socialne varnosti in ponujajo malo možnosti za nadaljnje
izobraževanje ter napredovanje. Ženske se še vedno soočajo z veliko
nižjimi stopnjami zaposlenosti v primerjavi z moškimi, prav tako pa so za
opravljeno delo slabše plačane. Zaradi nižjega deleža poslank v primerjavi
s prejšnjo sestavo Državnega zbora se je poslabšal indeks enakosti
spolov na področju moči. Ostaja še razlika na področju znanja, kjer je
Slovenija pod povprečjem EU. Poročilo o razvoju 2020 ugotavlja, da na to
»vpliva predvsem velika razlika v deležu vpisanih v terciarne programe
izobraževanja, kar je povezano z vztrajnimi stereotipi o manjvrednosti
žensk in ženskega dela.«1
21–32 bilijonov ameriških dolarjev je parkiranih davčnih oazah,
večinoma gre za neobdavčena sredstva. Vso to bogastvo je
skoncentrirano v lastništvu 10 milijonov najbogatejših ljudi. Zaradi
davčnih oaz je neenakost celo višja, kot jo izmerijo ekonomisti. Ta davčna
1
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UMAR, Poročilo o razvoju 2020, Indeks enakosti spolov 3.2, str. 120, Ljubljana, 2020.
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konkurenca zelo slabo vpliva na davčne sisteme po vsem svetu z učinkom
znižanja davčnih stopenj za bogatejše in zvišanje davčnih stopenj za
najrevnejše.
Drugi vir neenakosti je pa zagotavljanje anonimnosti lastništva v
davčnih oazah. Medtem ko bogati plenijo v državah v razvoju in si kopičijo
bogastvo v davčnih oazah v anonimnosti, se tako izogibajo plačilu davkov.
Ta »legaliziran« kriminal povzroča še večjo koncentracijo bogastva in
posledično politične moči. V tem začaranem krogu pa sistem povzroča
vse večje neenakosti.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

Poskusi države, da bi se spopadla z neenakostmi, so pogosto
nezadostni. Organizacije civilne družbe so postale glavni nosilec storitev
zagotavljanja pomoči in zagovarjanja človekovih pravic. Uspešne akcije
civilne družbe lahko prispevajo k zmanjšanju družbenih neenakosti na več
načinov:
zagotavljanje osnovnih storitev in zaščita ter spodbujanje človekovih
pravic;
spodbujanje vlad k sprejetju zakonodaj, ki si prizadevajo za
spodbujanje enakosti;
spremljanje stanja neenakosti v državi, posledic in učinkov neenakosti
ter uporaba teh podatkov za obveščanje o trenutnih intervencijah;
zbiranje in analiza podatkov.
Med drugim civilna družba igra ključno vlogo pri pojasnjevanju in
opozarjanju na neenakosti. Neenakosti ne bodo privedle do družbene
mobilizacije in reševanja problema, če v širši družbi niso razumljene kot
resne ter nepravične. Vloga NVO je, da jasno in nazorno pojasnjuje ter
opozarja na neenakosti in na njihove posledice.
Med korona krizo je prišla vloga NVO toliko bolj do izraza, predvsem
na področju boja proti neenakostim. Organizacije civilne družbe
zagotavljajo pomembno pomoč; na primer pomoč žrtvam različnih zlorab
v družinah (ki so ostale v karanteni), pomoč pri razdeljevanju živil in tudi
psihosocialno pomoč ljudem, ki živijo na robu družbe.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Pandemija je razkrila sistemske pomanjkljivosti in izpostavila
drastično neenakost v našem globalnem neoliberalnem sistemu. Tako
je na primer privilegirana manjšina svetovnega prebivalstva lahko delala
od doma, medtem ko je večina delavcev tvegala svoje zdravje in zdravje
svojih družin, da so lahko preživeli svoje družine. Revni najbolj trpijo zaradi
pandemije COVID-19. Medtem ko se bogati lahko izolirajo v udobju, se
delovni ljudje brez prihrankov soočajo z izbiro med tveganjem življenja na
nevarnih delovnih mestih ali ogroženostjo zaradi pomanjkanja dohodka.
Virus je razkril bistveno pomanjkljivost premalo plačanih položajev v
sektorju zdravstva in proizvodnje hrane. Te socialno-ekonomske učinke
še bolj občutijo ženske, ki predstavljajo večino delovne sile v teh sektorjih
in je zanje bolj verjetno, da bodo tudi doma dodatno opravljale neplačano
gospodinjsko ter skrbstveno delo.
Neenakost med prebivalci se je posebej pokazala ravno v času
epidemije, ko se je uvajal sistem šolanja na domu. Pri tem so se pokazale
velike razlike med posamezniki, že pri pogojih sodelovanja v šolanju
na domu. Med uvajanjem šolanja na domu so ugotovili, da veliko
posameznikov nima računalnikov in dostopa do interneta. Kasneje se je
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pokazala velika razlika med tistimi, ki imajo vsaj osnovne računalniške
kompetence in kompetence uporabe svetovnega spleta, ter tistimi, ki
teh nimajo. Prav tako je velika razlika med usposobljenostjo staršev za
pomoč otrokom pri učenju od doma. Veliko staršev ni imelo niti časa niti
niso primerno usposobljeni za pomoč otrokom pri šolanju doma. Starši,
ki delajo v industriji, so po večini z nižjo izobrazbo in težje pomagajo
svojim otrokom pri učenju. Med drugim pa so ti starši v večini še vedno
nemoteno opravljali svoje delo in tudi niso imeli dovolj časa za pomoč
otrokom pri šolanju na daljavo. Ravno tukaj so se pokazale neenakosti
med otroci, ki jim je bila doma zagotovljena podpora, in tistimi, ki tega
niso imeli.
V času COVID-19 krize smo bili tudi priča zelo povečanem deležu
nasilja v družini, katerega žrtve so v večini ženske in otroci.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•

•

•

•

•
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Treba je hkrati obravnavati ekonomske, socialne in kulturne dejavnike,
ki povzročajo neenakosti ter poglabljajo revščino. Da bi imeli vsi ljudje
dostojno življenje, je pomembno tudi, da se oblikujejo in spodbujajo
dejavnosti, usmerjene v obvladovanje revščine.
Da bi zagotovili enak dostop do zdravstva, izobraževanja in socialnega
varstva, potrebujemo progresivne davke ter ukinitev davčnih oaz.
Prenehati moramo s subvencioniranjem umazanih industrij, ki
temeljijo na fosilnih gorivih.
Končati moramo z otroškim delom, nasiljem nad ženskami in dekleti.
Potrebujemo pregledne politične procese, ki dajejo moč vsem,
povsod. Za miren svet potrebujemo enakovreden svet.
Brez zmanjšanja neenakosti ni mogoče doseči nobenega cilja
trajnostnega razvoja. Okrepiti in spodbujati moramo socialno,
kulturno, gospodarsko ter politično vključenost vseh – zlasti žensk,
otrok in manjšin. Poskrbeti moramo za enake možnosti in javne
naložbe v osnovne storitve ter sisteme socialnega varstva, podnebne
pravičnosti in davčne pravičnosti. Spodbujati moramo varne, redne
in odgovorne migracije ter mobilnost ljudi in odpravljati vse oblike
diskriminacije žensk ter deklet.
Nujna je uvedba temeljnega standarda, kjer bo imel vsak šolajoči
otrok dostop do interneta in ustrezno računalniško opremo. Med
epidemijo COVID-19 smo prepoznali številne sistemske napake, ki
povzročajo neenakosti pri dostopnosti ustreznega izobraževanja.
Vlada mora vsem zagotoviti enake izobraževalne možnosti, kar v prvi
vrsti pomeni, da morajo zagotoviti ustrezno računalniško opremo in
dostopnost do interneta.
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Zveza društev upokojencev Slovenije
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10. cilj:
Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med državami
5. cilj:
Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic

5.1 		Povsod odpraviti vse oblike diskriminacije žensk in deklic.
5.2 		Izkoreniniti vse oblike nasilja nad ženskami in deklicami v javnem
in zasebnem življenju, med njimi trgovino z ljudmi in druge vrste
izkoriščanja, tudi spolno izkoriščanje.
5.4 		Priznati in ovrednotiti neplačano delo v gospodinjstvu ter negi
in skrbi za druge z zagotavljanjem javnih služb, infrastrukture in
politik socialne varnosti ter spodbujanjem skupne odgovornosti v
gospodinjstvu in družini kot vrednote na državni ravni.
10.2		Do leta 2030 zagotoviti večjo vlogo vseh ljudi ter spodbujati njihovo
vključevanje v družbeno, gospodarsko in politično življenje, ne
glede na starost, spol, invalidnost, raso, narodnost, poreklo, vero ali
ekonomski ali drug status.
10.3		Zagotoviti enake možnosti in zmanjšati dejansko neenakost,
tudi z odpravo diskriminatornih zakonov, politik in ravnanja, ter
spodbujanjem ustrezne zakonodaje, politike in ukrepov.

