
 

 
 

Slovenija naj postane pomemben mednarodni akter na področju izgradnje miru 
 
Posnetek spletnega seminarja na temo kreativnega vključevanja mladih v zagovorništvo 
socialne pravičnosti 
 
Tukaj sem! 
 
Povabilo k sodelovanju v postopku izbora namestnika predstavnika nevladnih organizacij 
v Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih 
in nevladnih organizacij 
 
Evropska unija se mora odzvati na strašljivo poročilo Medvladnega panela za podnebne 
spremembe o neizogibnih posledicah podnebnih sprememb 
 
Pred svetovnim dnevom vode prof. dr. Brilly, prof. dr. Pintar in mag. Ferjančič zdruţili 
misli o trajnostnem upravljanju z vodami v Sloveniji 
 
Pridruţite se spletni razpravi o vključevanju problematike revščine otrok v post-2015 
razvojni okvir 
 
Še vedno lahko postaneš mladi (globalni) zagovornik! 
 
Zanimivo 

 

 
 

Dogodek: Filmska sreda v Hiši svetov: Šolanje sveta in otvoritev razstave o botrstvu 
 
Dogodek: Politična participacija in mladi 
 
Dogodek: »Več Evrope - več Slovenije: Zeleno gospodarstvo v Evropski uniji in Sloveniji - 
si ga lahko (ne)privoščimo?« 
 
Dogodek: Dan za spremembe 2014 
 
Dogodek: Teden izraelskega apartheida: ogled filma Our Story 



 
Usposabljanje: Vodenje skupine in skupinska dinamika 
 
Dogodek: Mednarodna konferenca o vlogi izobraţevalnih institucij pri razvoju 

 

 
 
EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 25. marcem in 2. aprilom 2014) 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Razpis za MALE projekte nevladnih organizacij programa Norveškega finančnega 
mehanizma in finančnega mehanizma EGP 
 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2014, objavljeni marca 2014) 

 

 
 

Slovenija naj postane pomemben mednarodni akter na 
področju izgradnje miru 

 
Ljubljana, 1. april 2014 – SLOGA je 26. in 27. marca organizirala 
usposabljanje na temo izgradnje miru. Na dvodnevni delavnici, ki 
sta jo vodili Andra Tănase in Virginia Daniela Mates iz romunske 
organizacije PATRIR, so udeleţenci skušali oblikovati predlog 
koncepta civilne druţbe za razvoj področja izgradnje miru in z 
njim povezanih področij, ki bi lahko potekal v obliki projekta ali 

programa v sodelovanju z drţavo. Po usposabljanju smo na neformalnem srečanju predstavnikom 
Ministrstva za zunanje zadeve RS predstavili akcijski načrt in raziskali moţnosti sodelovanja v 
prihodnje. 
Verjamemo, da je izgradnja miru pomembno področje in vrednota slovenskega razvojnega 
sodelovanja in zunanje politike, mediacija in izobraţevanje za mir pa glavna pristopa za doseganje 
ciljev na tem področju.  
Celotno poročilo z dvodnevnega dogodka, ki ga je pripravila Slogina sodelavka Patricija Virtič, si 
lahko preberete v priponki. Prav tako pa se lahko obrnete na Patricijo (patricija.virtic@sloga-
platform.org), če potrebujete dodatna pojasnila oz. vas zanimajo nadaljnje aktivnosti na področju 
izgradnje miru. 

 

 
Posnetek spletnega seminarja na temo kreativnega vključevanja mladih v 
zagovorništvo socialne pravičnosti 

 
Dublin / Ljubljana, 1. april 2014 – Vsi, ki ste zamudili spletni seminar na temo 
kreativnega vključevanja mladih v zagovorništvo socialne pravičnosti (potekal je 1. 
aprila 2014 v okviru mednarodnega projekta »Challenging the Crisis«, pri katerem 

sodeluje tudi SLOGA), si lahko posnetek ogledate na spletni strani IDEA (Irish Development Education 
Association). 
Naslednji spletni seminar bo potekal 24. aprila 2014 in bo osredotočen na argentinske izkušnje z 
»izzivanjem krize«. Vodil ga bo Alan Ciblis, argentinski ekonomist in aktivist. Udeleţba na seminarju, 
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ki bo potekal v angleškem jeziku, je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija na e-naslov 
susan@ideaonline.ie. Ponovno pa vas prosimo, da o vašem sodelovanju na seminarju obvestite tudi 
nas: novice@sloga-platform.org.   

