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Minister za zunanje zadeve izpostavil ključno vlogo nevladnih organizacij pri 
ozaveščanju o mednarodnem razvojnem sodelovanju 
 

Ljubljana, 5. februar 2015 – Na Ministrstvu 
za zunanje zadeve Republike Slovenije je 4. 
februarja 2015 potekalo srečanje ministra 
Karla Erjavca s predstavniki SLOGE – 
platforme nevladnih organizacij za 
mednarodno razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč. Na srečanju so govorili 
o skupnih prizadevanjih pri ozaveščanju 
javnosti glede mednarodnega razvojnega 
sodelovanja,pomenu financiranja razvojnih 
in humanitarnih projektov nevladnih 

organizacij ter izzivih, s katerimi se srečujeta obe strani. 
 

Uvodoma je minister za zunanje zadeve Karl Erjavec 
poudaril dobro sodelovanje med Ministrstvom za 
zunanje zadeve (MZZ) Republike Slovenije in SLOGO – 
platformo nevladnih organizacij za mednarodno 
razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. 
Platformi SLOGA se je zahvalil za soorganizacijo 
uspešnih Slovenskih razvojnih dni in izrazil veselje, 
da se je dogodka udeleţil tudi evropski komisar za 
mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica, ki 
je podal koristne informacije glede post-2015 
razvojne agende. Izrazil je zadovoljstvo, da 
ozaveščenost slovenske javnosti o mednarodnem 
razvojnem sodelovanju narašča in da smo Slovenci 
razvojnemu sodelovanju naklonjeni. Pri tem je 

izpostavil ključno vlogo nevladnih organizacij pri ozaveščanju o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju, tudi skozi procese globalnega učenja. Platformi SLOGA se je zahvalil tudi za 
sodelovanje na javni tribuni o osnutku deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije. Izpostavil je 
pomen mednarodnega razvojnega sodelovanja za promocijo drţave v manj razvitih delih sveta; le-to 
namreč predstavlja pomemben zunanjepolitični instrument drţave, zato si MZZ prizadeva, da bi za 
mednarodno razvojno sodelovanje zagotovilo več sredstev. 
 
SLOGA je ministru predstavila ključne poudarke sodelovanja z MZZ in prihodnje izzive. Smernice 
sodelovanja MZZ z nevladnimi organizacijami na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči, ki predstavljajo primer dobre prakse institucionalizacije sodelovanja, je 
potrebno revidirati, saj jim v letošnjem letu poteče mandat. SLOGA si prizadeva za čim večjo 



vključenost pri pripravi strateških dokumentov (Zakon in resolucija o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju ter Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije), kar tudi MZZ ocenjuje kot 
ključnega pomena. MZZ si bo prizadeval, da bo predstavnik nevladnih organizacij vključen v vladne 
delegacije za večje mednarodne konference s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja. 
SLOGA je opozorila na alternativno poročilo o uradni razvojni pomoči, v sklopu katerega Vladi 
Republike Slovenije in MZZ predlaga povečanje bilateralne uradne razvojne pomoči, naslovitev vloge 
zasebnega sektorja v razvoju in reforme razvojne pomoči. Tudi MZZ si prizadeva, da bo bilateralna 
razvojna pomoč tudi v prihodnje vsaj obdrţalo na obstoječi ravni ali celo povečalo. 
 

Govora je bilo tudi o financiranju razvojnih in 
humanitarnih projektov nevladnih organizacij. SLOGA je 
ministra opozorila, da so se na evropski ravni moţnosti 
pridobivanja sredstev za nevladne organizacije zelo 
zaostrile v korist velikim nevladnim organizacijam, kar je 
močno prizadelo slovenski nevladni razvojni sektor, hkrati 
pa so sredstva za mednarodno razvojno sodelovanje 
zmanjševala tudi na nacionalni ravni zaradi krčenja 
drţavnega proračuna. MZZ si bo na ravni Evropske unije 
prizadeval za povečanje sredstev za projekte nevladnih 
organizacij in si prizadeval za revidiranje odločitve 
Evropske komisije glede financiranja velikih projektov, 
kar je evropski komisar za mednarodno sodelovanje in 

razvoj Neven Mimica obljubil na Slovenskih razvojnih dneh. SLOGA je naslovila tudi financiranje 
vsebinske mreţe, ki je ključnega pomena za podporo sektorju. Zaradi propadanja razvojnega 
nevladnega sektorja nevladne organizacije menijo, da je potrebno za vsebinske mreţe zagotoviti 
programska sredstva. SLOGA je kot zadnjo točko izpostavila pridobitev statusa organizacije v javnem 
interesu na področju zunanjih zadev, kar bo uredil nov Zakon o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju. 
 
