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Poziv za komika - snemanje kratkega filma 
 

Ljubljana, 3. september 2014 - Sloga pripravlja kratek, do 3-minutni film, v 
katerem želimo s komičnim pristopom prispevati k razbijanju stereotipov o Afriki. 
V ta namen iščemo osebo, ki ima izkušnje s komičnim nastopanjem in sodeluje v 
kakšni od NVO v Sloveniji.  

 
Več informacij in prijave na darja.krstic@sloga-platform.org. Prijave z opisom referenc na tem 
področju sprejemamo do 10. septembra 2014. 

 

 
Prošnja za posredovanje informacij o rezultatih razpisa DEAR 

 
Ljubljana, 3. september 2014 – Zaradi pridobljenih informacij o slabih 
rezultatih prijavljenih projektov NVO iz novih držav članic EU na razpis 
Evropske komisije DEAR (NSA-LA) prosimo tudi ostale NVO, da z nami delite 

informacije (na e-naslov info@sloga-platform.org) o vaši izkušnji z omenjenim razpisom. Slednje nam 
bodo v pomoč pri sodelovanju v akciji novih držav članic pri skupnem pozivu Evropski komisiji zaradi 
zaostrovanja pogojev pri pridobivanju sredstev v okviru programa DEAR.  
 

 

Zaključil se je Strateški forum Bled 2014 
 

Ljubljana, 3. september 2014 - Med 1. in 2. septembrom 2014 je 
potekal že 9. Strateški forum Bled (Bled Strategic Forum – BSF), 
katerega osrednja tema je bila Moč zaupanja (The Power of Trust). 
Tekom foruma je bilo poudarjeno, da se družba spreminja, sočasno pa 
tudi njeni odnosi funkcioniranja. Precejšen fokus je bil dan na regijo 

srednje Evrope, pri čemer ima lahko Slovenija povezovalno vlogo tudi s področjem JV Evrope. Med 
drugim je bilo izpostavljeno medgeneracijsko sodelovanje, vloge srednje Evrope in njene 
najmočnejše povezave, t. i. Višegrajske skupine. Pri tem je bil kot primer dobre prakse naveden 
Višegrajski sklad, ki financira različne projekte. Foruma se je udeležilo precejšnje število 
predstavnikov oblasti, gospodarstva in civilne družbe. Slednji smo bili žal v manjšini. 
 

mailto:darja.krstic@sloga-platform.org
mailto:info@sloga-platform.org


Več informacij o dogodkih letošnjega foruma lahko najdete na www.bledstrategicforum.org.  
 

 
Povabilo k sodelovanju pri 16. številki Slogopisa z osrednjo temo 
skladnost politik za razvoj 

 
Ljubljana, 2. september 2014 - V oktobru bomo na Slogi izdali že 16. številko Slogopisa, katere 
osrednja tema bo skladnost politik za razvoj (Policy Coherence for Development - PCD). 
 
Lepo vabimo vse NVO, da sodelujete pri vsebini prihajajočega Slogopisa. Možnosti sodelovanja pa so 
naslednje: 
- rubrika »Utrip NVO«, ki bo tudi tokrat tematsko obarvana: objavili bomo več prispevkov NVO na 
temo PCD. Prispevki (do 600 besed) naj bodo razdeljeni na več sklopov: predstavitev obravnavanega 
področja, povezanost obravnavanega področja z ostalimi področji ter primer, ki ponazori in približa 
problem bralcem. Prosimo, da ob prispevku posredujete tudi fotografijo (lahko je tudi strip, 
karikatura idr.), ki čim bolj ponazarja obravnavano področje; 
- naslovnica na temo PCD: avtorska fotografija v zelo visoki resoluciji; 
- rubrika »Novičke iz Slovenije in sveta«: krajši članki o aktualnem dogajanju na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in globalnega učenja (do 150 besed in 
fotografija v velikosti nad 1 MB); 
- rubrika »Napovednik dogodkov po Sloveniji in svetu«: priprava krajše napovedi dogodka, z 
informacijami kje in kdaj bo dogodek potekal ter s kratkim opisom dogajanja (za obdobje november 
in december 2014). 
 
Prosimo, da se držite navodil glede dolžine člankov in pripadajočega slikovnega materiala, končen 
izbor objavljenih prispevkov pa naredi uredniški odbor. Pretekle izdaje Slogopisa si lahko ogledate 
tukaj. 
 