ZDUS že več kot dobro desetletje izvaja globalno kampanjo ADA (Age
Demands Action), katere akronim pomeni »starost zahteva dejanja«. S
kampanjo ADA se ZDUS vključuje v globalno mrežo HelpAge International,
ki pripravlja dogodke ozaveščanja o problematiki diskriminacije starejših
in se zavzema za odpravo starizma ali staromrzništva, ki je glavna ovira
pri enakem dostopanju do storitev za starejše osebe. ZDUS ocenjuje, da je
oblika starizma tudi »družbena nevidnost« starejših, ki jo v Sloveniji lahko
opišemo s situacijo, ko se ob podražitvah in rasti življenjskih stroškov,
ob dvigu plač ter drugih spremembah na upokojence pomisli nazadnje
oziroma se sploh ne. Čeprav je starost ena izmed osebnih okoliščin, kjer
je diskriminacija na katerem koli področju zakonsko prepovedana, je
neporočanje o njeni pojavnosti težava.
Od leta 2011 so prostovoljci ZDUS v programu Starejši za starejše
(socialnovarstveni program prostovoljne pomoči starejših starejšim)
zabeležili 233 primerov nasilja po vsej Sloveniji. Pogosto je šlo za dve ali tri
vrste nasilja skupaj, prednjačila sta zanemarjanje in verbalno nasilje. Žrtve
so bile običajno ženske, stare med 80 in 85 let. Številke sicer niso visoke,
kar je razumljivo. Prostovoljke so včasih v dilemi, ali o nasilju poročati ali
ne, saj si lahko zaprejo vrata k človeku, ki bo morda kmalu potreboval
precejšnjo pomoč.
ZDUS je v začetku leta 2018 podprl prvo konkretno akcijo iz
Evropskega stebra socialnih pravic, sprejetega konec leta 2017, za katero
je močno lobirala Evropska platforma za staranje (AGE Platform Europe),
katere član je ZDUS. To je bila s strani Evropske komisije predlagana
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Direktiva o ravnovesju med poklicnim in osebnim življenjem, o kateri
smo, vključno s predlogam za podpro Slovenje pri odločanju na ravni
EU, obvestili tudi slovensko vlado ter naše predstavnike v EU. Februarja
2019 so Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU dosegli začasni
sporazum o Direktivi o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.
Namen Direktive je omogočiti staršem in skrbnikom, da ostanejo na trgu
dela, tako da ženskam in moškim bolj enakomerno porazdelijo oskrbo.
Sporazum uvaja zlasti pravico do petdnevnega dopusta na leto za
negovalce, pravico zahtevati prožno ureditev dela za delavce z družinskimi
obveznostmi ter spremembo starševskega dopusta, ki omogoča dva
meseca starševskega dopusta za oba starša. Sporazum EU je manj
ambiciozen od zakonodajnega svežnja o ravnovesju med poklicnim
in zasebnim življenjem, ki ga je prvotno predlagala Evropska komisija
aprila 2017. Če pa ga bosta potrdila Svet EU in Evropski parlament, bo to
pomemben preboj za negovalce in ženske. Sporazum prvič priznava izzive,
s katerimi se soočajo neformalni negovalci pri usklajevanju poklicnih in
skrbniških obveznosti. Prav tako bo prispeval k zmanjšanju neenakosti
med ženskami in moškimi na trgu dela in neenakosti, ki vodijo v povečano
tveganje revščine žensk v starosti.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

-

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Čas koronavirusa z izolacijo, omejenimi prostorskimi pogoji, izgubo
zaposlitve družinskih članov in širše družine so že sami po sebi pogoji za
napetosti, hkrati pa se zaradi njih še povečujejo možnosti za zanemarjanje
ter materialno in psihično nasilje. S temi težavami smo se srečevali v času
krize 2008–2015. Analize podatkov programa Starejši za starejše kažejo,
da rastejo potrebe po vseh vrstah pomoči. Pomanjkanje pri osnovnih
potrebah po pomoči je pogosto vzrok za nasilje.
V času koronavirusa so prostovoljci ZDUS zaznali nasilje v dveh
pokrajinah in organizirali pomoč preko Centra za socialno delo.

Ozaveščanje ciljne skupine, preventivne kampanje in aktivnosti,
izobraževanje o nasilju ter njegovih oblikah, opolnomočenje starejših
žensk in prostovoljna pomoč.
Ena od nalog prostovoljcev programa Starejši za starejše je
zaznavanje nasilja ter seveda nudenje podpore in pomoči, če jo žrtev
dovoli. V ta namen so na ZDUS že leta 2013 sprejeli Protokol ravnanja
prostovoljcev, ko se srečajo z nasiljem. Žal ugotavljajo, da nasilje narašča
in je prisotno v vseh oblikah, od materialnega, fizičnega, psihičnega,
zanemarjanja ter opustitve dolžne skrbi. Nasilju s strani partnerjev, otrok
in tudi vnukov so najbolj izpostavljene ženske.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•
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Opolnomočenje ciljnih skupin in prostovoljcev, ki delajo z žrtvami
nasilja, intenzivnejše kampanje ničelne tolerance do nasilja.
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Organizacija

Tema

Cilj
trajnostnega
razvoja

Zavod 3MUHE

TRGUJ PRAVIČNO, ŽIVI PRAVIČNO
12. cilj:
Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

12.6 Podjetja, zlasti velika in mednarodna podjetja, spodbujati, naj uvedejo
trajnostne pristope in v poročanje vključijo informacije o trajnosti.
12.8 Do leta 2030 zagotoviti, da bodo ljudje povsod po svetu ustrezno
seznanjeni in ozaveščeni za trajnostni razvoj in sonaraven način
življenja.

Oris stanja

Svetovna mednarodna trgovina temelji na pretiranem izkoriščanju
naravnih virov in ljudi v državah s šibkejšo državno upravo. Na račun
pretiranega izkoriščanja okolja in ljudi v državah t. i. svetovnega Juga
bogatijo lastniki kapitala in organizatorji mednarodne trgovine v bogatejših
državah t. i. svetovnega Severa. Obstoječe politike in zakonodaja
dopuščajo, da naročniki na Severu določajo odkupne cene za surovine, ki
prihajajo z Juga, ter da se večina procesov z dodano vrednostjo dogaja na
Severu, pri tem pa se izogibajo zagotavljanju transparentnosti. Tak primer
je tekstilna industrija – 90 % vseh oblačil, ki jih kupujemo v Evropi, prihaja
iz Bangladeša. Evropejci jih oblečemo premalokrat, nato pa pošljemo
naprej v Afriko, kjer se prodajo za minimalno ceno ali pa jih takoj vržejo na
odpad. S tem uničujemo lokalna gospodarstva in spodbujamo izkoriščanje
pridelovalcev ter predelovalcev izdelkov. Kot potrošniki pa imamo lažen
občutek, da so izdelki zelo poceni. pri čemer se ne zavedamo, da ceno
nekdo plača – celo s svojim zdravjem in življenjem.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

NVO se ukvarjamo z ozaveščanjem o pretirani potrošnji in opozarjamo
na njene negativne posledice tako na lokalni kot na globalni ravni.
Posameznike smo uspeli prepričati, da so začeli spreminjati svoje
potrošniške navade, prav tako pa smo dosegli, da se je oblikovala dovolj
velika skupina, ki s samo spremenjenimi potrošniškimi navadami vpliva
na spremembe, ki vodijo k bolj trajnostni potrošnji in proizvodnji. To NVO
daje dovolj argumentov, da lahko pristopimo tudi k odločevalcem ter
vplivamo na spremembo zakonodaje, ki bi trenutno prostovoljne kodekse
spremenila v obvezujoče. Le na ta način bomo dosegli, da bosta potrošnja
in proizvodnja dolgoročno postali bolj trajnostni. NVO delujemo na lokalni,
nacionalni in mednarodni ravni ter se med seboj povezujemo pri izvajanju
aktivnosti, saj le tako lahko dosegamo vidne rezultate. Trenutno je Zavod
3MUHE vključen v promocijo senčne strategije za ureditev področja
tekstila,1 ki je bila napisana s skupnimi močmi evropskih NVO in predana
1

Dostopna na: https://fairtrade-advocacy.org/our-work/eu-policies/textile/.
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v Evropski parlament in na Evropsko komisijo. Z njo so seznanjeni in jo
podpirajo tudi nekateri slovenski poslanci v Evropskem parlamentu in
nacionalnem parlamentu.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

COVID-19 je še bolj utrdil primat cene pri odločanju potrošnikov, kar
odvrača od trajnostne potrošnje. Prav tako je spodbudil povečano porabo
embalaže za enkratno uporabo in ustvarjanje nepotrebnih zalog. Čeprav
mednarodne raziskave kažejo, da se je povečalo zavedanje o trajnostni
proizvodnji in potrošnji, v Sloveniji tega trenda ni zaznati v tako veliki
meri. Zato bo treba dodatno ozaveščati oz. izvajati močnejši pritisk na
odločevalce, da bodo prostovoljni kodeksi dejansko postali obvezni za vse
in da se bodo potrošni in proizvodni procesi spremenili sistemsko.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•

Organizacija

Tema

Cilj
trajnostnega
razvoja

Oris stanja

Zavod POVOD

TRAJNOSTNA PORABA IN PROIZVODNJA
12. cilj:
Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe
Ta cilj je močno povezan s krožnim gospodarstvom in uvajanjem t. i.
zelenih tehnologij v proizvodnih procesih.