 

 
Tukaj sem! 

 
Ljubljana, 1. april 2014 - Mirovni inštitut vabi k ogledu kratkega video filma 

»Tukaj sem«, v središču katerega je razmišljanje o razvojnih temah skozi migrantske oči in v 
katerem boste lahko prisluhnili tudi nekaterim znanim nevladniškim obrazom. Prav tako vas vabijo k 
poslušanju 1. oddaje v ciklu »Tukaj sem« na Valu 202, o kateri smo vas ţe obveščali in ki pod vprašaj 
postavlja koncept razvojne pomoči oz. mednarodnega razvojnega sodelovanja. Kampanja »Tukaj 
sem« je del projekta »Usklajenost migracijskih in razvojnih politik« (Consistency of migration and 
development policies - CoMiDe), ki ga Mirovni inštitut v letih 2012 - 2014 izvaja v mednarodnem 
konzorciju, ter gradi na ugotovitvah, ki so povzete v Manifestu o migracijah in razvoju v Evropi. Več 
informacij o kampanji in projektu najdete na spletni strani Mirovnega inštituta. 

 

 
Povabilo k sodelovanju v postopku izbora namestnika predstavnika 
nevladnih organizacij v Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje 
razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij 

 
Ljubljana, 25. marec 2014 - Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij 
(CNVOS) je razpisal postopek izbora 1 (enega) namestnika predstavnika NVO v Svetu Vlade RS za 
spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Imenovanje namestnika 
je potrebno za zagotovitev nemotenega dela Sveta, saj je nekaterim dosedanjim predstavnikom in 
njihovim namestnikom mandat predčasno potekel. Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da 
NVO najprej predlagajo svoje kandidate, med katerimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov 
izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, pa se izvedejo volitve, v katerih lahko 
sodelujejo vse NVO, ki so za to vnaprej izkazale interes (tj. so se prijavile kot volivci ali pa so 
predlagale svojega kandidata). CNVOS vabi vse zainteresirane NVO, da sodelujete v postopku izbora. 
Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani CNVOS. Rok za prijavo je 7. april 2014 do 
polnoči. 
 

 

Evropska unija se mora odzvati na strašljivo poročilo Medvladnega 
panela za podnebne spremembe o neizogibnih posledicah podnebnih 
sprememb 

 
Ljubljana / Yokohama, 31. marec 2014 - Vodilni svetovni podnebni znanstveniki 
so 31. marca 2014, ob objavi drugega dela Petega poročila o oceni stanja 
Medvladnega panela za podnebne spremembe (Intergovernmental Panel on 
Climate Change - IPCC), vlade opozorili, da smo na spopadanje s povečano 
nevarnostjo, ki jo predstavljajo neizogibne posledice podnebnih sprememb, 
izredno nepripravljeni. Ob tej priloţnosti sta NVO Focus in Greenpeace 

Slovenija pripravili sporočilo za javnost in ozadje za zainteresirano javnost. V poročilu IPCC je 
namreč poudarjeno, da imajo podnebne spremembe negativen vpliv ţe na vse kontinente (vključno z 
Evropo) in oceane. Prav tako pa poročilo opozarja še na to, da bodo brez takojšnjega in občutnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov posledice podnebnih sprememb presegle našo sposobnost 
prilagajanja nanje. Zato je treba ukrepati takoj, in sicer tudi na ravni Evropske unije, ki mora po 
mnenju Focusa in Greenpeaca Slovenija še pred septembrskim podnebnim vrhom pod gostiteljstvom 
generalnega sekretarja Zdruţenih narodov Ban Ki-moona sprejeti učinkovite in zavezujoče podnebno-
energetske cilje do leta 2030. 
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Pred svetovnim dnevom vode prof. dr. Brilly, prof. dr. 
Pintar in mag. Ferjančič zdruţili misli o trajnostnem 
upravljanju z vodami v Sloveniji 

