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Volitve nadomestnega člana oz. članice sveta 
platforme SLOGA 

 
Ljubljana, 27. september 2013 - Zaradi odstopa ene izmed 
članic sveta platforme SLOGA razpisujemo volitve za enega (1) 
nadomestnega predstavnika / predstavnico zainteresirane 

javnosti. Vse ustanovitelje in člane vabimo, da sodelujete pri volitvah vaših predstavnikov v svetu 
platforme SLOGA. 
Zbiranje kandidatur za člana / članico sveta poteka do vključno petka, 11. oktobra 2013, do 
12.00 ure. Glasovanje bo potekalo med 12. in 26. oktobrom 2013, predvidoma 28. oktobra 2013 pa 
bomo objavili rezultate glasovanja. Celoten razpis in obrazec za prijavo najdete v priponkah na 
Slogini spletni strani. 
 

 

NAJ knjiga meseca oktobra v knjižnici Hiša svetov 
 

Ljubljana, 1. oktober 2013 - Društvo Humanitas je v knjiţnici Hiša svetov za NAJ knjigo 
meseca oktobra izbral roman kitajske avtorice Xinran Nebesni potop, epsko ljubezensko 
zgodbo iz Tibeta. Knjiga je dragocen prikaz geografije, zgodovine in duhovnosti Tibeta, 
ki z natančnimi opisi pomaga razumeti tibetansko ţivljenje in mistiko. Več o tem si 
lahko preberete na Humanitasovi spletni strani. 

 

 

Povabilo k sodelovanju pri raziskavi »Mladi in Združeni narodi« 
 

Ljubljana, 30. september 2013 - Društvo za Zdruţene narode za Slovenijo 
pripravlja raziskavo »Mladi in Zdruţeni narodi«, v kateri preverja mnenje 
mladih o delovanju Zdruţenih narodov (ZN) in njihovo poznavanje ZN, ideje za 
večjo povezanost med mladimi in ZN ter poznavanje delovanja društva in 

http://www.sloga-platform.org/87-sloga/126-volitve-nadomestnega-clana-oz-clanice-sveta-platforme-sloga.html
http://www.humanitas.si/index.php?subpageid=13&contid=457


predloge za delovanje v prihodnje. K reševanju ankete vabijo mlade med 15. in 30. letom starosti. 
 
 

 

Evropska komisija objavila publikacijo o prispevku Evropske komisije k 
zmanjševanju globalne revščine in k doseganju razvojnih ciljev 
tisočletja 

 
Bruselj, 23. september 2013 - Evropska komisija (EuropeAid) je dva dni pred 
Posebnim dogodkom o razvojnih ciljih tisočletja, ki se ga je kot članica slovenske 
delegacije udeleţila tudi predstavnica Sloge (več o tem si lahko preberete na 
Slogini spletni strani), izdala publikacijo o njenem prispevku k zmanjševanju 
globalne revščine in k doseganju razvojnih ciljev tisočletja (MDGs), natančneje 

pregled aktivnosti EK na tem področju v obdobju od leta 2004 do leta 2012. Evropski komisar za 
razvoj Andris Piebalgs je ob tem poudaril, da si bo EU še naprej prizadevala za uresničitev MDGs do 
leta 2015, in sicer zlasti z implementacijo pobude za MDGs, vredne 1 milijardo evrov, od katere ima 
koristi ţe skoraj 50 partnerskih drţav. Podrobnejše informacije najdete tukaj.  
 
 

 
  

Sestanek glede krize v Siriji 
 

Kdaj? V petek, 4. oktobra 2013, ob 10. uri. 
 

Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 
 
Opis: V okviru Humanitarnega odzivnega centra – HOC vabimo na sestanek glede krize v Siriji. Namen 
sestanka je razmislek o skupni humanitarni akciji za Sirijo ter pregled izkušenj/načrtov o 
humanitarnih projektih v Siriji in sosednjih drţavah, kjer se nahajajo sirski begunci. Pobudnik 
sestanka je organizacija IRD Global zavod, ki je ţe opravila analizo potreb za sirske begunce na 
severu Libanona. Prosimo za potrditev udeležbe na e-naslov novice@sloga-platform.org. 
 

 

»Voda je tudi človekova pravica!« 
 

Kdaj? V petek, 4. oktobra 2013, med 10. in 14. uro. 
 

Kje? Prešernov trg, Ljubljana. 
 