Srečanje se je zaključilo s sklepom, da se dobro sodelovanje med MZZ in nevladnimi organizacijami 
kaţe skozi številne projekte, obe strani pa si bosta prizadevali za krepitev sodelovanja tudi v 
prihodnje. V evropskem letu za razvoj 2015 bodo ključna skupna prizadevanja za ozaveščanje o 
mednarodnem razvojnem sodelovanju, kjer imajo ravno nevladne organizacije ključno vlogo. 
 

 

Stališče Evropske komisije glede globalnega partnerstva za razvojni načrt za obdobje po 
letu 2015 
 
Evropska komisija je 5. februarja 2015 predstavila stališča glede globalnih prizadevanj, ki bodo 
potrebna za izkoreninjenje revščine in spodbujanje trajnostnega razvoja. Visoka predstavnica in 
podpredsednica Federica Mogherini, komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica in 
komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella so skupaj pripravili Sporočilo o 
globalnem partnerstvu za izkoreninjenje revščine in trajnostni razvoj po letu 2015. Sporočilo je bilo 
pripravljeno v dogovoru s prvim podpredsednikom Fransom Timmermansom, ki je pristojen za 
trajnostni razvoj. Poleg predlogov, kako naj bi mednarodna skupnost organizirala svoje ukrepe, da bi 
dosegla cilje trajnostnega razvoja, je v sporočilu tudi nakazano, kako bi lahko EU in drţave članice 
prispevale k tem mednarodnim prizadevanjem. 
 
Leto 2015 je za globalni trajnostni razvoj ključno. Mednarodna skupnost se bo s sprejetjem 
razvojnega načrta za obdobje po 2015, ki bo nadomestil razvojne cilje tisočletja, odzvala na izzive, s 
katerimi se danes sooča svet, in sicer: izkoreninjenje revščine, doseganje vključujočega in 
trajnostnega razvoja za sedanjo in prihodnje generacije ter zagotavljanje spodbujanja in varstva 
vseh človekovih pravic in temeljnih vrednot kot podlage za miroljubne druţbe blaginje. 
 
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: »Leto 2015 bo ključno za globalno 
skupnost. Izkoreninjenje revščine in spodbujanje trajnostnega razvoja v svetu sta skupna izziva. Tudi 
izpolnjevanje teh ciljev je v našem skupnem interesu. EU bo v okviru prihajajočih pogajanj še naprej 
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konstruktivno sodelovala s svojimi partnerji in je pripravljena v celoti prispevati svoj deleţ k 
izvajanju tega načrta.« 
 
Najpomembnejša načela globalnega partnerstva 
 
Ta okvir bi moral biti univerzalen in bi se moral uporabljati za vse, in sicer na podlagi partnerstva 
med vsemi drţavami ter s civilno druţbo in zasebnim sektorjem. Vse drţave bi morale prispevati svoj 
pravični deleţ k uresničevanju globalnih ciljev ter odgovarjati svojim drţavljanom in mednarodni 
skupnosti. Politična zavezanost na najvišji ravni bo ključnega pomena, v izvajanje načrta za obdobje 
po 2015 pa se morajo vključiti drţave na vseh stopnjah razvoja in za to tudi sprejeti odgovornost. 
Partnerstvo mora temeljiti na univerzalnih vrednotah, kot so človekove pravice, dobro upravljanje in 
vladavina prava, podpora demokratičnim institucijam, vključevanje, prepoved diskriminacije in 
enakost med spoloma. V sporočilu so navedeni ključni elementi, ki naj bi tvorili globalno 
partnerstvo: vključevanje, ugodno politično okolje, razvoj zmogljivosti, zbiranje in učinkovita poraba 
nacionalnega ter mednarodnega javnega financiranja, čim boljši izkoristek trgovine in tehnologije, 
izkoriščanje pozitivnih učinkov migracije ter učinkovita izkoriščanje zasebnega sektorja in raba 
naravnih virov. Poudarjena je tudi potreba po čvrstem okviru za spremljanje, odgovornost in 
pregledovanje na vseh ravneh. 
 
