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Povabilo k sodelovanju pri pripravi sporočil za javnost ob svetovnih 
dnevih 

 
Ljubljana, 3. april 2013 - SLOGA načrtuje v sodelovanju s svojimi članicami 
pripraviti sporočila za javnost ob nekaterih pomembnejših svetovnih dnevih za 
področje mednarodnega razvojnega sodelovanja: 

 
- svetovni dan socialne pravičnosti (20. februar), 
- svetovni dan voda (22. marec), 
- svetovni dan Zemlje (22. april), 
- svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj (21. maj), 
- svetovni dan okolja (5. junij), 
- svetovni dan humanitarnosti (19. avgust), 
- mednarodni dan pismenosti (8. september), 
- mednarodni dan demokracije (15. september), 
- mednarodni dan miru (21. september), 
- mednarodni dan boja proti revščini (17. oktober), 
- mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj (5. december), 
- svetovni dan človekovih pravic (10. december), 
- svetovni dan človeške solidarnosti (20. december). 
 
Vljudno prosimo vse, ki bi zaradi poznavanja omenjenih področij želeli sodelovati pri pripravi 
sporočil, da nam to sporočite najkasneje do 12. aprila 2013 na ana.kalin@sloga-platform.org 
ali novice@sloga-platform.org.  
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Povabilo k sodelovanju pri 11. številki Slogopisa 
 

Ljubljana, 2. april 2013 - SLOGA vas vabi k sooblikovanju že 
11. številke Slogopisa, razvojnega časopisa, ki vključuje 
zanimive in aktualne novice s področja mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči doma in po 

svetu, intervjuje, predstavitve aktivnosti NVO, aktualno dogajanje političnih odločevalcev, strokovne 
članke in napovednik dogodkov. 
Posamezne NVO ste lepo vabljene k sodelovanju pri: 
a. naslovnici: Posredovanje avtorske fotografije (tematika mednarodno razvojno sodelovanje in 
humanitarna pomoč, velikost vsaj 3MG); 
b. rubriki »Novičke doma in po svetu«: priprava krajšega članka o aktualnem dogajanju v času med 
februarjem in majem 2013 (150 besed + fotografija v velikosti nad 1MG); 
c. rubriki »NVO utrinki«: priprava članka s predstavitvijo NVO, kampanje, projekta in dobrih praks 
(550-600 besed z obvezno fotografijo v velikosti nad 1MG); 
d. rubriki »Napovednik dogodkov«: priprava krajše novičke o dogodku z informacijo kaj, kje, kdaj 
bo dogodek potekal (v časovnem obdobju od junija do septembra 2013). 
Primeri člankov in fotografij so dostopni v 10. številki Slogopisa. Posamezne NVO ste vabljene tudi k 
posredovanju dodatnih idej glede vsebin (strokovni članki, intervjuji), ki bi jih želele prebirati v 
prihodnjih številkah Slogopisa. Prosimo, da se avtorji držite navodil glede dolžine člankov in 
pripadajočega slikovnega materiala. Končen izbor objavljenih člankov bo naredil urednik (v primeru 
večjega števila prispelih člankov na podlagi kvalitete članka in datuma prejema slednjega). 
Rok za posredovanje prispevkov na e-naslov novice@sloga-platform.org je 30. april 2013. 
 

 

Izdana nova številka e-novic HOC 
 

Ljubljana, 29. marec 2013 – SLOGA je izdala novo številko 
e-novic Humanitarnega odzivnega centra – HOC o 
mednarodni humanitarni pomoči, ki so dostopne na spletni 
strani HOC (preberete pa si jih lahko tudi v priponki). E-

novice vsebujejo aktualne informacije o mednarodni humanitarni pomoči, o relevantnih dogodkih, o 
aktualnih usposabljanjih ter o razpisih za projekte in delovna mesta na tem področju. Vse, ki želite 
sodelovati pri vsebini novic, še naprej vljudno naprošamo, da nam pošljete informacije o 
prihajajočih, lahko pa tudi o minulih dogodkih vaše organizacije na temo mednarodne humanitarne 
pomoči, in sicer na naslov info@humanitarni-center.si. Na istem naslovu se lahko naročite tudi na 
njihovo redno prejemanje. 
 

