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Izdali smo 12. številko Slogopisa 
 

SLOGA, Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, je 
izdala ţe 12. številko razvojnega časopisa - Slogopisa. Tokratna številka 
je posvečena post-2015 okviru, ki naj bi nasledil razvojne cilje tisočletja 
(MDGs). V Slogopisu si zato lahko med drugim preberete 3 prispevke, ki 
podajajo pregled procesa oblikovanja novega okvira in spodbujajo 
razmislek o prihodnosti človeštva in planeta, na katerem ţivimo: pogovor 
z drţavnim sekretarjem MZZ Bogdanom Benkom, intervju s posebno 
svetovalko Generalnega sekretarja OZN Amino J. Mohammed in mnenje 
vodje zagovorništva na Slogi mag. Ane Kalin. Poleg tega v novi številki 
Slogopisa najdete tudi kratke novice o aktualnih dogodkih in političnih 
procesih ter napovednik prihajajočih dogodkov doma in po svetu, pa tudi 
rubriko Utrip NVO, v kateri si lahko preberete članek o opolnomočenju 
ruralnih in odročnih skupnosti v Malaviju s pomočjo programov 

trajnostnega razvoja. Nova številka Slogopisa je dostopna v priponki, tiskano verzijo pa lahko dobite 
v pisarni Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). Vljudno vabljeni k branju! 

 

 
Udeležba na Evropskih razvojnih dnevih 
2013 

 
Ljubljana, 7. oktober 2013 - 26. in 27. novembra 2013 bodo v organizaciji Evropske komisije potekali 
ţe 8. Evropski razvojni dnevi (European Development Days - EDD). Letošnji EDD bodo osredotočeni na 
post-2015 okvir, osrednje štiri teme razprav pa bodo naslednje: krepitev naporov za doseganje 
osnovnih ţivljenjskih standardov, spoštovanje človekovih pravic ter zagotavljanje enakosti in 
pravičnosti, promocija gonilnih sil vključujočega in trajnostnega razvoja ter oblikovanje novega 
partnerstva za razvoj. Več informacij o prihajajočih EDD najdete na uradni spletni strani dogodka. 
 
Preko Sloge se lahko za udeleţbo na letošnjih EDD registrira 9 oseb, od katerih pa bomo samo 2 
izbranima povrnili potne stroške in stroške nastanitve v odobreni višini. 
Prijave zbiramo do petka, 25. oktobra 2013, na e-naslov info@sloga-platform.org. 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/slogopis%2012.pdf
http://eudevdays.eu/
mailto:info@sloga-platform.org


  

 
Volitve nadomestnega člana oz. članice sveta 
platforme SLOGA 

 
Ljubljana, 7. oktober 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. 
 

 

Poziv k imenovanju novih in nadomestnih predstavnikov 
nevladnih organizacij v Odbor Republike Slovenije za 
podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva 

 
Ljubljana, 7. oktober 2013 - Na podlagi poziva Ministrstva za notranje zadeve RS Slovenska mreţa 
prostovoljskih organizacij poziva članice mreţe in druge NVO k imenovanju enega (1) nevladnega 
predstavnika in dveh (2) nadomestnih predstavnikov v Odbor RS za podelitev drţavnih priznanj na 
področju prostovoljstva. Kandidate lahko predlagajo NVO, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
statusa prostovoljske organizacije. Od predstavnikov se pričakuje aktivno sodelovanje v odboru, ki ga 
sestavljajo predstavniki NVO, ministrstev in drugih pomembnih akterjev. Delo odbora vključuje izbor 
kandidatov in podelitev drţavnih priznanj. 
Prijave se zbirajo med 7. in 13. oktobrom 2013. Celoten poziv in obrazec za prijavo najdete na 
naslednji povezavi.  
 

 

Nagradni natečaj ob dnevu človekovih pravic za učence 
osnovnih in srednjih šol 

 
Ljubljana, 7. oktober 2013 - Društvo za Zdruţene narode za 
Slovenijo ţe osmo leto zapored razpisuje nagradni natečaj ob dnevu 

človekovih pravic, v okviru katerega ţelijo osnovnošolcem in dijakom ponuditi moţnost, da skozi 
risbo, besedo, predmet ali fotografijo izrazijo svoje vtise in razmišljanja o človekovih pravicah. 
Natečaj za osnovnošolce je razdeljen na tri dele, in sicer na likovni natečaj, literarni natečaj ter na 
natečaj za ekološko risbo ali predmet. Natečaj za srednješolce pa obsega naslednje kategorije: 
likovni, literarni in fotografski natečaj. Društvo je za naslov letošnjega natečaja izbralo temo 
»Pravica do vode«, saj ţelijo med mladimi ob mednarodnem letu sodelovanja na področju voda 2013 
dvigniti raven ozaveščenosti o pomenu upravljanja z vodnimi viri in o pomenu pravice do pitne vode. 
Rok za oddajo del je 11. november 2013. 
 