Poraba materiala po vsem svetu se zelo hitro povečuje, kar ogroža
doseganje 12. cilja trajnostnega razvoja. Trenutne materialne potrebe
vodijo do prekomernega izkoriščanja virov.
Eden največjih svetovnih izzivov je povezovanje okoljske trajnosti
z gospodarsko rastjo in blaginjo na način, da se naredi več z manj. Za
spodbujanje trajnostnih vzorcev porabe in proizvodnje ter za prehod k bolj
zelenemu in socialno vključujočemu svetovnemu gospodarstvu je treba
razvezati gospodarsko rast od izkoriščanja okolja ter povečati snovno
učinkovitost naše družbe. Slovenija je na področju snovne produktivnosti
2
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Nadaljnje povezovanje NVO na mednarodni ravni in skupno delovanje
v obliki skupnih akcij, kakršne so bile izvajane v okviru projekta Trade
Fair Live Fair.2 Nadaljevanje ozaveščevalnih aktivnosti, spodbujanje in
promocija trajnostnih potrošniških in proizvodnih praks ter povečano
delovanje na področju zagovorništva tako na svetovni kot tudi na
evropski in nacionalni ravni.

Več informacij: https://wfto.com/projects/dear-trade-fair-live-fair.
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(razmerje med bruto domačim proizvodom ter porabljenimi surovinami in
materiali) pod povprečjem EU.
Da bi dosegli trajnostni razvoj, moramo nujno zmanjšati svoj ekološki
odtis s spremembo načina proizvodnje in porabe dobrin ter virov.
Zagotavljanje trajnostne porabe in proizvodnih praks nujno pomeni
spoštovanje biofizičnih meja planeta ter znižanje trenutnih svetovnih
stopenj porabe, da bi ustrezali biofizikalni zmožnosti proizvodnje
ekosistemskih storitev in koristi.
Svetovno prebivalstvo bo še naprej raslo, srednji razred naj bi do
leta 2030 dosegel pet milijard, številne države v razvoju pa bodo iskale
pot k večji blaginji. To pomeni ogromen pritisk na naše okolje in na vire,
ki jih bomo vedno težje pridobili.
Zaradi negotovosti glede prihodnje razpoložljivosti in dostopnosti
surovin si mnoge države prizadevajo zagotoviti dolgoročen nadzor nad
viri, ki so velikokrat v državah globalnega Juga. V iskanju stabilnosti
pogojev delovanja se mnoge multinacionalke in večja podjetja zanimajo
za prehod na trajnostno rabo virov ter proizvodnjo, vendar je treba
te prakse v večji meri razširiti tudi med manjša in srednja podjetja.
Pandemija je samo še dodatno izkazala današnjo ranljivost globalnih
proizvodnih in trgovinskih verig.
12. cilj trajnostnega razvoja spodbuja krožno gospodarstvo, socialne
inovacije, nove koncepte zelene mobilnosti in delitve gospodarstva, kar
bo prispevalo k spreminjanju vzorcev porabe ter proizvodnje, reševanju
visoke brezposelnosti mladih in visokega ogljičnega odtisa ter vprašanj,
ki se pojavljajo v zvezi s staranjem in hitro rastočo populacijo.
Vzporedno je ideja o krožnem gospodarstvu kot alternativnem
gospodarskem okviru v zadnjih nekaj letih vse pomembnejša, prav tako
pa se kaže kot pristop za doseganje lokalne, nacionalne in globalne
trajnosti. To naraščajoče zanimanje izkazujejo številni akterji, vključno z
vladami, mesti in ne nazadnje veliko velikimi multinacionalnimi podjetji, ki
aktivno raziskujejo načine za prehod k praksam krožnega gospodarstva.
Razlogi za prehod v krožno gospodarstvo, ki je temeljna sestavina
zelenega gospodarstva, je prepoznavnost, da so temelji novega
modela bolj konkurenčnega gospodarstva, t. i. zelenega gospodarstva,
trajnostna raba in proizvodnja, zelena rast ter nizkoogljično
gospodarstvo in učinkovita raba virov. Takšen prehod pomeni nove
izzive in priložnosti za preobrazbo gospodarstva ter ustvarjanje novih
in trajnostnih konkurenčnih prednosti tako za evropski prostor kot za
Slovenijo.
V prihodnjem večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2020–2027
bosta varovanje okolja in trajnostna raba virov okoljska izziva, ki bosta
ključnega pomena za ohranjanje blaginje ter kakovosti življenja v regiji.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

-

NVO imajo ključno vlogo pri izvajanju razvojnih ciljev:
ozaveščajo in mobilizirajo;
gradijo zmogljivosti;
načrtujejo in izvajajo projekte;
spremljajo trende;
zbirajo podatke;
zagotavljajo tehnično strokovno znanje.

NVO z zaskrbljenostjo opažajo krčenje prostora civilne družbe in
pozivajo k večji politični ter finančni podpori za sodelovanje civilne družbe
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na vseh ravneh in stopnjah izvajanja ter pregleda, da bi povečali možnosti
za uspešno uresničevanje ciljev.
Pri izdelavi poročil o napredku pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja
NVO spodbujajo, je treba zagotoviti vključenost in sodelovanje ključnih
civilnodružbenih skupin v vse faze priprave poročil.
V okviru 12. cilja trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva
je mogoče opredeliti več potencialno plodnih področij za sodelovanje
NVO – ozaveščanje in izobraževanje javnosti, spodbujanje iskanja
in rabe trajnostnih rešitev, zagovarjanje trajnostnih rešitev na
področjih vsakdanjega življenja, kritične presoje obstoječega modela
subvencioniranja netrajnostnih praks in tako naprej.
Civilna družba mora sodelovati na medvladnih zasedanjih in
pogajanjih o izvajanju ukrepov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja
Prav tako je treba zagotoviti kakovostno in učinkovito podporno okolje na
lokalni in nacionalni ravni, ki temelji na načelih vključevanja in sodelovanja.
S svojim angažiranjem civilna družba prispeva k oblikovanju
celovitejših rešitev pri doseganju cilja trajnostne rabe virov.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Trenutna kriza je priložnost za globok in sistemski prehod k bolj
trajnostnemu gospodarstvu, ki deluje tako za ljudi kot za planet. Vsekakor
je bil to čas za nov razmislek in usmeritev k trajnostnemu načinu ravnanja
z naravo. V tem času so prišle na plano tudi druge vrednote, ki niso
povezane z materialnim imetjem, ampak so bolj povezane s kakovostjo
bivanja in sobivanja z naravo ter drugimi bitji.
Pojav COVID-19 je poudaril odnos med ljudmi in naravo ter razkril
temeljna načela kompromisov, s katerimi se dosledno srečujemo. Ne
glede na »neomejenost« človeških potreb živimo na planetu omejenih
zmogljivosti, kateremu moramo prilagoditi vzorce porabe in proizvodnje.
COVID-19 je lahko katalizator za družbene spremembe. Svoje vzorce
proizvodnje in potrošnje moramo bolje preusmeriti v bolj trajnostne
prakse. Sedaj imamo priložnost, da spremenimo naše gospodarstvo in se
usmerimo v gradnjo »drugačnega gospodarstva«. Bolje ko bomo upravljali
z naravo in naravnimi viri, boljše bomo poskrbeli za zdravje ljudi. Na te
vzorce pa ne smemo pozabiti, ko bomo dosegli raven rasti, ki je bila pred
COVID-19 krizo.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•
•
•
•
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Gospodarska rast mora biti vključujoča in zelena ter mora temeljiti na
visoki ravni inovativnosti.
Trajnost javnega financiranja je pomemben del gospodarske
stabilnosti, skupaj s podpornim institucionalnim okoljem.
Za trajnostno doseganje ciljev so potrebne višje javne naložbe v
raziskave in inovacije na področju zelenih, okolju prijaznih tehnologij.
Prav tako je treba zagotoviti stalno in povezano podporo v vseh fazah
rasti »zelenih« oziroma »krožnih« podjetij. To celovito podporo naj
prevzame Podjetniški sklad RS, preko katerega naj Vlada RS zagotovi
sistemsko finančno podporo in ne le preko posameznih projektov, kot
je to sedaj (v vrednosti 2–3 milijone evrov letno). Podjetniški sklad RS
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•

je državna institucija, ki z različnimi programi spodbuja podjetništvo.
Zagotavlja od mikrokreditov do sofinanciranja prestrukturiranja
poslovnih procesov. Ponuja različno pomoč gospodarstvu. V okviru
programa P2 zagotavlja zagonska sredstva za inovativna podjetja,
med katere spadajo tudi t. i. zelena podjetja. V tem programu je
razpisanih zgolj dobra dva milijona evrov sredstev letno, kar ne
zadošča za podporo enemu najhitreje rastočih in hkrati nujno
potrebnih gospodarskih sektorjev.
NVO predlagajo ustanovitev samostojnega programa za krožno
gospodarstvo, ki bi celovito podprl takšna podjetja, od zagonskih
sredstev in pomoči pri prestrukturiranju proizvodnih procesov k bolj
trajnostno naravnanim, do svetovanja ter izobraževanja.
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Focus, društvo za sonaraven razvoj