 

V Črni gori bo potekal strokovni seminar NE-NASILJE 
 

Koper, 3. april 2013 – Zavod Krog obvešča, da bo v okviru kampanje 
proti nasilju, ki je del razvojnega projekta »Od okolja do družine«, 9. 

aprila 2013 v Črni gori potekal strokovni seminar NE-NASILJE. Isti dan se bo, v organizaciji Zavoda 
Krog in Centra za socialno delo Šiška, odvijal tudi seminar za zaposlene v novo ustanovljenem 
Dnevnem centru za otroke s posebnimi potrebami Lipa v Plavu. Projekt, ki ga finančno podpira 
Ministrstvo za zunanje zadeve RS, izvaja Zavod Krog, sodelujejo pa še Zavod Emma, Občina Plav, 
Center za socialno delo Plav in SOS telefon Plav. Več o tem si lahko preberete v priponki. 
 

 

Z rabljeno tehnologijo do prenove vaške šole v Burkina 
Fasu 

 
Ljubljana, 2. april 2013 – Ponovno vas obveščamo, da društvo 
Humanitas zbira rabljene elektronske naprave, kot npr. USB 
ključ, prenosni telefon, fotoaparat, s čimer bodo podprli društvo 
Pamtiral ‘m Jamu v Burkina Fasu. Le-to je od ustanovitve leta 
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2007 zgradilo mladinski center s knjižnico, gostilno in prostorom za predvajanje filmov, vključno z 
nekaj kočami za prenočevanje turistov. Dobiček od turistične dejavnosti namenjajo pomoči pri 
šolanju vaških otrok ter dejavnostim ozaveščanja in izobraževanja mladih. Ker pa je zaradi političnih 
težav s sosednjimi državami obisk turistov zelo upadel, društvo ne more več uresničevati svojih idej. 
Zaradi tega so pričeli zbirati rabljene elektronske naprave in jih prodajati po državi, z dobičkom pa 
bodo podprli lokalne družbene projekte, med katerimi je bil za najpomembnejšega izbran prenova 
stranišč v vaški šoli. Material bodo na društvu zbirali še vse do 15. aprila 2013. Več o tem si lahko 
preberete na spletni strani društva Humanitas. Foto: Humanitas 
 

 

Poziv Evropskemu parlamentu k ukrepanju za 
spoštovanje pravic migrantov, beguncev in iskalcev 
azila 

 
Ljubljana, 27. marec 2013 - Amnesty International 

Slovenije (AIS) ponovno ozavešča o nevarnostih, s katerimi se soočajo begunci, ki v Evropi iščejo 
zaščito pred oboroženimi spopadi. V zadnjih letih so namreč evropske države, z namenom, da bi 
ljudem onemogočile prihod v Evropo, poostrile ukrepe mejnega nadzora. V Amnesty International 
zato evropske države in EU pozivajo, naj se vzdržijo praks nadzora mej, ki postavljajo migrante, 
begunce in prosilce za azil v nevarnost, ter naj povečajo svoje reševalne zmožnosti na morju. Ker 
pomembno vlogo pri zagotavljanju nadzora nad sporazumi o nadzoru migracij igra Evropski 
parlament (EP), bodo peticijo, ki jo lahko podpišete tukaj, 24. aprila 2013 predali predsedniku EP. 
Več o tem si lahko preberete na spletni strani AIS. 
 