Rok za posredovanje prispevkov na e-naslov novice@sloga-platform.org je ponedeljek, 8. 
september 2014, na istem naslovu pa smo na razpolago tudi za vsa dodatna pojasnila glede 
Slogopisa. 
 

 

Društvo UP Jesenice bo v Sloveniji gostilo 100 otrok iz Bosne in 
Hercegovine ter Srbije 

 
Jesenice, 2. september 2014 - Društvo UP Jesenice, ki soustvarja različne 
humanitarne in razvojne projekte na Zahodnem Balkanu, bo letos omogočilo 
brezplačno sedemdnevno letovanje za kar 100 otrok iz Srbije ter Bosne in 

Hercegovine. V sodelovanju s partnerskimi organizacijami - Pomozi iz Sarajeva, MuslimAid Sarajevo 
in Resurs Centra Stari Grad iz Beograda, tamkajšnjimi lokalnimi centri za socialno delo, strokovnimi 
službami in številnimi prostovoljci bodo na Debelem Rtiču gostili otroke iz poplavljenega Obrenovca 
v Srbiji in poplavljenih območij v osrednji BIH.  
 
Letovanje bo potekalo v otroškem zdravilišču Debeli Rtič od 13. do 20. septembra 2014. Otroci od 
vključno 6. do 12. leta bodo raziskovali in spoznali del slovenske obale in Ljubljane, program pa 
poleg obiskov slovenskih mest vključuje tudi zanimive rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice 
ter pestre zabavne in kulturne vsebine. 
 
Cilji projekta so: 
1. uresničevanje pogojev enakih možnosti socialno izključenim otrokom, 
2. varno in spodbudno okolje, 
3. vzgoja za strpnost, spoštovanje, pravičnost, povezovanje, solidarnost, prijateljstvo, znanje, 
zdravje, 
4. medkulturni, mednacionalni, medgeneracijski dialog in povzemanje ter krepitev znanja drugih 
kultur, nacionalnosti, veroizpovedi idr., 
5. odkrivanje in razvoj številnih močnih področij otrok in mladih (talentov), 

http://www.bledstrategicforum.org/
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=156&Itemid=180
mailto:novice@sloga-platform.org


6. vzgoja za sprejemanje drugačnosti, prevzemanje odgovornosti, kritičnosti do sebe in drugih, 
pravilno samo-vrednotenje, 
7. nudenje psihosocialne pomoči in podpore, terapevtske obravnave. 
 
Za varnost in dobro voljo otrok bo skrbelo 10 vzgojiteljev in prostovoljcev, ki že vrsto let sodelujejo v 
različnih otroških kampih, taborih in kolonijah. Društvo UP Jesenice v projektu sodeluje kot 
organizator in izvajalec. Sredstva za projekt so pridobili z neposrednimi povabili donatorjem, 
pravnim in fizičnim osebam, doma in v tujini. 
Vir: Faila Pašić Bišić, Društvo UP Jesenice 
 

 

Ministrstvo za zunanje zadeve oddalo prijavo za Evropsko leto za 
razvoj 2015 

 
Ljubljana, 1. september 2014 - Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ) 
obvešča, da je 1. septembra 2014 na Evropsko komisijo oddalo prijavo za 
Evropsko leto za razvoj (ELR) 2015. Ključni del prijave predstavlja 
nacionalni delovni program, ki vsebuje aktivnosti, ki bi bile v Sloveniji 

izvedene v okviru ELR. Program je bil usklajen z različnimi predlagatelji, med drugim tudi s 
platformo Sloga. 
Vir: MZZ 
 

 

Otroci iz Ukrajine in Belorusije na rehabilitaciji v Sloveniji 
 

Debeli rtič, 27. avgust 2014 - Državni sekretar Bogdan Benko se je 27. 
avgusta 2014 v Mladinskem letovišču in zdravilišču Rdečega križa na 
Debelem rtiču srečal z 71 otroki iz Ukrajine in Belorusije, ki so na 
slovensko obalo pripotovali na rehabilitacijo, ki poleg zdravstvene 

rehabilitacije vključuje tudi druge sprostitvene aktivnosti. Slovenija podpira projekt rehabilitacije 
otrok iz Ukrajine že 10 let, beloruski otroci pa so v Slovenijo pripotovali že 3-krat.   
Vir: MZZ 
Foto: STA 
 