PODNEBNE SPREMEMBE
13. cilj:
Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam
in njihovim posledicam

Slovenija je pogodbenica Pariškega sporazuma, ki ga je Državni
zbor RS ratificiral novembra 2016. Cilj Pariškega sporazuma je omejiti
dvig povprečne globalne temperature občutno pod 2 °C glede na
predindustrijsko dobo ter si prizadevati za omejitev dviga temperature
na 1,5 °C, kar bi zmanjšalo tveganja in posledice podnebnih sprememb.
Za izvajanje Pariškega sporazuma je EU sprejela paket podnebnoenergetske zakonodaje za obdobje do leta 2030, ki opredeljuje skupne
cilje EU na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP),
energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Prav tako je Svet
EU potrdil vizijo EU, da Evropa do leta 2050 postane podnebno nevtralna
skupnost. Izhajajoč iz omenjene zakonodaje je morala Slovenija do konca
leta 2019 pripraviti Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) 2030
ter do začetka leta 2020 še dolgoročno podnebno strategijo. Medtem
ko je bil NEPN z zamudo pripravljen in posredovan Evropski komisiji
februarja 2020, dolgoročna strategija še vedno ni sprejeta. Na podlagi
podnebno-energetskega okvira EU 2020 ima Slovenija do leta 2020
določen zavezujoč cilj zmanjšanja emisij TGP za sektorje, ki niso vključeni
v trgovanje z emisijami, cilj na področju energetske učinkovitosti ter cilj
rabe obnovljivih virov energije do leta 2020. Za doseganje posameznih
ciljev do leta 2020 so bili pripravljeni ločeni akcijski načrti (obnovljivi viri
energije, učinkovita raba energije) ter Operativni program za zmanjševanje
emisij TGP. Spremljanje doseganja ciljev kaže, da Slovenija leta 2020 ne bo
dosegla cilja za obnovljive vire energije. Največji problem pri doseganju
podnebnih ciljev v Sloveniji je področje prometa. Emisije iz prometa še
vedno naraščajo, hkrati pa manjkajo politike in ukrepi, ki bi naslavljali to
težavo.
Cilji, ki jih je EU sprejela z namenom izvajanja Pariškega sporazuma,
niso dovolj ambiciozni. V skladu s Posebnim poročilom Medvladnega
panela za podnebne spremembe (Intergovernmental Panel on Climate
Change – IPCC) o globalnem segrevanju za 1,5 °C bi morala EU podnebno
nevtralnost doseči do leta 2040, do leta 2030 pa skupne emisije zmanjšati
za 65 % glede na leto 1990. Trenutni cilj EU je 40 % emisij TGP, Evropska
komisija pa je napovedala zaostritev cilja na 50–55 %. Medtem ko Slovenija
podpira napovedan nov višji cilj do leta 2030, sprejeti NEPN temu ne sledi.
NEPN napoveduje nadaljnjo rast emisij iz prometa do leta 2030, praktično
zaustavitev napredka na področju obnovljivih virov energije (iz 25 % v letu
2020 na 27 % v letu 2030), nadaljnjo subvencioniranje fosilnih goriv in rabo
premoga do leta 2054.
Slovenija neuspešno izvaja tudi zavezo zagotavljanja mednarodnega
podnebnega financiranja. Za podnebne ukrepe ranljivih držav zagotavlja
manj sredstev, kot je njen pravični delež, hkrati pa sredstva za podnebno
financiranje poroča tudi kot uradno razvojno pomoč.

94

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

NVO so vključene v procese sprejemanja politik in ukrepov na področju
podnebnih sprememb, spremljajo njihovo izvajanje, izvajajo konkretne
projekte na področju ozaveščanja in informiranja, promocije praktičnih rešitev
ter raziskovanja. Prav tako na ravni konkretnih investicij ocenjujejo vplive
programov oz. projektov na podnebje kot stranke v postopkih presoje vplivov
na okolje. Nekatere NVO se aktivno vključujejo tudi v oblikovanje politik in
zakonodaje na ravni EU ter v mednarodne procese s področja podnebnih
sprememb.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Čeprav EU poudarja, da morajo biti ukrepi za oživljanje gospodarstva po
COVID-19 zeleni, sprejete odločitve kažejo, da obstaja nevarnost rahljanja
pogojev, ki naj bi to zagotovili. Tako je npr. že odpravljena zahteva, da
mora biti 20 % evropskih sredstev v posamezni državi članici namenjenih
podnebnim ukrepom. V Sloveniji se pripravlja seznam pomembnih investicij, ki
naj bi spodbudile gospodarsko aktivnost po krizi. Na njem je vrsta projektov,
ki niso skladni z omejevanjem podnebnih sprememb (investicije v ceste, fosilni
plin). Zaradi krize se lahko zmanjša tudi investicijska zmožnost na sploh, kar
lahko upočasni ali celo ustavi izvajanje določenih politik in ukrepov.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

Slovenija mora svoje podnebne cilje uskladiti s cilji Pariškega
sporazuma in ugotovitvami Posebnega poročila IPCC o globalnem
segrevanju za 1,5 °C. To pomeni povišanje cilja za zmanjšanje emisij
TGP do leta 2030 ter doseganje podnebne nevtralnosti okrog leta 2040.
Konkretni ukrepi, ki bi jih morala prednostno sprejeti, so:
•
odprava rabe premoga do leta 2030;
•
čimprejšnja odprava vseh subvencij za fosilna goriva;
•
okrepitev ukrepov na področju energetske učinkovitosti in energetskih
prihrankov;
•
pospešitev rabe razpršenih obnovljivih virov energije (predvsem sončne
energije) tudi s podporo skupnostnih energetskih projektov;
•
izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti, vključno z intenzivnim vlaganjem
v železniško infrastrukturo;
•
prehod na lokalno ekološko pridelano hrano, pretežno rastlinskega izvora.
Zagotoviti je treba, da bodo politike usklajene in da bodo podpirale cilje
s področja podnebnih sprememb.
Slovenija tudi mora okrepiti aktivnosti na področju prilagajanja
podnebnim spremembam, tj. izvajati strateški okvir za prilagajanje na
podnebne spremembe.
Pri načrtovanju rabe sredstev EU za obdobje 2021–2027 se mora
zagotoviti, da sredstva ne bodo podpirala ukrepov ali projektov, ki so
v nasprotju s podnebnimi cilji, ter da bo vsaj 40 % sredstev porabljenih
za podnebne ukrepe (climate mainstreaming in climate proofing).
Slovenija mora zagotoviti več sredstev za mednarodno podnebno
financiranje ranljivih držav, pri čemer naj več sredstev nameni za ukrepe
prilagajanja na posledice podnebnih sprememb.
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Organizacija

Tema

Cilj
trajnostnega
razvoja

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

Mladinski svet Slovenije

PARTICIPACIJA MLADIH
16. cilj:
Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj,
vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati
učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh

-

Spodbujanje konvencionalne politične participacije mladih.
Spodbujanje in krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj z mladimi.

Oris stanja

V Sloveniji je konvencionalna politična participacija mladih zelo šibka,
čemur botrujejo značilnosti trenutnega življenjskega sloga mladih in s tem
povezanega oteženega procesa osamosvajanja. Oddaljenost od centrov
moči in nenehno postavljanje v podrejen položaj pri mladih povzroča
apatičnost, neodgovorno vedenje ter nekonstruktivno odzivanje na
aktualne razmere. Podpiranje motivacije in participacije mladih v mladih
letih pomaga zagotavljati vključenost mladih v odločanje tudi v kasnejšem
življenju ter preprečuje njihovo odtujenost. Za demokratičnost in razvoj
družbe je torej eden izmed ključnih elementov aktivnost mladih v procesih
participacije.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

MSS na nacionalni ravni že 11. leto izvaja projekte mladinskega
dialoga. Namen projektov je mlade opolnomočiti in jih vključiti v družbo.
Mladi v neposrednem dialogu z odločevalci predstavljajo svoje predloge,
pripombe, poglede. S tem si MSS prizadeva za odzivno in odprto
odločanje vseh mladih prek njihovih predstavnikov na vseh ravneh.
Projekte izvajajo v različnih lokalnih okoljih. V sodelovanju z Uradom
RS za mladino izvajajo projekt Rastimo skupaj, ki je namenjen krepitvi
mladinskih politik, mladinskega dela in mladinskega organiziranja na
lokalni ravni ter se izvaja že od leta 2015. V letu 2017 je bil projekt Rastimo
skupaj izpeljan v obliki individualnih sodelovanj z izbranimi občinami. Na ta
način se je želelo natančneje spoznati, kako delujejo posamezna lokalna
okolja in kako h krepitvi mladinskega sektorja pripomorejo različni lokalni
akterji. V letu 2019 je Urad RS za mladino v sodelovanju z MSS izvajal
regijske dogodke, ki so se tematsko osredotočali na področja informiranja
mladih na lokalni in regijski ravni, na komuniciranje z njimi, na načine
ter uporabo komunikacijskih orodij in vključevanje mladih v procese
odločanja na lokalni ter regijski ravni in spodbujanje e-participacije mladih.
Poleg regijskih dogodkov je v letu 2019 potekalo tudi individualno delo z
občinami z namenom podpore občinam pri razvoju mladinskih politik.
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Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•

•

Organizacija

Tema

Cilj
trajnostnega
razvoja

Oris stanja
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MSS predlaga vključitev predstavnikov mladih v vse strukture
družbenega odločanja. Javno so predstavili predlog vključitve mladih
v svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (pokojninski
sistem), v skupščino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(zdravstveni sistem) in v Državni svet RS (drugi dom parlamenta, kjer
so zastopniki posameznih družbenih interesov). MSS se prav tako
zavzema za uvedbo »mladinskih kvot« na volitvah.
Predlagajo tudi spremembo zakonodaje, tako da bi med obvezne
naloge občin sodil tudi razvoj mladinskih politik na lokalni ravni. S
tem bi se zagotovilo, da imajo mladi v vseh lokalnih skupnostih in v
vseh predelih države enake možnosti za aktivno participacijo v družbi.
Danes je namreč participacija mladih v lokalnem okolju odvisna od
interesa in volje posamezne lokalne skupnosti.