Opis: Ekvilib Inštitut, Klub ACTright in Društvo za ZN za 
Slovenijo organizirajo ozaveščevalno akcijo o pravici do vode, 
ki bo vključevala: predstavitev ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravic; predstavitev informacijske točke in 
publikacije o vodi (v organizaciji Društva za ZN za Slovenijo) ob 
Mednarodnem letu sodelovanja na področju voda; krajši 
performans indijske skupine Experimental Theatre Foundation 
iz Mumbaja v Indiji; informativni kviz o človekovih pravicah; 

predstavitev gradiv Amnesty International Slovenije o pravici do vode; ter predstavitev 
izobraţevalnih gradiv, ki naslavljajo razvojne cilje tisočletja in so nastali v sklopu projekta Kreativna 
Karavana. Več informacij in program akcije najdete v priponki. 
 

 
 
 

 

http://www.mojaanketa.si/anketa/381081569
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=120&lang=sl
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/mdg-brochure-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/mdg-brochure-2013_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-852_en.htm
mailto:novice@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/ekvilib%20-%20voda%20je%20tudi%20clovekova%20pravica.pdf


Nogometni turnir 
 

Kdaj? V nedeljo, 6. oktobra 2013, od 12. ure dalje. 
 

Kje? V telovadnici OŠ Nove Fuţine (Preglov trg 8, Ljubljana). 
 

Opis: Slovenska filantropija v okviru projekta »Boj proti trgovini z ljudmi – 
širjenje informacij je oroţje proti izkoriščanju!« vabi na nogometni turnir, na 
katerem boste lahko dobili tudi veliko informacij in nasvetov glede delavskih 
pravic migrantskih delavcev in organizacij, na katere se lahko ti delavci v primeru 

kršenja pravic obrnejo po pomoč. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani Slovenske 
filantropije. 
 

 

Pogovor o številnih in raznolikih potencialih ter bogastvu 
različnih etičnih skupin v Sloveniji 

 
Kdaj? V četrtek, 10. oktobra 2013, ob 17. uri. 
 
Kje? Kulturno-Izobraţevalno Društvo PiNA (Kidričeva 43, Koper). 
 
Opis: Zavod KROG vas v okviru projekta »Od KULTURnika do MENedţerja: Vzpostavitev in krepitev 
trajnega zaposlovanja etničnih skupin in priseljencev v kulturi« vabi na pogovor o številnih in 
raznolikih potencialih ter bogastvu različnih etičnih skupin v Sloveniji na področju kulture. Gostje 
dogodka bodo: Sekumady Condé (novinar, pisatelj, pesnik, igralec in reţiser), Perica Jerković (stand 
up komik), Inacio Bintchende (gledališčnik in igralec), Arkan Al Nawas (slikar) in Igor Misdaris 
(glasbenik ter ustanovitelj in vodja skupine Šukar). 
 

 

3MUHE na Zelenem druženju z namenom 
 

Kdaj? 12. oktober 2013. 
 

Kje? BTC, Ljubljana. 
 
Opis: Ekipa 3MUH bo sodelovala pri dogodku Zeleno druţenje z namenom, ki ga organizira Zelena 
trgovina, in na dogodku predstavila izdelke iz pravične trgovine. Eno izmed načel pravične trgovine 
je namreč tudi, da se pri pridelavi in izdelavi ne uničuje okolja, zato večina izdelkov pravične 
trgovine nosi tudi ekološke certifikate. 
 

 

4. Kongres slovenskih humanitarnih organizacij 
 

Kdaj? V četrtek, 17. oktobra 2013, od 9. ure dalje. 
 
Kje? Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto (Na Loko 2, Novo mesto). 
 
Opis: Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS) vabi na 4. Kongres slovenskih 
humanitarnih organizacij, katerega častni pokrovitelj je predsednik RS Borut Pahor. Kongres je 
namenjen vsem organizacijam, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo, in drugi zainteresirani 
javnosti. Na kongresu bodo ţe drugič podeljena tudi najvišja priznanja za humanitarne delavce, 
kipec dobrote ter priznanja NFHOS za večletno delo na humanitarnem področju. Vabilo, program in 
prijavni obrazec najdete na spletni strani NFHOS.    
 

