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Srečanje ministrov za razvojno sodelovanje 
 

Ljubljana, 10. december 2013 - 12. decembra 2013 bo potekalo 
zasedanje Sveta za zunanje zadeve EU v sestavi ministrov za 
mednarodno razvojno sodelovanje. Slovenijo bo na srečanju 
predstavljal državni sekretar v funkciji ministra za razvojno 

sodelovanje, g. Bogdan Benko. Na srečanju bodo obravnavane pomembne teme za prihodnost 
razvojnega sodelovanja, kot so post-2015 okvir, trajnostni razvoj in skladnost politik za razvoj. 
SLOGA je pred zasedanjem državnemu sekretarju poslala pismo, v katerem ga pozivamo, da v imenu 
Slovenije podpre drzne usmeritve, ki bodo koristne tako za nacionalno in regionalno, kot tudi za 
globalno raven.  Glavni poudarki pisma so na prevajanju splošnih usmeritev v konkretne zaveze, ki 
bodo zapisane v prihodnjem okviru, stalni obravnavi skladnosti politik za razvoj na srečanjih 
ministrov ter na potrebi po večjem angažmaju EU pred Srečanjem na visoki ravni o globalnem 
partnerstvu za učinkovito razvojno sodelovanje, ki bo aprila 2014 potekalo v Mehiki. 

 

 
Odvila se je Regionalna konferenca o globalnem 
učenju 

 
Ljubljana, 6. december 2013 - 4. in 5. decembra 2013 je 
SLOGA v sodelovanju z ostalimi regionalnimi platformami 
(SKOP - Malta, CYINDEP - Ciper, FOND - Romunija, BPID – 
Bolgarija), partnerji (COE - Bolgarija) in Ministrstvom za 
zunanje zadeve RS ter s podporo Centra Sever-Jug Sveta 
Evrope organizirala Regionalno konferenco o globalnem 
učenju z naslovom Naša prihodnost (ang. »There is an 
alternative – TIA«). 

Na konferenci se je zbralo več kot 60 predstavnikov s področja formalnega in neformalnega učenja, 
predstavnikov NVO, vladnih predstavnikov (predvsem z ministrstev za šolstvo in zunanje zadeve) ter 
drugih zainteresiranih posameznikov iz Avstrije, Bolgarije, Cipra, Črne gore, Hrvaške, Irske, Malte, 
Romunije, Slovenije in Srbije, odprl pa jo je minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej 
Pikalo. 
Dr. Pikalo je v uvodnem nagovoru poudaril, da je potrebno globalno učenje v Sloveniji urediti na 
sistemski ravni. Poudaril je tudi pomen globalne soodvisnosti in odgovornosti ter izpostavil globalni 
vidik človeških potreb, ki naj dopolni vidik človekovih pravic. Po mnenju dr. Pikala je potrebno 
dvigniti ozaveščenost o globalni soodvisnosti, pri tem pa je pomembno ravno globalno učenje, ki 
nacionalna vprašanja povezuje z globalnimi. 
Program konference, ki je bila namenjena predvsem razpravi o konceptih globalnega učenja in 
iskanju možnosti za sodelovanje, je vključeval okroglo mizo na temo globalnih perspektiv, 
predstavitev aktualnih in prihajajočih izzivov na področju globalnega učenja v različnih državah 
Jugovzhodne Evrope, predstavitev aktivnosti na področju globalnega učenja do leta 2015 v okviru 

http://www.sloga-platform.org/images/stories/Sloga_-_Pismo_DS_FAC_december_2013.pdf
http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/8451/2fda0c8c09f421d6acf36cc294715527/
http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/8451/2fda0c8c09f421d6acf36cc294715527/


CONCORD-a in Centra Sever-Jug Sveta Evrope, predavanje o zagovorništvu globalnega učenja in štiri 
različne delavnice, katerih udeleženci so se podrobneje seznanili z naslednjimi temami: razvoj in 
implementacija nacionalne strategije na področju globalnega učenja, nadaljevanje strokovnega 
razvoja pedagogov, kakovost in merjenje dosežkov globalnega učenja ter kampanje na področju 
globalnega učenja. V okviru vsake delavnice so bila oblikovana določena priporočila, evalvacija 
konference pa je pokazala, da se udeleženci že veselijo nadaljnjega sodelovanja, razprav, 
usposabljanj, skupnih projektov in kampanj na tem področju. 
 

 
Biogoriva: evropski ministri morajo zavoljo podnebja in 
prehranske varnosti izbrati pravo pot 

 
Ljubljana, 10. december 2013 - Kot smo vas že obvestili, se je SLOGA v 
novembru pridružila razvojnim in okoljskim NVO, ki so takrat ponovno 
naslovile pismo na ministra za kmetijstvo in okolje mag. Dejana Židana 

z naslovom »Biogoriva. Hrana za ljudi ali za avtomobile?«. Ta četrtek, 12. decembra 2013, bodo 
pristojni ministri (v Sloveniji mag. Dejan Židan) glasovali po lastni presoji in vesti. Pozivamo jih, da 
izkoristijo to priložnost in enkrat za vselej »popravijo« slabe politike na področju biogoriv. Več o tem 
si lahko preberete na spletni strani društva Focus. Foto: Focus, društvo za sonaraven razvoj 
  

 
Minilo je mesec dni od pustošenja tajfuna Haiyan na 
Filipinih 

 
Ljubljana, 10. december 2013 - 8. novembra 2013 je Filipine 
prizadel tajfun Haiyan, za katerega so meteorologi potrdili, 
da je šlo za doslej najmočnejše znano neurje na kopnem. Po 
zadnjih podatkih (OCHA, 8.12.2013) je tajfun prizadel 15 
milijonov ljudi, razselil pa več kot štiri milijone ljudi. Ljudje 
se sedaj počasi vračajo v svoja mesta in vasi, vedno več otrok 
ponovno obiskuje šolo, družine obnavljajo ali na novo gradijo 

svoje domove, ponovno so zaživele tudi tržnice. Zaradi tega se tudi vsa pomoč Filipinom postopoma 
preusmerja v dolgoročno obnovo.   
 