Transparency International Slovenia

PREPREČEVANJE KORUPCIJE, TRANSPARENTNOST,
INTEGRITETA, ZAUPANJE V INSTITUCIJE
16. cilj:
Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj,
vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati
učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh

Slovenija na področju boja proti korupciji v zadnjih letih ne beleži
bistvenega napredka. K temu pripomore odsotnost sistemskih ukrepov,
saj je večina temeljnih zakonskih podlag potrebnih prenove. Zakon o
integriteti in preprečevanju korupcije je pomanjkljiv na področjih, kot so
lobiranje, nasprotje interesov, nadzor nad premoženjskim stanjem ter
zaščita prijaviteljev, kljub temu po več kot petih letih razprav novela še
vedno ostaja v zraku. Resolucija o preprečevanju korupcije je bila sprejeta
leta 2004 in je zastarela, aktivnih pa je le nekaj ukrepov iz akcijskega
načrta za njeno uresničevanje. Hkrati je oteženo tudi uresničevanje
predvidenih podlag. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po
oceni Skupine držav za boj proti korupciji Sveta Evrope (Council of
Europe’s Group of States against Corruption – GRECO) kadrovsko in
finančno preveč podhranjena, da bi lahko celovito izvajala svoje naloge
in pristojnosti. Obenem je v zadnjih letih zaradi notranjih sporov in
neustreznega vodenja izgubila velik delež zaupanja javnosti. To se kaže
v bistvenem padcu števila prijav na KPK, saj je s 1931 prejetih prijav v
letu 2013 število v letu 2018 padlo na 541. Podoben padec zaupanja je
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zabeležil Eurobarometer, kjer bi prijavo KPK zaupalo le 27 % vprašanih,
medtem ko je ta delež leta 2013 znašal 46 %.
Prav tako je neučinkovita zaščita prijaviteljev korupcije. Zakonodaja
ščiti prijavitelje le delno, obstoječa določila pa se v praksi le redko
uporabljajo. V letih med 2014 in 2019 je KPK uporabila svoje pristojnosti s
področja le 18-krat.
Obstaja pomanjkanje preventivnih dejavnosti, kot je ozaveščanje
v vseh sferah družbe. To se kaže tako v ponavljajočem odklonskem
ravnanju oz. negativnih vzorcih najvišjih odločevalcev (politično motivirano
kadrovanje, netransparentna raba javnih sredstev) kot tudi pri meritvah
ozaveščenosti državljank in državljanov. Eurobarometer, denimo, navaja,
da je leta 2013 61 % vprašanih vedelo, kam prijaviti korupcijo, v letu 2019
pa je ta odstotek znašal le še 48 %. Pomanjkanje ozaveščenosti, afere in
pomanjkanje sodnih epilogov v teh aferah se kažejo tudi v zelo nizkem
zaupanju v ključne javne institucije, kot so Državni zbor (zaupa mu le 26 %),
vlada (zaupa ji 31 %) ter sodstvo (zaupa mu 25 % vprašanih).
Predvsem se kaže pomanjkanje t. i. watchdog organizacij na
nacionalni in lokalni ravni. NVO so na tem področju podhranjene ali ne
obstajajo, prav tako pa je izjemno problematična medijska krajina, kjer
se preiskovalno novinarstvo v etabliranih medijih krči, neodvisnih lokalnih
medijev pa je zaradi nelojalne konkurence s strani občinskih medijev malo.
Pregon korupcijskih kaznivih dejanj je neučinkovit. To se kaže že pri
preiskavah najtežjih oblik teh dejanj, kjer prihaja do dvomov o ureditvi
vloge Nacionalnega preiskovalnega urada. Specializirano državno tožilstvo
bi potrebovalo kadrovske okrepitve, sodišča pa ovirajo tako materialni
pogoji kot procesne ovire – v zadnjih letih je več predstavnikov sodstva
izpostavilo (ne)potrebnost sodne preiskave, ki bistveno podaljšuje sodne
postopke.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

Civilna družba je na področju preprečevanja korupcije šibka.
Specializiranih organizacij s tega področja skoraj ni, organizacije na
področju presečnih tematik pa na tem področju niso aktivne. Financiranja
projektov in programov civilne družbe s področja preprečevanja korupcije
ni, čeprav ima, denimo, KPK zakonsko možnost tovrstnega financiranja
opredeljeno v krovnem zakonu.
Ministrstvo za pravosodje je pri prenovi krovnega zakona sicer
zgledno vključevalo strokovno javnost, prav tako pa tudi Ministrstvo za
javno upravo delno vključuje civilno družbo v svoje načrte za odpiranje
podatkov javnega sektorja. Na drugih področjih ni sistematičnega
sodelovanja s civilno družbo. Še posebej je problematično sistematično
kršenje Resolucije o normativni dejavnosti, s čimer se omejuje
participacija strokovne javnosti pri sprejemanju odločitev javnega pomena
in posledično povečuje tveganje za ugrabitev države s strani močnih
interesnih skupin.
Transparency International Slovenia vodi programe na področju
javnega naročanja, izobraževanja mladih, preprečevanja korupcije v športu
in na področju politične integritete.
Za vzpostavljanje integritete in transparentnosti javnega sektorja
s sodelovanjem civilne družbe je pomembno zagotavljanje dostopa
do informacij javnega značaja ter proaktivna objava baz podatkov. S
spremembami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja se je v
zadnjih letih izboljšal dostop do informacij, a se na posameznih primerih
(npr. pridobivanje pogodb o nakupu žičnate ograje) še vedno kažejo
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nekatere sistemske pomanjkljivosti predvsem pri hitrosti dostopa.
Ministrstvo za javno upravo je s centralizacijo evidenc in baz na enotnem
portalu zagotovilo dobro osnovo za sodelovanje javnosti pri delovanju
javnega sektorja, a še vedno manjka politika za zagotavljanje podpornega
okolja za uporabnike teh podatkov (financiranje, vsebinska podpora
zagotavljanju podpornega okolja ipd.).

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Kmalu po razglasitvi epidemije se je za kratek čas prenehalo
osveževanje podatkov Urada za javna plačila, ki so podlaga za delovanje
aplikacije Erar (aplikacija za prikaz porabe javnih sredstev v Republiki
Sloveniji). Nedelovanje te aplikacije je bil resen poseg v transparentnost
porabe javnih sredstev, se je pa po objavi te informacije osveževanje
podatkov kmalu ponovno vzpostavilo.
Poseg v transparentnost delovanja so bili tudi ukrepi na področju
upravnih, sodnih in drugih rokov, s čimer se je v praksi prekinilo
zagotavljanje informacij javnega značaja.
Korupcijska tveganja in manjšanje transparentnosti porabe javnih
sredstev pa je tudi ukrep, po katerem so se podvojile mejne vrednosti za
nabavo blaga in storitev po manj reguliranem postopku (naročilo male
vrednosti). Kljub preklicu epidemije ta ukrep še vedno velja.
Tveganje za integriteto političnega sistema je tudi afera z nakupom
zaščitne opreme v času epidemije, saj je to še dodaten razlog za
nezaupanje v institucije in odločevalske procese, hkrati pa kompleksnost
primera obremenjuje nadzorne institucije.
Ob krizi so se vzpostavili tudi ukrepi, ki krnijo sodelovanje strokovnih
javnosti v upravnih postopkih (na področju okolja). S tem se krni
sodelovanje civilne družbe pri uresničevanju cilja.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•