Sporočilo potrjuje podporo Komisije pozivu Generalnega sekretarja ZN, naj vse razvite drţave 
doseţejo cilj ZN v višini 0,7 % URP/BNP ter naj drţave z višjim srednjim dohodkom in gospodarstva v 
vzponu povečajo prispevke k mednarodnemu javnemu financiranju in za to določijo konkretne cilje 
in časovne okvire. 
 
Pot naprej 
 
V sporočilu bodo predstavljena stališča EU v okviru priprav na tretjo konferenco o financiranju za 
razvoj, ki bo potekala julija 2015 v Adis Abebi, in na vrh ZN o obdobju po letu 2015, ki bo septembra 
2015 v New Yorku. Dogovor o načrtu za obdobje po letu 2015 bo močno vplival tudi na pogajanja v 
okviru okvirne konvencije Zdruţenih narodov o podnebnih spremembah. 
 
Vir: Evropska komisija 
 

 

Humanitasova razstava »Z izobraževanjem do razvoja« do konca februarja v Radovljici 
 

Društvo Humanitas vabi na ogled fotografske razstave »Z izobraţevanjem do 
razvoja«, ki bo do konca februarja na ogled v knjiţnici A. T. Linharta v Radovljici. 

 
Po Kranjski Gori in Izoli se fotografska razstava o botrstvu »Z izobraţevanjem do 
razvoja« seli v knjiţnico A. T. Linharta v Radovljico. Utrinke iz treh afriških drţav - 
Gane, Burkine Faso in Kenije, kjer izvajajo prgram botrstva, si lahko ogledate vse 
do konca meseca februarja. Ogled razstave je brezplačen! 

 

 

Poročilo »Spremljanje vzgoje za globalno državljanstvo: prispevek k razpravi« 
 

V okviru projekta DEEEP, ki 
ga izvaja delovna skupina 
DARE (Development Raising 
Awareness Education) 
Forum v sklopu Evropskega 

zdruţenja NVO za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development – 
CONCORD), je bilo pripravljeno poročilo »Spremljanje vzgoje za globalno drţavljanstvo: prispevek k 
razpravi«. Poročilo raziskuje priloţnosti in izzive razvoja ustreznega okvira za spremljanje, ki bi 
celovito zajel transformativno naravo vzgoje za globalno drţavljanstvo. Poročilo predstavi koncept 
vzgoje za globalno drţavljanstvo in predloge, kako filozofijo in vrednote le-te prenesti v okviru 
spremljanja. Poročilo predstavlja uporaben pripomoček za nadaljnje refleksije v lokalnih okoljih in 
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zagovorniško orodje za podporo vključevanju vzgoje za globalno drţavljanstvo v post-2015 razvojni 
okvir. 
 

 

Sodelovanje javnosti: Cerar in Klemenčič prej tako, zdaj drugače 
 
Nevladne organizacije opozarjajo, da pravico javnosti do sodelovanja pri pripravi predpisov kršijo 
prav vse vlade. Raven upoštevanja pravice javnosti do participacije oziroma sooblikovanja 
zakonodaje je »alarmantno nizka«, je konec lanskega leta opozoril Center za informiranje, 
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). Povod za opozorilo je bila analiza prvih 100 dni 
delovanja sedanje vlade na področju vključevanja civilne druţbe v sprejemanje predpisov, rezultati 
pa, kot pravijo nevladniki, niso spodbudni. Od 18. septembra lani, ko je prisegla vlada dr. Mira 
Cerarja, so bile določbe o javnem posvetovanju v 100 dneh kršene v kar 69 odstotkih primerov. Danes 
je odstotek kršitev sicer nekaj niţji, in sicer 67. 
 
Vlada je do 3. februarja namreč objavila 209 predlogov predpisov, v kar 140 primerih pa je po 
podatkih CNVOS-a kršila lastni poslovnik, ki v 9. členu določa, da »predlagatelj predpisa povabi 
strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi predpisa«, rok za odziv javnosti pa je »30 do 60 
dni od objave na spletnih straneh«. Tega roka sicer ni treba upoštevati le pri določenih izjemah, 
recimo pri ukrepih, ki se sprejemajo po nujnem postopku, tistih, ki morajo biti sprejeti in 
uveljavljeni nemudoma, pri pripravi proračuna, predloga aktov o ratifikaciji mednarodnih pogodb in 
podobno. 
 