 

Poziv za prispevke za mednarodno konferenco o upravljanju 
migracij in mednarodnih organizacijah v 20. stoletju 

 
Atene, 1. september 2014 - Med 23. in 25. aprilom 2015 bo v Atenah 
(Grčija) potekala mednarodna konferenca »'Migration Management' and 
International Organizations in the 20th Century«, ki je del 
raziskovalnega projekta Migration Management and International 

Organizations: A history of the establishment of the International Organization for Migration. 
Namen konference je prispevati k boljšem razumevanju zgodovinskega razvoja in aktualnih trendov 
ter percepcij na področju upravljanja migracij, in sicer s poudarkom na vlogi mednarodnih 
organizacij pri usmerjanju ekonomskih in prisilnih migracij.  
 
Organizatorji konference vabijo raziskovalce k posredovanju prispevkov. Rok za oddajo predlogov za 
prispevke je 15. september 2014.  
 
Podrobnejše informacije o konferenci in prispevkih najdete v pozivu za prispevke. 
Foto: ISA Analysis Division 

 

 
 
 
 

http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/65/33918/840c75cc94484c86c5e3e47fc586b929/
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Neformalno srečanje evropskih ministrov za 
zunanje zadeve 

 
Milano, 30. avgust 2014 - 29. in 30. avgusta 2014 so se 
v Milanu na neformalnem srečanju zbrali ministri za 
zunanje zadeve EU. Prvi zunanjepolitični dogodek v 
okviru italijanskega predsedovanja Svetu EU je bil 
osredotočen na vlogo EU v povezavi s krizo v 
Ukrajini, konflikti v Siriji, Iraku in Libiji ter v 
preostalih arabskih državah in razmerami v Gazi. 

 
Poročilo z dvodnevnega srečanja si lahko preberete na spletni strani MZZ, video posnetek z zaključne 
tiskovne konference pa si lahko ogledate na naslednji povezavi. 
Foto: European Union 

 

 
Zanimivo 
 
Two Years With No Moon: Immigration Detention of Children in Thailand; Human Rights Watch. 
 
Our collective interest: why Europe's problems need global solutions and global problems need 
European action; European Think Tanks Group. 
 
Maximising international finance for development in the poorest and most vulnerable countries; 
Judith Tyson, Stephany Griffith-Jones in Dirk Willem te Velde, Overseas Development Institute. 

 

 
 

Zagovorniški dnevi  
 

Kdaj? 15. - 16. september 2014. 
 

Kje? Prostori Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 
 
 
Vabimo vas na druge Zagovorniške dneve, na katerih bomo iskali odgovor na vprašanje »How to be 
more Coherent?«. Pri iskanju tega odgovora nas bo usmerjala Njeri Jensen, strokovnjakinja za 
področje skladnosti politik, ki je to področje raziskovala v danski platformi razvojnih in humanitarnih 
NVO (CONCORD DENMARK). 
 
Prvi dan srečanja bomo posvetili predvsem trem vsebinskim področjem: biogorivom, nezakonitim 
finančnim tokovom ter migracijam in razvoju. Cilj prvega dneva je ugotoviti, kako lahko NVO pri 
vsakdanjem delu prispevajo k večji skladnosti politik. 
 
Drugi dan se bomo pogovarjali o tem, kako in če država skrbi za usklajene politike. Pri tem 
razmisleku se nam bo pridružilo tudi MZZ. Da pa ne bomo ostali samo znotraj naših meja, se nam 
bodo na usposabljanju pridružili tudi predstavniki madžarskih, hrvaških, srbskih in bosanskih NVO. 
Tako bomo lahko izmenjali poglede in prakse ter dobili nove zamisli o tem, kako biti čim bolj skladni 
v prihodnje. 
 
Program letošnjih Zagovorniških dni si lahko preberete na Slogini spletni strani. 
 