•

•
•

•
•
•
•
•
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Okrepiti zaščito prijaviteljev korupcije in drugih neetičnih ravnanj s
prenosom Direktive št. 2018/0106 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve
prava Unije.
Kadrovsko in finančno okrepiti KPK za povečanje preventivnih
aktivnosti predvsem na področju lobiranja, premoženjskega stanja
funkcionarjev in nasprotij interesov (npr. pojav vrtljivih vrat).
Okrepiti vlogo akterjev civilne družbe pri zagotavljanju
transparentnosti in integritete javnega sektorja.
Sprejeti spremembe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije z
namenom izboljšanja pravne podlage delovanja KPK, boljše regulacije
lobiranja in nasprotij interesov.
Okrepiti regulacijo in mehanizme nadzora nad financiranjem političnih
strank ter volilnih kampanj.
Okrepiti nadzor nad porabo javnih sredstev in njeno transparentnostjo
z vključevanjem civilne družbe z mehanizmi, kot so Pakti integritete.
Sprejeti novo Resolucijo o preprečevanju korupcije.
Okrepiti standarde korporativnega upravljanja podjetij v državni lasti
in preprečevati politično motivirano kadrovanje v njih.
Povečati transparentnost transakcij iz zasebnega v javni sektor.
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Na lokalni ravni okrepiti transparentnost sprejemanja odločitev
javnega pomena in aktivneje preprečevati klientelizem, nepotizem ter
sorodne pojave.
Okrepiti raziskovalno in lokalno novinarstvo ter druge t. i. watchdog
organizacije z namenom zagotavljanja večje odgovornosti oblasti.
V praksi implementirati kodeks etike poslank in poslancev Državnega
zbora ter zagotoviti višjo stopnjo integritete najvišjih predstavnikov
oblasti.
Zagotoviti zakonske in institucionalne pogoje za učinkovit boj zoper
korupcijo v športu (doping, nameščanje tekem).
Nadaljevati odpiranje podatkov javnega sektorja (predvsem v odprtih
formatih) in spodbujati uporabo objavljenih baz podatkov.
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Organizacija

Tema

Cilj
trajnostnega
razvoja

Ekvilib Inštitut

MEDNARODNO SODELOVANJE SLOVENIJE NA
PODROČJU BOJA PROTI IZOGIBANJU DAVKOM
Cilj 17:
Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno
partnerstvo za trajnostni razvoj
Cilj 16:
Spodbujati miroljubne in odprte družbe za trajnostni razvoj, vsem
omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite,
odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh
Cilj 10:
Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi
Zaradi narave naštetih ciljev in močne vloge davkov pri financiranju
trajnostnega razvoja doseganje omenjenih ciljev v sklopu izbrane teme
posredno, a močno vpliva tudi na ostale cilje trajnostnega razvoja.

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

Oris stanja

17.1 Pridobiti več domačih sredstev za razvoj tudi z izboljšanjem
državnih zmogljivosti pri pobiranju davkov in drugih prihodkov, tudi
z mednarodno podporo državam v razvoju.
17.13 Izboljšati svetovno makroekonomsko stabilnost, tudi z
usklajevanjem in skladnostjo politik.
16.4 Do leta 2030 občutno omejiti nezakonite finančne tokove in trgovino
z orožjem, povečati zaseg in vračilo ukradenega premoženja ter se
boriti proti vsem oblikam organiziranega kriminala.
16.8 Razširiti in okrepiti sodelovanje držav v razvoju v institucijah
svetovnega upravljanja.
10.3 Zagotoviti enake možnosti in zmanjšati dejansko neenakost,
tudi z odpravo diskriminatornih zakonov, politik in ravnanja, ter
spodbujanjem ustrezne zakonodaje, politike in ukrepov.
10.4 S sprejemanjem politik, zlasti proračunskih, plačnih in politik
socialne varnosti, postopoma doseči večjo enakopravnost.
10.6 Zagotoviti večjo zastopanost in vlogo držav v razvoju pri odločanju
v mednarodnih ekonomskih in finančnih ustanovah za njihovo večjo
učinkovitost, zanesljivost, odgovornost in verodostojnost.

17. cilj trajnostnega razvoja lahko razumemo kot temeljni cilj za
doseganje vseh drugih ciljev, saj se osredotoča na načine in sredstva
za izvajanje ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj, med drugim za
pridobivanje več domačih sredstev za razvoj z izboljšanjem zmogljivosti
pri pobiranju davkov lastne države kot tudi drugih držav, vključno z
državami v razvoju.
Davki so v mednarodni skupnosti že dolgo prepoznani kot glavni in
najstabilnejši vir financiranja trajnostnega razvoja, po drugi strani pa smo
še vedno priča porastu industrije izogibanja davkom. Glede na ocene
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študije, ki sta jo leta 2017 objavila Cobham in Jansky,1 države po svetu
letno izgubijo skupno 500 milijard ameriških dolarjev, ker se podjetja
izogibajo plačilu davkov. Študija Evropskega parlamenta iz leta 20162
ocenjuje, da EU izgubi letno vsaj 50–70 milijard evrov davčnih prihodkov na
račun agresivnega davčnega načrtovanja podjetij. In čeprav Slovenija nima
svoje uradne ocene, študija raziskovalcev Tørsløv, Wier in Zucman ocenjuje,
da Slovenija izgubi vsaj 70 milijonov ameriških dolarjev davčnih prihodkov
s tem, ko multinacionalke prenašajo svoje dobičke v izbrane davčne
oaze.3 Koriščenje sistema davčnih oaz slovenskih podjetij in podjetij, ki
poslujejo v Sloveniji, kot tudi slovenskih posameznikov je bilo razkrito
tudi v več davčnih škandalih od leta 2014 do danes – LuxLeaks, Panamski
dokumenti, Rajski dokumenti, Azerbajdžanska pralnica denarja …
To dokazuje, da je tudi za Slovenijo pri davkih mednarodno sodelovanje
pereče vprašanje.
Kljub temu so se slovenske vlade med leti 2015–2020 večinoma
usmerjale k reševanju domačih izzivov davčnega sistema. Leta 2017
je vlada zvišala stopnjo davka od dohodka pravnih oseb s 17 na 19 %,
kar je zvišalo efektivno davčno stopnjo z 11,5 na 13,12 %.4 V letu 2019
je uvedla tudi minimalno efektivno stopnjo obdavčitve podjetij in s tem
preprečila, da bi podjetja z množico olajšav, ki jih imajo na izbiro, znižala
svoj davčni prispevek na manj kot 7 %.5 Kljub temu je davčna stopnja še
vedno relativno nizka v primerjavi z mnogimi drugimi državami članicami
EU. Po drugi strani pa je stopnja davka na dodano vrednost, ki sodi med
regresivne davke, ki povečujejo neenakosti v družbi, višja od povprečja
OECD. Z uvedbo elektronskih davčnih blagajn leta 2016 je Slovenija že
v prvem letu generirala dodatne prihodke v višini 81 milijonov evrov,
več kot polovico teh iz naslova davka na dodano vrednost. Prav tako
ima Slovenija nadpovprečno obremenitev zaposlenih s prispevki. Delež
davkov na delo v skupnih davčnih prihodkih znaša 50,28 % za leto 2017.6
Po indeksu davčnih oaz, ki privabljajo podjetja (Corporate Tax Haven
Index), za leto 20197 Slovenija spada med pravne sisteme, katerih zakoni,
predpisi in dokumentirana upravna praksa predstavljajo manjše tveganje,
da bi nižali davčno osnovo drugih držav. Dober rezultat indeksa (50/100)
gre predvsem na račun velikosti finančnega trga in manj na račun
odličnosti politik, saj Slovenija šepa na področjih transparentnosti ter
boja proti izogibanju davkom. Podobno velja za rezultat indeksa finančne
tajnosti (Financial Secrecy Index) za leto 2020 (38/100), ki meri prispevek
posameznega pravnega sistema k finančni tajnosti.
Slovenija tako velja za zgledno davčno jurisdikcijo, a na
mednarodnem parketu aktivno ne zagovarja sprejemanja ukrepov,
ki bi zahtevala podobno obnašanje tudi od drugih držav in od velikih
multinacionalnih podjetij. V nekaterih primerih velja celo za zaviralko
procesov na ravni EU. Tako na primer kljub začetni podpori predlogu za
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Dostopna na: https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp2017-55.pdf.

2

Dostopna na: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558776/
EPRS_STU(2016)558776_EN.pdf.

3

Dostopna na: https://missingprofits.world/.

4

Vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Davcni-direktorat/DOKUMENTI/
Informacija-o-davku-od-dohodkov-pravnih-oseb-za-leto-2017.pdf.

5

Vir: http://www.racunovodski-servis-zeus.si/aktualne-informacije/vlada-potrdilapredloge-sprememb-stirih-davcnih-zakonov.

6

Vir: https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-17.-okrepiti-na%C4%8Dine-in-sredstva-zaizvajanje-ciljev-ter-o%C5%BEiviti-globalno-partnerstvo-za-trajnostni-razvoj/17.5dele%C5%BE-okoljskih-davkov-in-davkov-na-delo-v-skupnih-dav%C4%8Dnih-prihodkih.