Kršitve poslovnika vlade zvenijo suhoparno, a imajo lahko po opozorilih direktorja CNVOS-a Gorana 
Forbicija za mnoge zelo konkretne negativne posledice. Razlog za spoštovanje 30-dnevnega roka za 
javno razpravo namreč »ni samo to, da to narekujejo temeljni demokratični postulati, ampak tudi in 
morda še prej to, da je to eno temeljnih jamstev, da na koncu z novim predpisom res dobimo 
kakovostne in dobro pretehtane rešitve, ki uţivajo veliko javno podporo in jih je mogoče učinkovito 
izvesti,« je za MMC pojasnil Forbici. 
 
CNVOS-ov števec kršitev pa kaţe, da vlada ni istega mnenja, vsaj ne v celoti. Tako je bil rok za javno 
razpravo krajši kot 30 dni pri 114 predlogih predpisov (od 209), pri 15 predlogih rok ni bil določen, 11 
predlogov predpisov pa v javno razpravo sploh ni bilo danih. 
 
Med predlogi, pri katerih vlada ni spoštovala lastne zaveze glede vključevanja javnosti zaradi 
»domnevne nujnosti«, je Forbici med drugim izpostavil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, s čimer so, kot pojasnjuje Forbici, invalidskim 
podjetjem črtali ugodnost, da ne plačujejo prispevkov za socialno varstvo za zaposlene, ki niso 
invalidi. V mesecu dni, kolikor naj bi trajala javna razprava, naj bi drţava sicer prihranila pribliţno 
250.000 evrov, kot opozarja Forbici, pa gre za znesek, ki je »lahko usoden za marsikatero invalidsko 
podjetje, saj so ta ţe doslej večinoma komaj shajala«. Po njegovem mnenju ni nobenega opravičila, 
da je vlada javno razpravo v celoti opustila. Konkretni primeri, pri katerih vlada ni spoštovala zaveze 
glede javne razprave, so med številnimi tudi Zakon o sodnem registru, Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o sodiščih, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški sluţbi in Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku, še izpostavlja Forbici. 
 
Vlada je na vprašanje, zakaj prihaja do teh kršitev, odgovorila, da se sicer »zaveda pomembnosti 
vključevanja javnosti v pripravo predpisov. Vendar je ob tem treba poudariti, da je vlada svoje 
napore v obdobju, ki je občutljivo tako za Evropsko unijo kot za Slovenijo, prvenstveno vloţila v 
zagotovitev javnofinančne vzdrţnosti.« Sklicujejo se na nujnost sprejetja ukrepov za konsolidacijo 
javnih financ, pri čemer gre za enak odziv, kot ga je na kršitve resolucije leta 2012 podalo 
ministrstvo za finance (MF). »Slovenija se v zadnjih letih sooča s pešanjem gospodarske dejavnosti in 
zaostrenimi razmerami v domačem finančnem sektorju ter oteţenim potekom fiskalne konsolidacije 
... Takšne razmere zahtevajo hitro in takojšnje ukrepanje,« so za MMC jeseni leta 2012 sporočili z 
MF-ja. 
 
Zdajšnja vlada se sklicuje tudi na socialni dialog. Kot so sporočili, »je treba poudariti, da je bila 
vrsta ukrepov za uravnoteţenje financ sprejeta v okviru socialnega dialoga,« kar je po mnenju 

http://www.stevec-krsitev.si/


Forbicija »zelo trhel izgovor«. Kot je pojasnil, se »poslovniško določilo o 30- do 60-dnevnem 
posvetovanju popolnoma jasno nanaša na splošno javnost, ne pa na posamezne interesne skupine«. 
Posvetovanje s sindikati, gospodarstveniki, strokovnjaki in nevladnimi organizacijami pač ni dovolj, 
treba je povprašati tudi splošno javnost, opozarja Forbici. Predpisi se namreč »ne sprejemajo v 
imenu sindikatov ali gospodarskih zbornic, ampak v imenu ljudstva. In tudi ne veljajo samo za 
sindikate ali gospodarske zbornice, ampak za vse nas.« 
 
CNVOS izpostavlja nekaj ministrstev, kjer so kršitve poslovnika posebej moteče. Nominalno je največ 
kršitev pri ministrstvu za finance (MF), saj je bil med 53 objavljenimi predlogi predpisov poslovnik 
kršen pri 41. Na ministrstvu kršitve priznavajo. "Z vidika delovnega področja ministrstva za finance 
ugotavljamo, da je bil v določenih primerih res kršen rok, namenjen posvetovanju z javnostjo," so 
odgovorili na naše vprašanje, ali podatki CNVOS-a drţijo. Na MF-ju takole pojasnjujejo razloge za 
kršitve: »Razlogi za očitano kršitev so predvsem v izjemnem obsegu predpisov v tem obdobju in 
kadrovski podhranjenosti.« 
 