 

Povabilo k podpori projekta »A story from Africa« 
 

Ljubljana, 9. oktober 2013 – Mlada umetnica Tjaša Rener, ki ţivi in 
ustvarja v Gani, predstavlja svojo ročno natisnjeno in zvezano umetniško 
knjigo z naslovom A story from Africa. Z interaktivno slikanico in 
pobarvanko nam ţeli pribliţati ţivljenje v odročni afriški vasi v Gani, 
tamkajšnje otroke pa navdušiti za branje in spoznavanje ţivljenja s 
pomočjo knjig. Več informacij o knjigi najdete na naslednji povezavi, kjer 

lahko knjigo tudi kupite in s tem podprete projekt, katerega cilj je izdaja in posledično širša 
dostopnost knjige. 
  

http://www.sloga-platform.org/87-sloga/126-volitve-nadomestnega-clana-oz-clanice-sveta-platforme-sloga.html
http://www.prostovoljstvo.org/?t=news&id=1083
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/unas%20-%20razpis%20o.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/unas%20-%20razpis%20s.pdf
http://www.kickstarter.com/projects/1919160256/a-story-from-africa


 

 

Prispevek o mednarodnem srečanju proti naraščajočemu fašizmu in rasizmu 
 
Ljubljana/Atene, 7. oktober 2013 - V priponki si lahko preberete prispevek Katje Lihtenvalner o 
mednarodnem srečanju proti naraščajočemu fašizmu in rasizmu, ki je v organizaciji grškega 
Zdruţenega gibanja proti groţnji rasizma in fašizma (KEERFA) 5. in 6. oktobra 2013 potekalo v 
Atenah. 
 
 

 
Koristni viri 
 
Reframing Rio: school resources; tve. 
 
Humanitarian Policy Group Annual Report 2012–2013; Overseas Development Institute. 
 
Synthesis: Social Protection and Resilient Food Systems; Overseas Development Institute. 
 
 

 
  

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. 
 

 

5. Slovenski razvojni dnevi 
 

Kdaj? 16. in 17. oktober 2013. 
 

Kje? Mestni muzej Ljubljana (Gosposka 15, 
Ljubljana). 

 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/mednarodno%20srecanje%20v%20atenah%20-%20keerfa.pdf
http://tve.org/reframing-rio/schoolresources/index.html
http://www.odi.org.uk/publications/7875-humanitarian-policy-group-hpg-annual-report
http://www.odi.org.uk/publications/7907-social-protection-instruments-resilient-food-security
http://www.zelenatrgovina.si/blog/zeleno_druzenje/


Opis: V organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve RS (MZZ) se bodo ţe peto leto zapored odvili 
Slovenski razvojni dnevi, namenjeni ozaveščanju javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči. SLOGA in njene članice so sodelovali pri oblikovanju programa, 
prav tako pa bodo predstavniki NVO nastopili na posameznih panelih. Tokratnih Slovenskih razvojnih 
dni se bodo med drugim udeleţili evropska komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno 
pomoč in krizno upravljanje Kristalina Georgieva in direktor Urada OZN za koordinacijo humanitarnih 
zadev (OCHA) v Ţenevi Rashid Khalikov. Ob predvideni skorajšnji vključitvi Slovenije v Odbor OECD za 
razvojno sodelovanje (Development Assistance Committee - DAC) pa je pomembna tudi udeleţba 
predstavnikov OECD. Paneli bodo vsebinsko osredotočeni na naslednje aktualne izzive v mednarodni 
skupnosti: 
- skladnost politik za razvoj, 
- enakost spolov in razvojno sodelovanje, 
- podnebne spremembe in turizem s pogledom na drţave v razvoju, 
- globalno učenje, 
- globalno prostovoljstvo in humanitarna pomoč, 
- humanitarna pomoč - EU kot globalna donatorica in vloga malih drţav. 
Program bo vključeval tudi Sejem sodelovanja za NVO, ki ga organizira Mirovni inštitut. Podrobnejše 
informacije o programu letošnjih Slovenskih razvojnih dni najdete v priponki. Za udeležbo je 
potrebna predhodna prijava na razvoj.mzz@gov.si.  
 