7

Dostopen na: https://corporatetaxhavenindex.org/en/introduction/cthi-2019-results.
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javno poročanje multinacionalk po državah, v katerih poslujejo (Countryby-Country Reporting – CbCR), Slovenija trenutno zavira proces skupaj z
9 drugimi državami, ki v skupni izjavi trdijo, da se mora predlog za CbCR
obravnavati kot davčno vprašanje in ne kot vprašanje računovodstva. V
kolikor bi šlo pri predlogu za davčno pravno podlago, bi bilo za sprejem
potrebno soglasje vseh članic EU, vključno z davčnimi oazami znotraj
Unije, česar pa realno ni pričakovati. Slovenija s sopodpisom te izjave
nasprotuje lastnemu stališču iz leta 2018, v katerem je zapisala, da
vlada kljub pomislekom ne bo nasprotovala nadaljevanju postopka po
obstoječi pravni podlagi, če med državami članicami ne bo soglasja za
njeno spremembo. Konec leta 2019 je Slovenija vztrajala pri spremembi,
kljub temu da tega soglasja ni. Evropski državljani tako še vedno čakamo
na skupno stališče Sveta EU, ki bi omogočilo začetek pogajanj za uvedbo
javnega poročanja po posameznih državah, čeprav sta EU in posledično
tudi Slovenija že uvedli javno poročanje po državah za banke8 ter javno
poročanje o plačilih vladam za ekstraktivne industrije.9
Kljub vsemu je Slovenija na področju transparentnosti naredila
nekaj zelo pomembnih korakov predvsem z uvedbo javnega registra
dejanskih lastnikov za vsa podjetja, sklade in podobne pravne subjekte,
ki poslujejo v Sloveniji. Čeprav so možne še nadaljnje izboljšave, denimo
zagotavljanje, da bodo podatki na voljo v strojno berljivem formatu, je bila
Slovenija na tem področju med prvimi v EU.
V sklopu mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije je
predvsem problematično, da slovenska vlada ne podpira ustanovitve
medvladnega organa ZN, ki bi državam v razvoju zagotovil resnično
enakopraven glas pri sprejemanju globalnih odločitev o davčnih zadevah.
Po začetni podpori je Slovenija spremenila stališče in pripoznala to
vlogo OECD-ju ter Globalnemu forumu za izmenjavo informacij, ki pa,
žal, v svojih procesih držav v razvoju ne vključujeta enakopravno. Kljub
manjšemu številu podpisanih dvostranskih davčnih sporazumov z
državami v razvoju le-ti zmanjšujejo davčne stopnje partnerskih držav
bolj kot povprečje 18 evropskih držav, zajetih v poročilu Eurodad-a iz leta
2017.10 Zaskrbljujoče je dejstvo, da je Slovenija načrtovala skleniti še več
sporazumov z državami v razvoju brez ocene tveganja škodljivih učinkov.
Po drugi strani pa kot članica Davčne pobude iz Adisa podpira ukrepe
za krepitev usposobljenosti za mobilizacijo domačih virov v državah v
razvoju predvsem s pomočjo Centra za razvoj financ.11
Kot del svoje zaveze Davčni pobudi iz Adisa se je Slovenija obvezala
zagotavljati skladnost politik za razvoj na področju obdavčitve, kar
je vključila v Strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in
humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030 (2018).12 Prvi
pregled praks in priporočila vladi naj bi pristojni resor v sodelovanju z
nacionalnim koordinatorjem pripravil najkasneje leta 2021. Ni pa znano,
ali spremljanje razvoja notranjih politik z vidika možnih vplivov na
partnerske države ter izdaja opozoril zaradi neskladja različnih politik
s politikami mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki naj bi se začelo
8

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6716.

9

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291.

10

Dostopno na: http://www.ekvilib.org/sl/kaj-delamo/publikacije/davcne-igre-tekmaproti-dnu/.

11

Vir: http://www.ekvilib.org/wp-content/uploads/2017/12/STD_2017_slovenian_FINAL.
pdf.

12

Dostopna na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/
razvojno-sodelovanje/5d79681620/Strategija_MRSHP.pdf.
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izvajati že 2019, zajema tudi izvedbo ocen učinkov davčnih politik na
države v razvoju.

Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

Kljub širjenju zavedanja NVO o pomembnosti davkov in davčnih
politik za doseganje ciljev trajnostnega razvoja pa se s spremljanjem
mednarodnih davčnih politik ter pobud za večjo transparentnost
poslovanja podjetij ukvarja v Sloveniji zgolj manjše število pretežno
razvojnih NVO. Slovenske NVO so sicer del mednarodnih mrež in
svetovnih gibanj, ki zagovarjajo davčno pravičnost in transparentnost na
nacionalnih, evropskih ter globalnih parketih.
Ekvilib Inštitut bolj ali manj sistematično spremlja davčne politike
ter stališča Slovenije od leta 2013. Med drugim Ekvilib Inštitut osvešča,
informira in izobražuje splošno javnost o problematiki izogibanja davkom
ter raziskuje in izvaja zagovorniške aktivnosti. Leta 2016 je s platformo
SLOGA, z društvom Focus, Transparency International Slovenia in z
društvom EnaBanda ustanovil neformalno mrežo Stičišče za davčno
pravičnost, v sklopu katerega so združili moči predvsem na področju
davčne transparentnosti podjetij.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Prvotno zdravstvena kriza COVID-19 se je hitro prelevila v
humanitarno krizo, pa tudi ekonomsko in finančno krizo, ki je razkrila
strukturne neenakosti znotraj ter med državami, ki so že pred krizo
povzročale veliko človeškega trpljenja. Kot vedno bodo učinke krize
najbolj čutili najbolj ranljivi. Še toliko bolj pa se bodo učinki krize COVID-19
občutili zaradi neprimernega odziva vlad na prejšnjo ekonomsko in
finančno krizo leta 2008, ki je vključeval obsežne varčevalne ukrepe,
znižanje davkov podjetjem ter nezadostne ukrepe za zmanjšanje
izogibanja davkom.
Tokratna kriza je zato v nekaterih državah ponovno okrepila pozive
za pravičnejšo obdavčitev, med katerimi so vedno glasnejši tudi pozivi,
da naj države ne pomagajo podjetjem, ki so povezana z davčnimi
oazami.13 Od odločevalcev je odvisno, če bo podpora javnosti, ki jo
je prinesla trenutna kriza, izkoriščena bolje kot po ekonomski krizi iz
2008 in če bo izkoriščena v prid dejanskim izboljšavam mednarodnega
davčnega sistema ter bo s tem pripomogla k zagotovitvi sredstev
za okrepljeno uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Evropski
parlament tako že poziva k sprejetju svežnja ukrepov za zagotovitev
lastnih sredstev za financiranje EU, kot možne vire med drugim navajajo
skupno konsolidirano osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb, davek
na digitalne storitve in davek na finančne transakcije.14 Prav tako se
Evropska komisija nagiba k davku na digitalne storitve, če ne bo druge
rešitve.15 Paziti pa je treba, da bosta pri oblikovanju rešitev upoštevana
tudi učinek za manjše članice, kot je Slovenija, in vpliv ukrepov na države
v razvoju. Pri tem se ne sme pozabiti nujnih ukrepov za povečanje
transparentnosti.
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13

Več informacij: https://www.law360.com/tax/articles/1266196/france-is-3rd-eu-nationto-deny-crisis-aid-to-tax-haven-cos-.

14

Vir: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_EN.pdf.

15

Vir: https://www.euractiv.com/section/digital/news/commission-mulls-digital-tax-tofund-europes-multi-billion-euro-recovery/.
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Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Brez ukrepov ali zelo malo aktivnosti.

Priporočila
za dosego
cilja

Kot odgovorna članica mednarodne skupnosti lahko in mora Slovenija
sprejeti več priporočil, da bi pomagala končati zgodbe o izogibanju
davkom ter zagotoviti globalno davčno pravičnost:
•
Trenutna ekonomska kriza, ki je posledica COVID-19, lahko razkrije
potrebe po novih in dodatnih sredstvih na nacionalni ravni in na
ravni EU. Pomembno je, da Slovenija zagotovi, da bodo naši davčni
sistemi progresivni ter namenjeni ustavljanju rastoče neenakosti tako
znotraj države kot med državami (uvedba primernih stopenj davka na
dobičke, uvedba davka na finančne transakcije, zagotovitev novega
in dodatnega vira za podporo državam v razvoju); zagotoviti mora,
da njene davčne politike spodbujajo enakost spolov in so skladne s
politikami za razvoj; nadaljevati mora izstop iz tekme proti dnu pri
obdavčitvi pravnih oseb, pri kateri je prišlo do zmanjševanja stopnje
davkov od dohodkov pravnih oseb in uporabe škodljivih davčnih
praks, ki omogočajo izogibanje davkom od dohodkov pravnih oseb.
•
Slovenija mora podpreti ukrepe, ki bodo javnosti omogočili dostop
do ključnih informacij o gospodarskih družbah, le-te so potreben
predpogoj za preprečevanje mednarodnega izogibanja davkom ter za
zagotavljanje odgovornosti in davčne pravičnosti (podpora celovitemu
javnemu poročanju velikih multinacionalk po državah o tem, kje
poslujejo in koliko davkov plačajo v posamezni državi, v kateri delujejo).
•
Slovenija se mora zavzemati za pravično in transparentno
sprejemanje vseh mednarodnih odločitev o mednarodnih davčnih
zadevah s sodelovanjem vseh držav, vključno z državami v razvoju, na
enakopravni ravni pod okriljem ZN.