 

 

http://www.filantropija.org/news.asp?FolderId=147&ContentId=1856
http://www.filantropija.org/news.asp?FolderId=147&ContentId=1856
http://www.zelenatrgovina.si/blog/zeleno_druzenje/
http://www.nfhos.si/portal/novice-nfhos/138-vabilo-na-4-kongres-slovenskih-humanitarnih-organizacij


Slovenska premiera dokumentarnega filma Smeti z 
okroglo mizo 

 
Kdaj? V ponedeljek, 21. oktobra 2013, ob 18.30 uri. 

 
Kje? Kino Šiška, Ljubljana. 

 
Opis: Društvo Ekologi brez meja v sodelovanju s Kemijskim 
inštitutom in Kinom Šiška vabi na slovensko premiero 

dokumentarnega filma Smeti (Trashed, 2012). V dokumentarnem filmu Smeti, ki je nastal v 
produkciji filmske druţbe Blenheim Films, britanske filmske ustvarjalke, producentke in reţiserke 
Candide Brady, igralec Jeremy Irons na svojem potovanju okoli sveta raziskuje razseţnosti in vplive 
globalne problematike odpadkov. Po ogledu filma bo ob 20. uri, z uvodnim video nagovorom 
Evropskega komisarja za okolje dr. Janeza Potočnika, sledila okrogla miza z naslovom Slovenija na 
poti do Zero Waste z zanimivimi gosti iz okoljevarstvenega področja in sveta odpadkov. Več 
informacij o dogodku najdete tukaj. 
 
 

 
 

Europe-Aid 
 
Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 27. septembrom in 2. oktobrom 2013) 
 
TADŽIKISTAN (nedržavni akterji v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 12. november 2013. 
 
Več informacij 
 

 
ČRNA GORA (krepitev zaščite pravic intelektualne lastnine) 
 
Rok za prijavo: 13. november 2013. 
 
Več informacij 
 

 

Iskanje partnerjev za prijavo na razpis DEAR 
 
Od TRIALOG-a smo prejeli naslednji dve povpraševanji za partnerstvo v okviru razpisa DEAR 
(Development Education and Awareness Raising), in sicer od Education for Democracy Foundation iz 
Poljske in od ADRA Češka. Podrobnejše informacije o posameznem povpraševanju najdete v 
priponkah. 
 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 

2013, objavljeni po 1. septembru 2013) 

 

Mali 

 

Svet 

http://ebm.si/m/SZJ_Slovenska_premiera_dokumentarnega_filma_Smeti_z_okroglo_mizo_02102013.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1380731348754&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F09%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134969
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1380731405642&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=26%2F09%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135097
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/partner%20search%20edf.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/partner%20search%20adra%20eka.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/mali_01000_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/SSR.pdf


 

 

Iskanje partnerjev za prijavo na razpis v okviru programa Daphne 
 
Socialna kooperativa Giolli išče partnerje za prijavo na razpis v okviru programa Daphne, natančneje 
na prioriteto št. 7: krepitev ozaveščanja o nasilju nad ţenskami. Več o tem si lahko preberete v 
priponki. 
 
 

 
Usposabljanja in delovne priložnosti  
 

Usposabljanje za pripravo projektnih predlogov 
za prihajajoči razpis DEAR 

 
SLOGA v petek, 11. oktobra 2013, od 9. do 12. ure 

vabi na usposabljanje za pripravo projektnih predlogov za prihodnji razpis DEAR (Development 
Education and Awareness Raising), ki ga bo vodila sodelavka Sloge Mojca Krisper Figueroa. 
Usposabljanje bo potekalo od 9. do 12. ure v prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). Prosimo za 
potrditev udeležbe do 10. oktobra 2013 na mojca.krisper@sloga-platform.org. Na isti e-naslov 
se lahko obrnete tudi za več informacij.   

 

 
Informativna delavnica »Kako pripraviti usposabljanje za globalne 
prostovoljce« 

 
Zavod VOLUNTARIAT v sodelovanju s Platformo NVO za razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč - SLOGA vabi na informativno delavnico »Kako pripraviti 
usposabljanje za globalne prostovoljce«, namenjeno bivšim prostovoljcem ter vsem 
zainteresiranim, ki bi se ţeleli seznaniti s pomembnimi vsebinami in procesom 
priprav prostovoljcev na globalne prostovoljske projekte.  
Delavnica je del projekta »Globalni prostovoljci«, ki ga je finančno podprla 

Ambasada ZDA v Sloveniji. Odvijala se bo v prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana) v četrtek, 24. 
oktobra 2013 (med 13. in 19. uro), ter v petek, 25. oktobra 2013 (med 9. in 17. uro). Prijave 
sprejemamo do 20. oktobra 2013 na globalno@zavod-voluntariat.si (Katja Celin Yere). 
Prispevek za delavnico znaša 10 EUR in je namenjen kritju stroškov hrane in pijače. Toplo vabljeni! 