 

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. 
 

 

Pogovor s predstavnikom palestinske organizacije Addameer 
 

Kdaj? V četrtek, 17. oktobra 2013, ob 18. uri. 
 

Kje? Trubarjeva hiša literature (Stritarjeva ulica 7, Ljubljana). 
 

Opis: Gibanje za pravice Palestincev - BDS Slovenija vabi na pogovor s 
predstavnikom palestinske NVO Addameer Gavanom Kellyjem. G. Kelly bo na 
dogodku predstavil organizacijo Addameer in njeno delovanje na področju 
opozarjanja na kršitve pravic palestinskih političnih zapornikov. Pogovor z g. 

Kellyjem bo dan kasneje, 18. oktobra 2013, potekal tudi v Mladinskem centru Trbovlje. Več 
informacij o dogodku najdete na naslednji povezavi. 
 

 

Slovenska premiera dokumentarnega filma Smeti z 
okroglo mizo 

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

 
Kje? Kino Šiška, Ljubljana. 

 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/slovenski%20razvojni%20dnevi%202013%20-%20program.pdf
mailto:razvoj.mzz@gov.si
http://www.nfhos.si/portal/novice-nfhos/138-vabilo-na-4-kongres-slovenskih-humanitarnih-organizacij
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=464


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. 
 
 

 

Konferenca in delavnica na temo večletnega finančnega 
okvira 2014-2020 

 
Kdaj? 13. in 14. november 2013. 

 
Kje? Bruselj, Belgija. 

 
Opis: Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj - CONCORD, katere članica je tudi SLOGA, vabi 
na konferenco in delavnico na temo večletnega finančnega okvira 2014-2020. Dvodnevni program bo 
potekal pod naslovom »Razvojna pomoč EU do leta 2020: Ali bo EU v naslednjih 7 letih izpolnila svoje 
razvojne zaveze?«. Rok za prijavo je 25. oktober 2013, več informacij o dogodku pa najdete v 
priponki in na naslednji povezavi. 
 
 

 
 

Europe-Aid 
 
Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 3. in 9. oktobrom 2013) 
 
MOLDAVIJA (konsolidacija in krepitev zunanje revizije) 
 
Rok za prijavo: 28. november 2013. 
 
Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (uskladitev zakonodaje in postopkov s pravnim redom EU in z najboljšimi praksami, 
povezanimi s trošarinami) 
 
Rok za prijavo: 29. november 2013. 
 
Več informacij 

 

 
Iskanje partnerjev za prijavo na razpis DEAR 
 
Organizacije Artemisszió (Madţarska), Voluntariat (Slovenija), O3V/GSP (Danska) in CIE (Bolgarija) 
iščejo partnerje za skupno prijavo na razpis DEAR (Development Education and Awareness Raising). 
Več informacij o tem najdete na TRIALOG-ovi spletni strani. 
Prav tako za prijavo na razpis DEAR partnerje iščeta tudi Integra Foundation iz Slovaške, ki poleg 
tega povprašuje še za partnerje, s katerimi bi lahko sodelovali pri razvojnih projektih v prihodnje, in 
pa AMREF Italija.  
 

http://ebm.si/m/SZJ_Slovenska_premiera_dokumentarnega_filma_Smeti_z_okroglo_mizo_02102013.pdf
http://www.milenijski-cilji.org/images/stories/concord%2013.%20in%2014.11.2013.png
http://www.amiando.com/TVZWWTM.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1381318769821&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F10%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134492
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1381318943732&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F10%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135133
http://www.trialog.or.at/images/doku/hu_school_partnership.pdf
http://www.trialog.or.at/images/doku/sk_integra_foundation_2013.pdf
http://www.trialog.or.at/images/doku/it_amref_call_for_partners_dear_eng.pdf


 

 
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 vključno 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! 
 
 

 

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. 
 

 

Mednarodno prostovoljstvo v Indiji 
 

Organizacija VSO v sodelovanju s partnerji ponuja štiri različne priloţnosti 
za 9-mesečno prostovoljno delo v Indiji, namenjeno strokovnjakom z 

izkušnjami ali zanimanjem za področje humanitarne pomoči. Podrobne informacije o vsaki izmed 
priloţnosti najdete na spletni strani VSO, rok za prijavo pa je 14. oktober 2013.   
 
 
 

 

 

mailto:mojca.krisper@sloga-platform.org
mailto:globalno@zavod-voluntariat.si
mailto:info@bds.si
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/bds%20-%20prostovoljci.pdf
http://www.vso.org.uk/search?search_api_views_fulltext=european+union+india