CNVOS posebej izpostavlja tudi ministrstvo za pravosodje (MP), ki je odgovorno za kar 90-odstotno 
kršitev pravice javnosti do vključenosti v pripravo predpisov. Pri tem bode v oči, da ministrstvo vodi 
Goran Klemenčič, ki je leta 2012 v vlogi predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) 
skupaj s CNVOS-om protestiral proti takratnim kršitvam vlade Janeza Janše. Leta 2012 je namreč 
Klemenčič menil, da »usklajevanje, iskanje dobrih rešitev in odprtost za mnenja civilne druţbe, 
strokovne javnosti in tudi neodvisnih drţavnih organov še ne pomeni zavlačevanja. Je garant 
transparentnosti postopkov, omejevanja parcialnih interesov, boljše kakovosti predpisov in 
odpravljanja korupcijskih tveganj.« Spreminjanje predpisov po nujnih postopkih »brez prepričljive 
obrazloţitve ter pomanjkanje javnega, strokovnega, pa tudi medresorskega usklajevanja lahko 
predstavljajo zdravilo, ki je enako ali bolj nevarno od bolezni, ki jo hočemo zdraviti,« je konec leta 
2012 opozarjal KPK pod vodstvom zdajšnjega pravosodnega ministra. 
 
Ministrstvi za zdravje in za kulturo sta največja kršilca pravice javnosti do sodelovanja. Medtem ko 
je kulturno ministrstvo to pravico kršilo v prav vseh primerih predlogov predpisov, je bila pri 
predlogih ministrstva za zdravje kršitev 90-odstotna. Tudi na zdravstvenem ministrstvu so potrdili, da 
podatki o kršitvah resolucije oziroma poslovnika drţijo, kot pojasnjujejo, pa je do kršitev prišlo 
zaradi različnih vzrokov. Pri tem se sklicujejo na sklep vlade, ki je določil končni rok za sprejetje 
predpisa, na rok za izvedbo določb direktiv EU-ja ali pa na to, da je šlo za manjše spremembe. 
 
Ne glede na obseţne kršitve resolucije oziroma poslovnika pa je tudi nekaj primerov, ki vlivajo 
upanje v vladno razumevanje potrebe po vključitvi javnosti v proces priprave predpisov. V CNVOS-u 
tako izpostavljajo ministrstvo za kmetijstvo in ministrstvo za izobraţevanje. Kmetijsko ministrstvo je 
bilo še lani junija med najhujšimi kršilci, po zavezi ministra Dejana Ţidana, da se bodo izboljšali, pa 
so imeli konec leta samo 37 odstotkov kršitev, je dejal Forbici. Zdaj je kršitev sicer ţe 50-odstotna. 
 
Pozitiven zgled je tudi ministrstvo za izobraţevanje ne glede na 55,5-odstotno kršitev, saj so se, kot 
pravi Forbici, »lotili priprave zakona o elektronskih komunikacijah in so tu posvetovanja z javnostjo 
odprli veliko prej, kot jim nalagajo pravila igre«. Razpravo so tako odprli ţe v »predhodni fazi, ko se 
šele odločajo o smereh, v katerih naj bi šle rešitve. Ţe takrat so pozvali vse, naj pošljejo predloge, v 
katero smer naj zakon gre. To se mi zdi zgleden oziroma optimalen primer tega, kako bi se morali 
vesti vsi drţavni organi.« 
 
Med vladami Boruta Pahorja, Janeza Janše, Alenke Bratušek in Mira Cerarja je po podatkih CNVOS-a 
javnost najmanj upoštevala Janševa vlada, ki je resolucijo o normativni dejavnosti oziroma lastni 
poslovnik kršila pri kar 81 odstotkih predpisov. A nevladnega sektorja tudi nova oblast ne prepriča. 
»Ta vlada kvečjemu dokazuje, da niti to, da imamo pravnika na njenem čelu in nekdanjega 
predsednika protikorupcijske komisije za pravosodnega ministra, ni garant za to, da bi se v vladi 
zadeve dogajale v skladu s predpisi in načeli,« je dosedanje delo Cerarjeve vlade na področju 
sodelovanja s civilno druţbo ocenil Forbici s CNVOS-a. 
 