Organizacija

Tema

Cilj
trajnostnega
razvoja

Konkretni cilji
trajnostnega
razvoja

Platforma SLOGA

GLOBALNA PARTNERSTVA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Cilj 17:
Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno
partnerstvo za trajnostni razvoj

17.2 Poskrbeti, da bodo razvite države v celoti izpolnjevale zaveze glede
uradne razvojne pomoči, med drugim zavezo mnogih razvitih držav
doseči cilj 0,7 odstotka BND za uradno razvojno pomoč državam v
razvoju in od 0,15 do 0,20 odstotka BND za uradno razvojno pomoč
najmanj razvitim državam; donatorske države spodbujati, naj si
določijo cilj najmanj 0,20 odstotka BND za uradno razvojno pomoč
najmanj razvitim državam.
17.14 Povečati skladnost politik za trajnostni razvoj.
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17.17 Spodbujati in pospeševati učinkovita javna in javno-zasebna
partnerstva ter partnerstva s civilno družbo na podlagi izkušenj in
strategij za njihovo financiranje.

Oris stanja

Trajnostni razvoj je eden od temeljev slovenske zunanje politike
(Deklaracija o zunanji politiki RS, 2015),16 ki prepoznava odgovornost
Slovenije za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Resolucija o
mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči RS (2017)17
navaja, da je »ključni cilj mednarodnega razvojnega sodelovanja RS /…/
prispevati k odpravi revščine, zmanjševanju neenakosti ter doseganju
trajnostnega razvoja v partnerskih državah« (5. točka). Mednarodno
razvojno sodelovanje Slovenije usmerjajo naslednja načela (7. točka):
pristop, ki temelji na človekovih pravicah, učinkovitost razvojnega
sodelovanja, skladnost politik za razvoj, lastništvo držav nad lastnim
razvojem ter partnerstvo za trajnostni razvoj. Kot prednostna vsebinska
področja resolucija navaja (10. točka):
spodbujanje miroljubnih in vključujočih družb, s poudarkom na
dobrem upravljanju, enakih možnostih, vključno z enakostjo spolov,
ter kakovostnem izobraževanju;
boj proti podnebnim spremembam, s poudarkom na trajnostnem
gospodarjenju z naravnimi in energetskimi viri.
Slovenija je donatorica razvojne pomoči od leta 2004. Zavezala se je,
da bo do leta 2030 za uradno razvojno pomoč namenila 0,33 % BND. V
letu 2018 so sredstva za mednarodno razvojno sodelovanje znašala 70,76
milijonov evrov ali 0,16 % BND. 65 % slovenskega razvojnega sodelovanja
predstavlja večstranska razvojna pomoč, 35 % pa dvostranska pomoč.
Izvajanje Agende 2030 je Slovenija vključila v Strategijo razvoja
Slovenije 2030 (2017).18 Na nacionalni ravni izvajanje ciljev trajnostnega
razvoja usklajuje Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
zunanjo dimenzijo pa koordinira Ministrstvo za zunanje zadeve. S
ciljem krepitve skladnosti politik za razvoj je bila vzpostavljena mreža
kontaktnih točk po ministrstvih. Statistični urad RS letno objavlja
kazalnike doseganja ciljev trajnostnega razvoja.19
Glede na rezultate posebnega Eurobarometra št. 494 (2019)20 77 %
Slovencev ocenjuje, da je pomoč ljudem v državah v razvoju pomembna
(povprečje EU 28: 86 %), medtem ko se jih 74 % strinja, da je naslavljanje
revščine v državah v razvoju tudi v lastnem interesu EU (povprečje EU 28:
79 %).
Slovenija je leta 2017 skladnost politik za razvoj določila kot eno
od načel, ki usmerjajo mednarodno razvojno sodelovanje. S strategijo
mednarodnega razvojnega sodelovanja iz leta 2018 je tudi določila
konkretne ukrepe v podporo zagotavljanju skladnosti politik, in sicer
letni pregled izbranega področja, določitev kontaktnih točk na ravni
ministrstev, ozaveščanje in krepitev nacionalnega okvira spremljanja in
zagotavljanja skladnosti politik za trajnostni razvoj.
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Uradni list RS, št. 53/15.

17

Uradni list RS, št. 54/17.

18

Dostopna na: https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvojaSlovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf.

19

Dostopno na: https://www.stat.si/Pages/cilji.

20

Dostopen na: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/
getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2252.
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Vloga civilne
družbe pri
uresničevanju
cilja oz. ciljev

NVO so močno vpete v področje trajnostnega razvoja. So izvajalke
projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne
pomoči, z ozaveščevalnimi projekti ter globalnim učenjem pa prispevajo
k ozaveščenosti o trajnostnem razvoju in globalni solidarnosti ter
soodgovornosti.
Vendarle NVO zaznavajo manko čezsektorskega sodelovanja,
vključno s potrebo po krepitvi zmogljivosti akterjev oz. deležnikov, ki niso
tradicionalno vključeni v teme trajnostnega razvoja in skladnosti politik
za trajnostni razvoj. Agenda 2030 namreč poudarja pomen čezsektorskih
partnerstev na več ravneh tako pri načrtovanju kakor tudi pri izvajanju,
spremljanju in evalvaciji izvajanja ciljev trajnostnega razvoja.
Leta 2018 je bila na pobudo NVO ustanovljena nacionalna PC(S)D
mreža. PC(S)D mreža z zagotavljanjem prostora za neformalno razpravo
povezuje akterje z različnih področij in sektorjev. Poleg skupne definicije
PC(S)D je mreža izpostavila potrebo po krepitvi načela skladnosti politik
pri pripravi, izvajanju in spremljanju vladnih politik.

Morebitne
posledice
zdravstvene
krize
COVID-19 na
uresničevanje
cilja oz. ciljev

Zdravstvena kriza COVID-19 je izpostavila potrebo po okrepljenem
mednarodnem sodelovanju pri naslavljanju globalnih vprašanj.
Zagotavljanje sredstev za soočanje s krizo in njenimi posledicami bi lahko
ogrozilo uresničevanje zaveze 0,33 % BND za uradno razvojno pomoč do
leta 2030. Kljub zavezi Slovenije, da bo za uradno razvojno pomoč do leta
2030 namenila 0,33 % BND, delež sredstev stagnira, kar odraža manko
politične volje.
Epidemija je razkrila in zaostrila različne oblike neenakosti. Odziv
na COVID-19 mora voditi načelo, da nikogar ne smemo pustiti ob strani.
Osredotočiti se mora na razvoj odpornosti ogroženih oseb, in sicer še
posebej v nesorazmerno prizadetih državah.

Ocena
doseganja cilja
oz. ciljev

Začetno načrtovanje ali ukrepi/aktivnosti v teku.

Priporočila
za dosego
cilja

•

•

Kot odgovorna članica mednarodne skupnosti mora Slovenija
izpolniti zavezo namenjanja 0,33 % BND za uradno razvojno pomoč
(v okviru tega 0,20 % BND za uradno razvojno pomoč najmanj
razvitim državam) in krepiti delež dvostranske razvojne pomoči,
da bo ta znašala vsaj polovico razvojnega sodelovanja Slovenije.
Dvostransko razvojno sodelovanje naj država oblikuje ob tvornem
sodelovanju partnerskih držav skladno z načeli lastništva. Tudi
v partnerskih državah mora Slovenija delovati čezsektorsko in
večdeležniško ne le s projekti, temveč tudi s programi.
Vlada naj vzpostavi čezsektorsko in večdeležniško posvetovalno
telo za Agendo 2030, ki bo združevalo različne deležnike in
podpiralo vladno odločanje na področju trajnostnega razvoja.
Posvetovalno telo bo okrepilo lastništvo nad cilji trajnostnega
razvoja. Slovenija naj si prizadeva za tvorno sodelovanje civilne
družbe in zagotovi vključevanje marginaliziranih ter izključenih
skupin pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju uresničevanja ciljev
trajnostnega razvoja. Slovenija naj si prizadeva načrtovati in razviti
usklajen pristop k razvoju zmogljivosti civilne družbe ter drugih
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deležnikov, povezan z zahtevami za spremljanje in izvajanje Agende
2030.
S ciljem krepitve skladnosti politik za trajnostni razvoj naj vlada
vzpostavi stalen mehanizem ocene skladnosti politik, ki naj bo v
skladu z Agendo 2030 odprt, vključujoč in participativen.
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ODPRAVA REVŠČINE
ODPRAVA LAKOTE
ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE
KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE
ENAKOST SPOLOV
ČISTA VODA IN SANITARNA UREDITEV
CENOVNO DOSTOPNA IN ČISTA ENERGIJA
DOSTOJNO DELO IN GOSPODARSKA RAST
INDUSTRIJA, INOVACIJE IN INFRASTRUKTURA
ZMANJŠANJE NEENAKOSTI
TRAJNOSTNA MESTA IN SKUPNOSTI
ODGOVORNA PORABA IN PROIZVODNJA
PODNEBNI UKREPI
ŽIVLJENJE V VODI
ŽIVLJENJE NA KOPNEM
MIR, PRAVIČNOST IN MOČNE INSTITUCIJE
PARTNERSTVA ZA DOSEGANJE CILJEV