 
Ljubljana, 20. marec 2014 - Na prvi pomladni dan in dva dni pred 
svetovnim dnevom vode je Društvo za ZN za Slovenijo organiziralo 

okroglo mizo, na kateri so skupaj z govorci poskušali odgovoriti na vprašanja glede upravljanja z vodo 
in njene vloge v razvoju, tako v Sloveniji kot širše. Naslonili so se tudi na cilje trajnostnega razvoja, 
ki so trenutno v pripravi na mednarodni ravni in bodo po letu 2015 nadomestili oziroma nadaljevali 
razvojne cilje tisočletja. Prireditev se je odvila ţe drugo leto zapored, društvo pa jo je organiziralo v 
sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO. Celotno poročilo s konference, ki ga je 
pripravila Sabina Carli, si lahko preberete v priponki. Foto: Jana Mahorčič   
 

 
Pridruţite se spletni razpravi o vključevanju problematike 
revščine otrok v post-2015 razvojni okvir 

 
New York, 24. marec 2014 - UNICEF, Overseas Development Institute (ODI) 
in UN Major Group on Children vabijo k sodelovanju pri spletni razpravi na 
temo revščine otrok in post-2015 trajnostnih razvojnih ciljev. Ključni cilj 
spletne razprave je krepitev ozaveščenosti o revščini otrok in pomoč pri 

sprejetju konsenza o moţnih ciljih na tem področju, ki bi se jih vključilo v post-2015 razvojni okvir. 
Razprava bo odprta do 14. aprila 2014.   
 

 

Še vedno lahko postaneš mladi (globalni) zagovornik! 
 

Ljubljana, 31. marec 2014 - Vse mlade, ki bi si ţeleli postati mladi 
(globalni) zagovorniki, obveščamo, da smo rok za prijavo podaljšali 
na 15. april 2014. 
Več o tem si lahko preberete tukaj! 

 
 

 
Zanimivo 
 
Challenges for Africa-EU Relations; 2014 Africa-Europe relations – looking beyond 2014. 
 
Adaptation to Climate Change in Water, Sanitation and Hygiene: Assessing Risks, Appraising 
Options in Africa; Naomi Oates in ostali, Overseas Development Institute. 
 
Putting Peace at the Core of the Post-2015 Agenda: The g7+ strategy; Helder da Costa in Siafa 
Hage, Development and Peace Foundation/Stiftung Entwicklung und Frieden. 
 
 

 
 

Dogodek: Čistilne akcije 2014 
 

Kdaj? 22. marec - 22. april 2014. 
 

Kje? Po Sloveniji. 
 
Opis: Na svetovni dan vode, 22. marca, se je v Sloveniji začel tradicionalni mesec čistilnih akcij. 
Ekologi brez meja, Turistična zveza Slovenije in organizatorji čistilnih akcij vabijo vse, da se jim tudi 
letos pridruţite pri čiščenju in urejanju našega okolja. Čistilne akcije, za katere so termini ţe znani 
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in se jim lahko pridruţite, so navedene na skupnem seznamu čistilnih akcij. Prav tako pa so še vedno 
moţne tudi prijave drugih čistilnih akcij, medtem ko divja odlagališča prijavite v register divjih 
odlagališč. 

 

 
Dogodek: Filmska sreda v Hiši svetov: Šolanje sveta in otvoritev razstave 
o botrstvu 

 
Kdaj? Sreda, 2. april 2014, ob 17. uri. 

 
Kje? V prostorih Hiše svetov (Knjiţnica Otona Ţupančiča, Kersnikova ulica 2, 
Ljubljana). 

 
Opis: Društvo Humanitas vabi na aprilsko Filmsko sredo v Hiši svetov, v okviru katere si boste lahko 
ogledali film Šolanje sveta: zadnje breme belega človeka (2010), reţiserke Carol Black. Projekciji 
filma bosta sledili kratka razprava s kulturno antropologinjo dr. Ano Sarah Lunaček Brumen s 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in otvoritev razstave o botrstvu »Z izobraţevanjem do 
razvoja«. Več informacij o dogodku najdete na Humanitasovi spletni strani.  
 