Vir: RTV SLO MMC 
 

 

http://www.rtvslo.si/slovenija/sodelovanje-javnosti-cerar-in-klemencic-prej-tako-zdaj-drugace/357346


Natečaj UNECE »Ideje za spremembe« 
 

Ekonomska komisija Zdruţenih narodov za Evropo (United Nations Economic 
Commission for Europe - UNECE) je objavila natečaj »Ideje za spremembe«, na 
katerem iščejo ideje, povezane z inovacijami, ki spodbujajo trajnostni razvoj. 

 
Na natečaj se lahko prijavijo mlada podjetja ali nevladne organizacije, skupine 
podjetnikov, nevladnikov, raziskovalcev in študentov, ki so razvile inovativne 
ideje ter nove rešitve za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in spodbujajo 
razvoj zelenih delovnih mest. Rok za prijavo je 28. februar 2015. 

 

 

Natečaj AI za najboljši dokumentarni film 
 

Amnesty International vabi mlade med 10. in 20. letom k sodelovanju 
na drugem natečaju za najboljši kratki dokumentarni film na temo 
človekovih pravic, ki ga Amnesty International Slovenije razpisuje v 
sodelovanju s Cankarjevim domom. 

 
Namen natečaja je povečati osveščenost mladih o človekovih pravicah, kot so zapisane v Splošni 
deklaraciji človekovih pravic, ter jih spodbuditi, da o pravicah (in kršitvah) razmišljajo tudi z osebne 
oz. lokalne perspektive. V tokratnem natečaju je poudarek na migracijah oz. migrantih v našem 
okolju. Mladi imajo priloţnost, da skozi filmski jezik predstavijo zgodbo migranta oz. migrantov v 
svojem okolju in/ali predstavijo svoja opaţanja in izkušnje o tej tematiki. 
 
Ustvarjalci najboljših filmov po izboru strokovne ţirije bodo priznanja in simbolične nagrade prejeli 
na zaključni prireditvi 17. Festivala dokumentarnega filma 17. marca 2015, kjer Amnesty 
International Slovenije vsako leto podeli tudi nagrado za najboljši dokumentarni film na temo 
človekovih pravic. 
 
V sklopu festivala letos ponovno organizirajo tudi brezplačne izkustvene delavnice za osnovno- in 
srednješolce, kjer se bodo mladi skozi različne aktivnosti spopadali s stereotipi in predsodki ter 
izkusili diskriminacijo. 
 
Podrobnosti o natečaju in delavnicah najdete v sporočilu za javnost. 
 

 

Navodila neformalnim založnikom glede obveznih izvodov publikacij 
 
NUK je pripravil navodila neformalnim zaloţnikom glede obveznih izvodov publikacij.  
 
Zakon o obveznem izvodu publikacij 
V Narodni in univerzitetni knjiţnici (NUK) zbirajo vse v Sloveniji izdane publikacije na podlagi Zakona 
o obveznem izvodu publikacij - ZOIPub (UL RS št. 69/06). Predmet obveznega izvoda so naslednje 
vrste publikacij (z naklado, višjo od 50 izvodov): 
• tiski v vseh tiskarskih in razmnoţevalnih tehnikah ali na kateremkoli mediju: knjige, brošure, 
serijske publikacije, separati, muzikalije, kartografsko gradivo in drobni tisk, skupaj z dodatki ali 
prilogami, 
• zvočni in slikovni zapisi na raznih nosilcih (CD, DVD, cd-rom, USB ključki ipd.), 
• elektronske publikacije (spletne in fizične). 
 
Zavezanec je dolţan obvezne izvode poslati NUK najpozneje v 15 dneh po objavi ali začetku prodaje 
ali distribucije.  
Ustrezno število obveznih izvodov publikacije se mora poslati skupaj z dobavnico. NUK 
zavezancu/zaloţniku/izdajatelju izstavi potrdilo o prejemu gradiva po e-pošti. Predlog dobavnice je 
objavljen na spletni strani NUK (desno zgoraj). V dobavnici ni potrebno navesti vseh podatkov o 
publikaciji, temveč tiste, ki so specifične za določeno publikacijo in bistvene o zaloţniku. 
 

http://www.unece.org/ideas4change/
../Priponke%20novice/AI-Natecaj-dokumentarni-film.pdf
http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=356469362
http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=356469362