 

Društvo za Združene narode za Slovenijo obeležilo 
svetovni dan voda 

 
Ljubljana, 21. marec 2013 - Društvo za Združene narode za 
Slovenijo je 21. marca 2013 z namenom obeleženja 
svetovnega dne voda, v sodelovanju s slovensko nacionalno 
komisijo za UNESCO, organiziralo okroglo mizo z naslovom 
»Več prostora za vode«. Predvsem o pomenu vodnih virov v 
21. stoletju ter o upravljanju z vodo v Sloveniji so 
razpravljali naslednji strokovnjaki: Janos Tisovszky (direktor 

Informacijske službe Združenih narodov na Dunaju), prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj (vodja Centra za 
agrometeorologijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in članica Medvladnega foruma o 
podnebnih spremembah), prof. dr. Mitja Brilly (predstavnik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO 
in predsednik Nacionalnega odbora za Unescov hidrološki program), dr. Peter Frantar (hidrolog na 
Agenciji RS za okolje in predstavnik Komisije za hidrologijo pri Zvezi geografov Slovenije) ter dr. 
Vesna Flander Putrle (predstavnica Morske biološke postaje Piran in Nacionalnega inštituta za 
biologijo). Poročilo z okrogle mize, ki jo je povezoval prof. dr. Bojko Bučar (predsednik Društva za 
Združene narode za Slovenijo), si lahko preberete v priponki na Slogini spletni strani. Foto: Peter 
Kumer 
 
 

 

Povabilo k sodelovanju pri globalnem projektu »Equity & Sustainability Field 
Hearings« 

 
Rapid City, 27. marec 2013 - Initiative for Equality (IfE), v sodelovanju s partnerskimi organizacijami, 
vabi k sodelovanju pri globalnem projektu »Equity & Sustainability Field Hearings«, ki bo različnim 
posameznikom in skupnostim iz vseh svetovnih regij omogočil, da sodelujejo pri razpravi o agendi 
post-2015 in ciljih trajnostnega razvoja. Sodelujoči akademski programi in civilna družba bodo 
informacije o tem, kako ljudje razmišljajo o svoji prihodnosti, pridobile na podlagi standardnega 
vprašalnika. Pri lanskoletnem poročilu je sodelovalo 60 avtorjev, intervjuvanih pa je bilo več kot 
2700 posameznikov (več informacij najdete tukaj). Zainteresirani za sodelovanje se lahko za dodatna 
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pojasnila obrnete na info@initiativeforequality.org. Podrobnejše informacije o projektu si lahko 
preberete na spletni strani IfE. 
 

 

Tesnejše sodelovanje med Evropsko unijo in Japonsko 
na področju upravljanja z nesrečami 

 
Bruselj, 25. marec 2013 – Evropska komisarka za mednarodno 
sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje 
Kristalina Georgieva ter japonski minister za prostor, 
infrastrukturo, promet in turizem Akihiro Ohta sta 25. marca 
2013 izmenjala pismi, ki zagotavljata okvir za krepitev 

sodelovanja med EU in Japonsko na področju upravljanja z nesrečami. Namen tega je izmenjava 
znanj, izkušenj in dobrih praks glede velikih naravnih in s strani človeka povzročenih nesreč, 
pripravljenosti in odziva na tovrstne nesreče ter glede vključitve prilagajanja podnebnim 
spremembam v politiko upravljanja z nesrečami. Več o tem si lahko preberete na spletni strani 
ECHO. Foto: EK      
 
    

 
Koristni viri 
 
»MENA Saga and Lady Gaga that wonders: Let’s get serious! Where is the Counter-narrative?«; 
Prof. Anis H. Bajrektarević. 2013. Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije 
(IFIMES). 
 
»General elections in Pakistan 2013: Rendezvous with Monster or Messiah«; Dr. Muhammad Aslam 
Khan. 2013. Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES). 
 
»Feasibility of Social Protection Schemes in Developing Countries«; Dr. Francesca BASTAGLI. 2013. 
DEVE, European Parliament. 
 
 

 
 

Sestanek Slogine delovne skupine za izgradnjo miru 
 

Kdaj? V ponedeljek, 8. aprila 2013, ob 13h. 
 