Prijave zbiramo do srede, 10. septembra 2014, na e-naslov ana.kalin@sloga-platform.org.  
Foto: glopolis, CFED 
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http://italia2014.eu/en/news/post/gymnich-conferenza-stampa/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/thailand0914_ForUpload_0.pdf
http://www.odi.org/publications/8768-eu-collective-interest-global-solutions-ettg-memorandum
http://www.odi.org/publications/8768-eu-collective-interest-global-solutions-ettg-memorandum
http://www.odi.org/publications/8713-maximising-international-finance-development-poorest-most-vulnerable-countries
http://www.sloga-platform.org/images/stories/Advocacy_Days_PCD_september2014_programme_FINAL.pdf
mailto:ana.kalin@sloga-platform.org


Prve slovenske občine na poti do Zero Waste 
 

Kdaj? 8. in 9. september 2014. 
 
Kje? Ljubljana in Vrhnika. 
 
Ekologi brez meja/Zero Waste Slovenija vas vljudno vabijo na naslednja dva dogodka: 
- ponedeljek, 8. september 2014 (novinarska konferenca v Mestni hiši v Ljubljani in spremljevalni 
dogodki na Vrhniki): Mestna občina Ljubljana in občine Vrhnika, Borovnica in Log – Dragomer so prve 
slovenske občine, ki se bodo 8. septembra 2014 pridružile slovenski in evropski Zero Waste mreži. 
Ljubljana bo s tem postala tudi prva evropska prestolnica na poti do Zero Waste; 
- torek, 9. september 2014 (posvet v dvorani Državnega sveta): gostje iz evropske mreže 
nacionalnih organizacij in lokalnih skupnosti Zero Waste Europe bodo govorili o Zero Waste konceptu 
in predstavili dosežke nekaterih primerov dobre prakse. Slovenske občine na poti do Zero Waste bodo 
predstavile, zakaj so se odločile postati družba brez odpadkov in kakšni so njihovi načrti v prihodnjih 
letih. Prijave za udeležbo zbirajo do 5. septembra 2014. 
 
Podrobnejše informacije o celotnem dogajanju najdete v vabilu. 
 

 

LUPA 2014 in povabilo Sloginim članicam k sodelovanju na festivalu 
 

Kdaj? V četrtek, 18. septembra 2014, med 11. in 20. uro. 
 
Kje? Ljubljana. 

 
CNVOS ponovno organizira festival nevladnih organizacij LUPA, tradicionalno predstavitev 
slovenskih NVO. Bazar NVO bo letos potekal v četrtek, 18. septembra 2014, na tradicionalni lokaciji - 
na Prešernovem trgu in v njegovi bližini. Priprave so že v polnem teku, saj je svoje sodelovanje na 
bazarju potrdilo že skoraj 100 NVO. Če se jim želite pridružiti tudi vi, se prijavite čim prej, saj 
prostih mest počasi že zmanjkuje! Vse potrebne informacije najdete na spletni strani CNVOS.  

 
Sloga ob tem obvešča svoje članice, da bo na naši stojnici prostor tudi za vaša gradiva. Če se nam 
torej želite pridružiti z vašimi gradivi, vas prosimo, da nas o tem čim prej obvestite (na e-naslov 
info@sloga-platform.org). 
 

 

Čarobna Krilca - dobrodelni dogodek z ekskluzivno meditacijo 
 

Kdaj? Torek, 16. september 2014, ob 19. uri. 
 
Kje? Atelje Potovanje duše (Tbilisijska 83a, Ljubljana). 
 
Pisateljica in duhovna motivatorka Cristy Žmahar je postala nova glasnica družbeno odgovornega 
projekta Krilca, darila s čarobno močjo, ki ga vodi Umanotera. V torek, 16. septembra 2014, vabi 
vse, ki želijo narediti nekaj dobrega zase in za ostale, na izjemen dogodek Čarobna Krilca - 
meditacija dobrodelnega namena! 
 
Več informacij o dogodku najdete na naslednji povezavi.  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://ebm.si/m/Vabilo_Vrhnika.pdf
http://ebm.si/m/Program_Ljubljana.pdf
http://ebm.si/m/Vabilo_na_posvet_mediji.pdf
http://www.cnvos.si/article/id/854/cid/136
mailto:info@sloga-platform.org
http://www.potovanjeduse.si/dogodki/723-carobna-krilca-meditacija-dobrodelnega-namena


Izobraževanje na temo temeljev prava in politik EU 
 

Kdaj? Oktober 2014 - maj 2015. 
 

Kje? Brdo pri Kranju.  
 