Potrebno število izvodov: 
1. 4 izvodi – velja praviloma. Število velja tudi za publikacije, ko so izdane s pomočjo javnih 
sredstev, a v nakladi 50–149 izvodov. 
2. 16 izvodov – publikacije, izdane v nakladi 150 izvodov ali več in s pomočjo javnih sredstev 
(občinskih, drţavnih ali EU).  
3. 4 izvodi – vedno za drobni tisk. V to skupino sodijo publikacije, ki obsegajo največ 4 strani (npr. 
razglednice, plakati, prospekti, zgibanke, letaki ipd.), in publikacije, ki imajo več strani (npr. 5–48), 
a so brez strnjenega besedila (koledarji, katalogi, gledališki in drugi programi ipd.). 
4. Obvezne izvode elektronskih publikacij (7. člen) zavezanec odda na portalu SVAROG. 
5. Izjema od pravila, da je potrebno NUK poslati publikacijo, ki je namenjena javnosti, so plakati, 
večji od 1 metra, v fizični obliki. Zavezanec mora večje plakate v fizični obliki oddati v elektronski 
obliki na spletnem portalu SVAROG. 
 
Obvezne izvode (fizične) dostavite ali pošljete na naslov: 
 
Narodna in univerzitetna knjiţnica - Ekspedit 
Leskoškova 12 
1000 Ljubljana 
 
Kontakt za oddajo spletnih publikacij na portal SVAROG: 
Katja Rapuš, NUK, Turjaška 1, 1000 Ljubljana 
T.: 01/2001 156 
F: 01/4257 293 
E: katja.rapus@nuk.uni-lj.si 
Pomembno: Vsaka publikacija mora imeti navedene podatke o publikaciji – kolofon, kot to predpisuje 
8. člen zakona. Kolofon vsebuje tiste podatke iz prvega odstavka 8. člena, ki jih je glede na 
značilnosti medija mogoče navesti. Izjema so drobni tiski, kjer kolofon ni obvezen, je pa 
priporočljivo, da so navedeni vsaj podatki o avtorju, zaloţniku, letu izida, ipd. 
 
Priporočljivo je, da vsaka večja ustanova, ki je zavezanec za obvezni izvod, določi osebo, ki bo 
skrbela za pošiljanje obveznih izvodov v NUK. 
 
 

 
 

Delavnica za krepitev kadrov NVO za delo v državah prejemnicah uradne razvojne 
pomoči 
 

Kdaj? 12. februar 2015. 
 

Kje? SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana). 
 

SLOGA vabi na prvo v nizu delavnic za krepitev kadrov NVO za delo v 
državah prejemnicah uradne razvojne pomoči. 
 
SLOGA bo organizirala tri delavnice za krepitev kadrov nevladnih organizacij za delo v drţavah 
prejemnicah uradne razvojne pomoči. 
 
Namen prve delavnice je omogočiti izmenjavo izkušenj med udeleţenci in okrepiti ter izboljšati 
sposobnosti udeleţencev za delovanje na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. 
 
Metodični pristopi delavnice bodo: kratke uvodne tematske predstavitve, refleksije lastnega 
delovanja udeleţencev in izmenjava izkušenj, kolegialno svetovanje (peer counselling), delo v 
manjših skupinah in igranje vlog. Podrobnejši program delavnice najdete tukaj. 
 
Delavnico bosta vodili dr. Anica Mikuš Kos in Vahida Huzejrović.  
 

https://www.nuk.uni-lj.si/svarog/
mailto:katja.rapus@nuk.uni-lj.si
http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/2009/pdf/cistopis_zakona_obveznem_izvodu.pdf
../Downloads/Vabilo-delavnica-krepitev%20kadrov_feb_program.pdf


Udeleţba na delavnici je brezplačna. Prosimo, da udeleţbo potrdite najkasneje do 6. februarja na 
adriana.aralica@sloga-platform.org. Število mest na delavnici je omejeno. 
 
Vljudno vabljeni! 
 

 
»Skuhna Talk« 
 

Kdaj? 11. februar 2015 ob 19. uri. 
 

Kje? Skuhna (Trubarjeva cesta 56, Ljubljana). 
 

Skuhna vabi na »Skuhna Talk« s projekcijo filma »Schooling the world«, ki 
prikazuje način, vpliv in prikrite razloge za sistematični vdor zahodnega 

šolskega sistema v drţave globalnega juga. 
 
Večer bo povezoval Max Zimani iz Zimbabveja, ki bo gostil kulturno antropologijo dr. Ano Sarah 
Lunaček Brumen in socialno antropologijo dr. Nino Vodopivec. 
 

 

Predavanje zunanjega ministra Karla Erjavca 
 
Kdaj? 16. februar 2015 ob 16. uri. 
 