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 
 
Opis: Vljudno vabljeni na sestanek Slogine iniciative za izgradnjo miru, katerega dnevni red bo 
sledeč: 
- načrtovane aktivnosti in določanje prioritet za naslednje obdobje, 
- delo z zakonskimi podlagami za pošiljanje NVO na konfliktna območja, 
- dosedanja komunikacija z MZZ in MORS (sprememba zakonodaje o napotitvi oseb na mirovne 

misije), 
- načrtovanje aktivnosti za 2013 in 2014, 
- razno. 
Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na ales.rovsnik@sloga-platform.org. 
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Mesec pomladanskih čistilnih akcij 2013 

 
Kdaj? 22. marec – 22. april 2013. 

 
Kje? Slovenija.  

 
Opis: Ekologi brez meja, Turistična zveza Slovenije in organizatorji čistilnih akcij 

vabijo vse prebivalce Slovenije, da sodelujejo pri čistilnih akcijah in pomagajo očistiti Slovenijo, še 
posebej na vseh območjih, ki so jih lansko jesen močno prizadele poplave. Informacije o tem, kdaj 
bo čistilna akcija potekala v vašem kraju, najdete v seznamu čistilnih akcij 2013. Več o tem si lahko 
preberete na spletni strani društva Ekologi brez meja. 
 

 
4. Dan za spremembe 

 
Kdaj? 5. in 6. april 2013. 

 
Kje? Po Sloveniji.  

 
Opis: Slovenska filantropija, skupaj s številnimi prostovoljskimi organizacijami in posamezniki, 
organizira že 4. Dan za spremembe, ki ponuja priložnost, da skupaj s prijatelji, družinskimi člani, 
sosedi, znanci in drugimi prostovoljci izvedete kakšno aktivnost v vaši skupnosti, ki bo vanjo prinesla 
pozitivne spremembe. Letošnji Dan za spremembe, ki bo imel prvič še humanitarno noto, je 
namenjen izmenjavi predmetov z namenom zbiranja sredstev za šolske sklade. Več informacij 
najdete na spletnem portalu prostovoljstvo.org.  
 
 

 

Globalni forum o razvoju 2013 
 

Kdaj? 4. - 5. april 2013. 
 
Kje? Pariz, Francija. 
 
Opis: Direktorat za razvojno sodelovanje in Razvojni center (OECD) organizirata letošnji Globalni 
forum o razvoju z naslovom »Inovativni pristopi k zmanjševanju revščine, socialni koheziji in 
napredku«. Med udeleženci foruma bodo predstavniki vlad, razvojnih agencij, civilne družbe, 
akademske sfere idr. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani OECD. 

 

 
Dogodka na temo agende post-2015 

 
Kdaj? 17. in 18. april 2013. 

 
Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video prenos). 

 
Opis: Overseas Development Institute (ODI) v drugi polovici aprila organizira 
dva dogodka na temo agende za obdobje pol letu 2015 (post-2015). 17. aprila 

bo tako potekal dogodek z naslovom »Business and a post-2015 sustainable development agenda: 
where next?«, 18. aprila pa še srečanje z naslovom »How should inequality feature in a post-2015 
agreement?«. Podrobnejše informacije o posameznem dogodku najdete na spletni strani ODI. 
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Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 27. marcem in 3. aprilom 2013)  
 
LIBANON (neformalno izobraževanje za palestinske begunce) 
 
Rok za prijavo: 15. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
SUDAN (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 16. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
SVAZILAND (sklad za sladkor) 
 
Rok za prijavo: 10. junij 2013. 
 
Več informacij 
 

 
SRBIJA (podpora pri izboljšanju življenjskih pogojev prisiljenih migrantov) 
 
Več informacij 
 

 
GRUZIJA (kazensko pravosodje - dodatna rehabilitacija in resocializacija) 
 
Rok za prijavo: 14. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
UKRAJINA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 13. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
ETIOPIJA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 10. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
SRBIJA (Sklad za civilno družbo EU, Program Srbija) 
 
Rok za prijavo: 13. maj 2013. 
 