Fakulteta za državne in evropske študije vabi predstavnike NVO na brezplačno 
40-urno izobraževanje z naslovom »Temelji prava in politik EU«. 
 
Rok za prijavo je 3. oktober 2014, število mest pa je omejeno. Več informacij o izobraževanju 
najdete na spletni strani fakultete. 
Vir: CNVOS 

 

 

Delavnica za donatorje 
 

Kdaj? 18. - 19. september 2014. 
 
Kje? Stockholm, Švedska. 
 
ATHA organizira delavnico za donatorje, ki bo osredotočena na ključne pravne, politične in 
operativne dileme na področju humanitarne pomoči. Poseben poudarek pa bo na mednarodnem 
humanitarnem pravu in zaščiti.  
 
Rok za prijavo je 8. september 2014, več informacij o delavnici pa najdete na spletni strani ATHA.   

 

 
Spletno usposabljanje na temo manjšin 

 
Kdaj? 6. oktober - 9. november 2014. 

 
Minority Rights Group International (MRG) vabi k udeležbi na 5-tedenskem 
spletnem usposabljanju z naslovom »Minority Realities in the News«, ki 
vključuje tudi možnosti obiska na terenu pri manjšinskih in avtohtonih skupnostih 

v Aziji in Afriki. 
 
Rok za prijavo je 22. september 2014, več informacij o usposabljanju pa najdete na spletni strani 
MRG.    
 

 

Simpozij o pravu, konfliktih in vlogi sodišč 
 

Kdaj? 8. oktober 2014. 
 
Kje? Ženeva, Švica. 
 
Centre for Education and Research in Humanitarian Action (CERAH) in Geneva Academy of 
International Humanitarian Law and Human Rights vabita na simpozij ob izidu knjige dr. Sharon 
Weill z naslovom The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law 
(Oxford University Press, 2014). 
 
Več informacij o simpoziju najdete na naslednji povezavi. 
 
 
 

 

http://www.fds.si/aktualno/dogodki/1492-vabilo-k-prijavi-na-jean-monnet-module-rtemelji-prava-in-politik-evropske-unijel-
http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/10587/cid/92
http://www.atha.se/course/donor-workshop?utm_source=ATHA_Inperson_DonorWorkshop_03&utm_campaign=Donor_Workshop_03&utm_medium=email
http://www.minorityrights.org/12639/jobs-internships-amp-volunteering/free-online-course-and-travel-opportunity-for-journalists-minority-realities-in-the-news.html
http://www.minorityrights.org/12639/jobs-internships-amp-volunteering/free-online-course-and-travel-opportunity-for-journalists-minority-realities-in-the-news.html
http://www.geneva-academy.ch/docs/events/2014/Invitation%20Law%20Conflicts%20Role%20of%20Courts-1.pdf


 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 27. avgustom in 3. septembrom 2014) 
 
BARBADOS (boj proti nasilju v družini) 
 
Rok za prijavo: 28. januar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
BOCVANA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 15. oktober 2014. 
 
Več informacij 
 

 
TURČIJA (izboljšanje varnosti na morju) 
 
Rok za prijavo: 30. oktober 2014. 
 
Več informacij 
 

 
ALBANIJA (krepitev zmogljivosti na področju zunanje revizije) 
 
Rok za prijavo: 7. november 2014. 
 
Več informacij 

 

 
Drugi relevantni razpisi 

 
Poziv za partnerstvo 
 
Italijanska NVO ASPEm išče vodilno in/ali partnersko organizacijo za oddajo predloga v okviru 
Programa EU »Evropa za državljane«. Še posebej so zainteresirani za partnerje iz območja 
Sredozemlja ali Balkana.  
 
Več informacij najdete v priponkah na Slogini spletni strani. 
 

 

Poziv NED k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja 
 
National Endowment for Democracy (NED) do 3. oktobra 2014 sprejema predloge projektov, o 
katerih bodo odločali januarja 2015. NED podpira projekte z naslednjih področij: spodbujanje, razvoj 
in utrjevanje demokracije in pravne države ter spoštovanje človekovih pravic, vključno s podporo 
neodvisnim medijem. 
 
Več informacij najdete na spletni strani razpisi.info. 

 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1409642429497&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F08%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136243
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1409643056863&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F08%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136116
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