Kje? Hotel Lev, dvorana Grad (Vošnjakova 1, Ljubljana). 

 
Mednarodni inštitut za bliţnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) v okviru cikla predavanj 
»Slovenija in EU« vabi na predavanje nj. eksc. Karla Erjavca, podpredsednika Vlade Republike 
Slovenije in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, z naslovom »Izzivi slovenske in EU 
zunanje politike v času krize«.  
 
V svojem predavanju bo minister Erjavec predstavil stališča do nekaterih ključnih vprašanj slovenske 
zunanje politike in pogled na izzive, ki so pred nami. Slovensko gospodarstvo je izvozno usmerjeno in 
prav zaradi tega je zunanja politika zelo pomembna za slovensko drţavo. 
 
Predavanju bo sledil pogovor, ki ga bosta vodila mag. Zijad Bećirović in Bakhatyar Aljaf. 
 
Organizatorji prosijo, da svojo prisotnost potrdite na telefonsko številko (01) 430 15 33 oz. na 
elektronski naslov ifimes@ifimes.org. 
 
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani IFIMES. 
 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 3. in 9. februarjem 2015) 
 
KAMERUN (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 23. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 

mailto:adriana.aralica@sloga-platform.org
mailto:ifimes@ifimes.org
http://www.ifimes.org/si/8936
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1423483182403&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136703
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1423483182403&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136703


KIRGIZISTAN (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 24. marec 2015. 
 
Več informacij 

 

 
MONGOLIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 30. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
HRVAŠKA (nadzor razvoja aplikacij informacijskega sistema Hrvaške davčne uprave) 
 
Rok za prijavo: 2. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 
GRUZIJA (podpora krepitvi e-upravljanja) 
 
Rok za prijavo: 6. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 

Drugi relevantni razpisi 
 
Javni razpis za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017 
 

Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo Javni razpis za izvajanje projektov na 
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 
2015, 2016 in 2017. 

 
Predmet javnega razpisa je financiranje projektov na področju mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017, ki jih 
izvajajo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji. 

 
Predmet javnega razpisa je razdeljen na sedem sklopov:  
- sklop A: Afrika - razvojni projekti s poudarkom na izgradnji javne infrastrukture in vzpostavljanju 
javnih storitev; 
- sklop B: Afrika - razvojni projekti s poudarkom na skrbi za ţenske in otroke; 
- sklop C: Podsaharska Afrika - prehranska varnost in skrb za dobrobit otrok v postkonfliktnih in 
pokriznih situacijah; 
- sklop D: Afganistan; 
- sklop E: rehabilitacija otrok iz Belorusije; 
- sklop F: humanitarni in postkonfliktni projekti za begunce na Bliţnjem Vzhodu; 
- sklop G: Severna Afrika - skrb za dobrobit otrok. 
 
Rok za oddajo vlog je 4. marec 2015. 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve bo v četrtek, 19. februarja 2015, organiziralo delavnico za 
zainteresirane prijavitelje s pričetkom ob 10. uri. Delavnica bo potekala v sejni dvorani na 
Gregorčičevi 25a. Vsi zainteresirani za udeleţbo na delavnici so zaprošeni, da prijavo posredujejo na 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1423483182403&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136468
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1423483182403&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136468
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1423483182403&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136288
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1423483182403&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136722
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1423483182403&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136726
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1423483182403&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136726


razvoj.mzz@gov.si najkasneje do ponedeljka, 16. februarja 2015. Delavnica bo namenjena 
predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter razjasnitvi morebitnih vprašanj glede pravilne 
priprave vlog. 
 
Več informacij na spletni strani MZZ. 
 

 

Poziv za partnerstvo - pobuda EU o humanitarnih prostovoljcih 
 
Francoska organizacija ADICE išče partnerske organizacije za prijavo projektnih predlogov v sklopu 
pobude Evropske unije o humanitarnih prostovoljcih (EU Aid Volunteers). 
 
Sodelovanje ţelijo vzpostaviti z organizacijami, ki imajo izkušnje na področju humanitarne pomoči 
skladno z merili, ki jih vzpostavlja pobuda. 
 
Za več informacij se obrnite na Capucine Del Medico (e-pošta: capucine.delmedico@adice.asso.fr). 
 

Delovne priložnosti 
 
Aktualna prosta delovna mesta na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja 

 
Na spletni strani organizacije BOND je bilo v preteklem tednu objavljenih 35 
novih razpisov za prosta delovna mesta. 
 

 
 

Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve. 
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije. 
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