 

Dogodek: Politična participacija in mladi 
 

Kdaj? Petek, 4. april 2014, med 9. in 14. uro. 
 

Kje? Fakulteta za druţbene vede (Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana). 
 
Opis: Kulturno izobraţevalno društvo Pina vas v okviru projekta »EU SI TI« vabi na konferenco z 
naslovom »Politična participacija in mladi«.  
Obvezna je predhodna e-prijava do srede, 2. aprila 2014. Foto: eusiti.pina.si/ 
 

 

Dogodek: »Več Evrope - več Slovenije: Zeleno gospodarstvo v Evropski 
uniji in Sloveniji - si ga lahko (ne)privoščimo?« 

 
Kdaj? Petek, 4. april 2014, ob 15. uri. 

 
Kje? Pomurski sejem, Gornja Radgona. 

 
Opis: Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za zunanje zadeve RS in 
Urad Vlade RS za komuniciranje vas vabijo na posvet v izvedbi CNVOS z naslovom »Več Evrope - več 
Slovenije: Zeleno gospodarstvo v Evropski uniji in Sloveniji - si ga lahko (ne)privoščimo?«. Tema 
razprave, v kateri bosta med drugim sodelovala tudi evropski komisar za okolje Janez Potočnik in 
Renata Karba, vodja projektov na Umanoteri, bo kakšno je dejansko stanje na področju trajnostnega 
razvoja in ozelenjevanja gospodarstva ter kakšne so ovire na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 
Potrebna je predhodna prijava na telefonski številki 040 234 197 ali na e-naslovu 
matjaz.stefancic@cnvos.si. Foto: www.eu-si.info  
 

 

Dogodek: Dan za spremembe 2014 
 

Kdaj? 5. april 2014. 
 

Kje? Po Sloveniji.  
 

Opis: V organizaciji Slovenske filantropije se bo odvil ţe 5. Dan za 
spremembe, katerega poudarek bo na skupnostnih akcijah. 
Aktivnosti v okviru letošnjega Dneva za spremembe bodo zato 

http://ebm.si/p/cistilne/?o=w
http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc/
http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc/
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=546
http://eusiti.pina.si/konference/konferenca-lj
http://eusiti.pina.si/konference/prijava-konferenca
http://eusiti.pina.si/
http://www.cnvos.si/article/id/9827/cid/74
http://www.cnvos.si/article/id/9827/cid/74
mailto:matjaz.stefancic@cnvos.si
http://www.eu-si.info/


odgovarjale na aktualne teţave in potrebe v skupnosti. Sodelujemo lahko vsi, pomagamo pa lahko 
posamezniku, ki se je znašel v stiski, ali pa rešujemo skupnostni problem, s katerim se naš okoliš ţe 
dolgo sooča. Podrobnejše informacije o 5. Dnevu za spremembe, vključno z zemljevidom prijavljenih 
akcij, katerim se lahko pridruţite, najdete na spleten portalu prostovoljstvo.org. 
 

 

Dogodek: Teden izraelskega apartheida: ogled filma Our Story 
 

Kdaj? 8. april 2014. 
 

Kje? Fakulteta za druţbene vede (Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana). 
 

Opis: Študentje in študentke Fakultete za druţbene vede v sodelovanju z 
Gibanjem za pravice Palestincev BDS Slovenija vas vabijo še na zadnji dogodek v okviru Tedna 
izraelskega apartheida, in sicer na ogled filma Our Story. Film predstavlja zgodbo palestinskega 
ljudstva v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Več informacij o dogodku in Tednu izraelskega 
apartheida na splošno najdete v vabilu. 
 

 

Usposabljanje: Vodenje skupine in skupinska dinamika 
 

Kdaj? Torek, 22. april 2014, med 9. in 16. uro. 
 

Kje? V prostorih Slovenske filantropije (Poljanska cesta 12, Ljubljana). 
 
Opis: Slovenska filantropija vabi na tematsko usposabljanje za prostovoljce na temo vodenja skupine 
in skupinske dinamike. Usposabljanje je namenjeno prostovoljcem, ki vodijo skupine, izvajajo 
delavnice, tabore, treninge, letovanja, mednarodne izmenjave ali druge skupinske aktivnosti. 
Število mest je omejeno, potrebna pa je predhodna prijava, ki je mogoča do 8. aprila 2014 oz. do 
zapolnitve prostih mest. Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletnem portalu 
prostovoljstvo.org.  
 