 

 

Brezplačno usposabljanje s področja kulturnega menedžmenta  
 

Zavod KROG vas v okviru projekta »Od KULTURnika do MENedţerja: 
Vzpostavitev in krepitev trajnega zaposlovanja etničnih skupin in priseljencev v kulturi« vabi na 
brezplačno usposabljanje s področja kulturnega menedţmenta. Usposabljanje bo potekalo med 
oktobrom in decembrom 2013, prvo srečanje pa bo 11. oktobra ob 17. uri v Kopru. Več informacij 
najdete na spletni strani Zavoda KROG. 
 

 

Usposabljanje o osnovah humanitarne prakse 
 

Avstrijski Rdeči kriţ in organizacija RedR iz Velike Britanije v 
okviru projekta »Prepare to Respond II« vabita na 
usposabljanje z naslovom Osnove humanitarne prakse, ki bo 
potekalo med 21. in 25. oktobrom 2013 na Hrvaškem 
(Orahovica). Usposabljanje je namenjeno predvsem 
začetnikom na tem področju, saj jim bo ponudilo vpogled v 

delo na terenu ter jih seznanilo z elementi učinkovitega humanitarnega odziva. Kotizacija za 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/partner%20search%20giolli.pdf
mailto:mojca.krisper@sloga-platform.org
mailto:globalno@zavod-voluntariat.si
http://www.zavod-krog.si/seznam-napovednikov/642-brezplano-usposabljanje-s-podroja-kulturnega-managementa


predstavnike NVO iz novih drţav članic in drţav kandidatk znaša 25 EUR, za udeleţence iz ostalih 
drţav pa 100 EUR. Rok za prijavo je 6. oktober 2013, podrobnejše informacije o usposabljanju pa 
najdete na naslednji povezavi. 
 
 

 

BDS Slovenija išče prostovoljce 
 

Iščemo prostovoljce in prostovoljke, ki bodo sodelovali v kampanji za pravice 
Palestincev BDS (Bojkot, dezinvesticije, sankcije). V letu 2011 je kampanja 
BDS pričela delovati tudi v Sloveniji. Vse zainteresirane za konkretno 
sodelovanje pri kampanji vabijo, da jim to do 15. oktobra 2013 

sporočite na info@bds.si, kjer so vam na voljo tudi za dodatna vprašanja. Prostovoljci in 
prostovoljke naj bi opravljali naslednje naloge: urejanje spletne strani in Facebooka, organizacija 
dogodkov in kampanj, udeleţba na akcijah, pisanje in povzemanje pozivov, grafično oblikovanje, 
postavljanje spletne strani itd. Več o tem si lahko preberete v priponki. 

 

 
Društvo Humanitas išče nove prostovoljce 

 
Društvo Humanitas vabi vse, ki si ţelite novih delovnih izkušenj in znanj ter vas 
zanima organizacija dogodkov, izvajanje delavnic o globalnem učenju, pisanje 

novic za spletno stran in poročila o človekovih pravicah v Sloveniji, prevajanje ali mednarodno 
prostovoljstvo, da se jim pridruţite kot prostovoljec. Uvodno srečanje za nove prostovoljce in tiste, 
ki s Humanitasom ţe sodelujejo, bo v torek, 8. oktobra 2013, v specializirani knjiţnici Hiša svetov, 
ki se nahaja v prostorih knjiţnice Otona Ţupančiča na Kersnikovi ulici 2 v Ljubljani. Prijave z 
življenjepisom sprejemajo do 6. oktobra 2013 na e-naslov ajda@humanitas.si ali po navadni 
pošti na Društvo Humanitas, Resljeva ulica 48, 1000 Ljubljana. Več o tem si lahko preberete na 
Humanitasovi spletni strani. 
 
 

 

 

 

 

http://www.redr.org.uk/en/Training-and-more/find-a-training-course.cfm/url/Croatia%20essentials
mailto:info@bds.si
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/bds%20-%20prostovoljci.pdf
mailto:ajda@humanitas.si
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=451