Več informacij 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1364898799045&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F03%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134165
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1364898856516&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F03%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134254


 

 
PARAGVAJ (EIDHR) 
 
Več informacij 

 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Napoved razpisa Evropske ustanove za demokracijo 
 
Prvi razpis v okviru Evropske ustanove za demokracijo (European Endowment for Democracy - EED) 
bo objavljen junija 2013. EED bo podpirala tako politične aktiviste kot tudi gibanja za 
demokratizacijo, vključno z neregistriranimi skupinami. Slednje namreč do sedaj niso bile upravičene 
do prijave za pridobitev sredstev EU. Več o tem si lahko preberete v priponki. 

 

 
Javni razpis za izvajanje programov s področja spodbujanja medkulturnega dialoga z 
državljani tretjih držav 
 
Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je objavilo javni razpis za izvajanje programov s področja 
spodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav. Okvirna višina sredstev razpisa znaša 
91.126,95 EUR, rok za oddajo vlog pa je 24. april 2013. Več informacij najdete na spletni strani 
MNZ.   
 

 
Razpis za projekte na področju civilne zaščite 
 
ECHO je objavil razpis na področju civilne zaščite (»Call for proposals 2013 for projects on 
prevention and preparedness in civil protection and marine pollution«), ki se deli na dva ločena 
dela, in sicer na projekte preprečevanja ter na projekte pripravljenosti. Rok za prijavo je 12. april 
2013. 

 

 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2013, objavljeni po 1. marcu 2013)  

 
Filipini  
 
Mozambik 

 
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi, na 
Slogini spletni strani pa objavljamo tudi informacije o preostalih relevantnih razpisih.  
 
 

 
Usposabljanja in delovne priložnosti 
 

Usposabljanje »Evalvacija razvojnih projektov« 
 

SLOGA vabi na usposabljanje s področja evalvacije 
razvojnih projektov, ki bo potekalo 23. in 24. aprila 

2013 v prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). Usposabljanje, ki ga bo vodila sodelavka Sloge, 
Mojca Krisper-Figueroa, je namenjeno predstavnikom NVO, ki načrtujejo in izvajajo razvojne 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1364898947707&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F03%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133811
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/april13/eed%20napoved%20razpisa%20grupa%20zagranica.pdf
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1854
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1854
http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2013_call_prevprep_cp_marine_pol_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2013_call_prevprep_cp_marine_pol_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/philippines.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/mozambique_01000_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/funding/index_en.htm
http://www.sloga-platform.org/sloga/drugi-domaci-in-mednarodni-razpisi/blog


projekte ter si želijo povečati njihovo učinkovitost. Vsi zainteresirani pošljite izpolnjeno 
prijavnico (najdete jo v priponki na Slogini spletni strani, kjer objavljamo tudi vabilo na 
usposabljanje) na ales.rovsnik@sloga-platform.org najkasneje do 16. aprila 2013. 
 
 

 

Prosti delovni mesti na Trócaire 
 

Irska dobrodelna organizacija Trócaire na svoji spletni strani objavlja 
dva razpisa za prosti delovni mesti, in sicer za vodjo za področje 

zbiranja sredstev (rok za prijavo: 5. april 2013) ter za regionalnega vodjo za področje zbiranja 
sredstev za Ruando, Demokratično republiko Kongo in Sierro Leone (rok za prijavo: 8. april 2013). 

 

 
Humanitarni svetovalci pri Department for International Development 

 
Department for International Development (DFID) je objavil razpis za humanitarne 
svetovalce, z namenom okrepitve svojih zmogljivosti odziva na krize po celem svetu 
pa jih bodo zaposlili do največ sedem. Rok za prijavo je 5. maj 2013, več 
informacij pa najdete na naslednji povezavi.   
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