 

Dogodek: Mednarodna konferenca o vlogi izobraţevalnih institucij pri 
razvoju 

 
Kdaj? 10. - 12. junij 2014. 

 
Kje? Dunaj, Avstrija. 

 
Opis: Ponovno vas obveščamo, da HORIZONT 3000 vabi k udeleţbi na mednarodni konferenci z 
naslovom »Educational Institutions for Development – down to earth and close to the people«. 
TRIALOG bo podprl udeleţbo (potne stroške in nastanitev) 15 do 20 predstavnikov drţav EU13 na 
konferenci (največ dva na drţavo), prijavite pa se tako, da na e-naslov information@trialog.or.at 
najkasneje do 18. aprila 2014 posredujete izpolnjeno prijavnico in podporno pismo, ki ga lahko 
dobite na Slogi. Prijavnico in več informacij najdete tukaj, za dodatna pojasnila pa se obrnite na 
Eliso Romero (information@trialog.or.at).   
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EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 25. marcem in 2. aprilom 2014) 
 
TURČIJA (izboljšanje socialne vključenosti in zaposljivosti prikrajšanih oseb) 
 
Rok za prijavo: 10. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
ČRNA GORA (podpora pri sprejetju schengenskega pravnega reda) 
 
Rok za prijavo: 20. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
GABON (nedrţavni akterji in lokalne oblasti v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 22. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
LAOS (nedrţavni akterji v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 7. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
DŢIBUTI (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 6. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
EGIPT (krepitev računovodskega in revizijskega poklica) 
 
Rok za prijavo: 27. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
LIBIJA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 20. maj 2014. 
 
Več informacij 
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TADŢIKISTAN (izgradnja miru) 
 
Rok za prijavo: 16. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
BOLIVIJA (nedrţavni akterji v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 23. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
JUGOVZHODNA AZIJA (podpora na področju visokošolskega izobraţevanja) 
 
Rok za prijavo: 19. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
PERU (podpora nedrţavnim akterjem na področju preprečevanja in odzivanja na krizne razmere) 
 
Rok za prijavo: 16. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Razpis za MALE projekte nevladnih organizacij programa Norveškega finančnega 
mehanizma in finančnega mehanizma EGP 
 
Razpis bo podprl male projekte z najniţjim zneskom sofinanciranja 10.000 EUR in najvišjim 20.000 
EUR. Višina donacije lahko znaša največ 90 % celotnih upravičenih stroškov projekta.  
 
Trajanje projekta je omejeno na najmanj 6 in največ 12 mesecev.  
 
Prednostna vsebinska področja Sklada za NVO v Sloveniji so: demokracija, človekove pravice, 
socialna enakost, otroci in mladostniki, varstvo okolja ter zagotavljanje blaginje in socialne pravice. 
Ena od ciljnih skupin razpisa so migranti. 
 
Na razpis se lahko prijavijo NVO, katerih letni prihodek v letu 2013 ni presegel 50.000 EUR. 
 
Rok prijave je 30. maj 2014. 
 
V aprilu bodo po Sloveniji potekale delavnice za pomoč pri razvoju projektnih idej. 

 

 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2014, objavljeni marca 2014) 
 
Kamerun 
 
Čad 
 
Demokratična republika Kongo in begunci na območju Velikih jezer / Srednje Afrike 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396366783028&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=25%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135485
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396427700230&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=25%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135722
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396427787112&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=25%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135319
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396427924377&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=25%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135468
http://www.norveski.nvosklad.si/razpisi
http://www.norveski.nvosklad.si/dogodki
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/cameroon_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/chad_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/DRC_en.pdf


 
Irak 
 
Palestina 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na Slogi vam nudimo svetovanje glede prijav na 
razpise. Za več informacij se lahko obrnete na 

Slogino sodelavko Darjo Krstič 
(darja.krstic@sloga-platform.org). 

 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/iraq_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/palestine_en.pdf
mailto:darja.krstic@sloga-platform.org