Takoj po katastrofi se je pod okriljem Humanitarnega odzivnega centra - HOC, delujočega v okviru 
Sloge, pomoči Filipinom pridružil tudi konzorcij slovenskih NVO - Adra Slovenija, društvo Hrana za 
življenje in IRD Global Zavod. Slovenske NVO skupaj zbirajo sredstva in prek svojih lokalnih 
partnerskih organizacij pomagajo tamkajšnjim prebivalcem. Najaktualnejše informacije o aktivnostih 
posamezne NVO najdete na njihovih spletnih in/ali Facebook straneh oz. na spletnih straneh njihovih 
mrež (ADRA International, Food for Life Global, International Relief & Development). 
 
POMAGATE LAHKO TUDI VI! Donacije za podporo aktivnostim slovenskih NVO na Filipinih še vedno 
zbiramo na: TRR Platforma SLOGA/HOC (Povšetova 37, 1000 Ljubljana): SI56 6100 0000 6180 
023; namen: POMOČ FILIPINOM. Za vse prispevke se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo!  
 
Več aktualnih informacij in fotografij s terena bomo v kratkem objavili na spletni strani HOC. Foto: 
IRD (obnova osnovne šole v mestu Bogo)  
 

 

EVS v Nigeriji 
 

Ljubljana, 9. december 2013 - Zavod Voluntariat išče prostovoljca za 
EVS projekt v Nigeriji pri organizaciji CHIPROM v Ibadanu z naslovom 
»Give a smile to a Child«. Glavni namen projekta je promocija 
prostovoljstva v lokalni skupnosti in podpora pri aktivnostih za otroke v 
vzgojnem domu. Projekt se bo pričel 1. februarja 2014 in trajal do 30. 

junija 2014 (več informacij o projektu najdete tukaj). Prostovoljci morajo biti ob prijavi stari med 18 

http://www.focus.si/index.php?node=25&id=1377
http://www.unocha.org/crisis/typhoonhaiyan
http://www.adra.si/
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http://www.adra.org/
http://www.ffl.org/
http://www.ird.org/
http://www.humanitarni-center.si/index.php
http://www.zavod-voluntariat.si/wp-content/uploads/2013/12/EVS-Nigeria-predstavitev.pdf


in 30 let. Prijavnico (najdete jo v priponki na Sloginem spletnem portalu za globalno učenje) in CV 
v angleščini pošljite do 18. decembra 2013 na e-naslov globalno@zavod-voluntariat.si. 
Intervjuji s kandidati, izbranimi v prvem krogu, bodo potekali v ponedeljek, 23. decembra 2013. 
 

 
GLEN 2014 – Poziv mladim v cikel neformalnega globalnega učenja z izkušnjo 
prostovoljstva v tujini 

 
Ljubljana, 6. december 2013 – Ponovno vas obveščamo, da Zavod Voluntariat tudi letos vabi mlade 
med 21. in 30. letom k sodelovanju v aktivnostih globalnega učenja z izkušnjo 3-mesečne 
prostovoljske prakse v Gani, Beninu ali Indiji. 
Namen mreže za globalno učenje GLEN je prispevati k boljšemu razumevanju globalne soodvisnosti, 
trajnostnega razvoja in odgovorne razvojne politike. Kot vedno pa se GLEN ne osredotoča le na 
prostovoljsko delo v državah globalnega Juga, temveč je pomemben del predvsem prenos 
pridobljenega znanja in ozaveščanje javnosti v Evropi o globalnih soodvisnostih in problemih (okolje, 
pravična trgovina, podnebne spremembe, demokracija, človekove pravice, itd.). S takšno 
problematiko se tudi letos ukvarjajo omenjene prostovoljske prakse. 
Za prijavo na posamezen projekt izpolnite prijavnico v angleškem jeziku (najdete jo v priponki na 
Sloginem spletnem portalu za globalno učenje) in jo pošljite do 15. januarja 2014 na naslov 
globalno@zavod-voluntariat.si.  
 
 

 
1000 dni sirske krize 

 
Bruselj, 8. december 2013 - 15. marec 2011 na splošno velja kot začetek 
sirske krize, od katerega je 8. decembra 2013 minilo natanko 1000 dni, 
sirska kriza pa je v tem času dobila uradni status državljanske vojne. Po 
besedah evropske komisarke za mednarodno sodelovanje, humanitarno 
pomoč in krizno odzivanje Kristaline Georgieve edino upanje za prekinitev 
vseh grozodejstev predstavlja 2. mirovna konferenca v Ženevi, ki je 
predvidena za 22. januar 2014. Foto: Oxfam New Zealand 

 

 

Evropska unija bo podprla mednarodno podporno misijo pod 
afriškim vodstvom v Centralni afriški republiki 

 
Bruselj, 6. december 2013 - Ker se politične in humanitarne razmere 
v Centralni afriški republiki (CAR) že več kot leto zaostrujejo, 
Evropska komisija nadaljuje z zagotavljanjem razvojne pomoči CAR 
ter s tem pomaga tamkajšnjim prebivalcem in povečuje njihovo 

varnost. Politični in varnostni odbor EU je tako 5. decembra 2013 odobril prošnjo Afriške unije glede 
finančne podpore v višini 50 milijonov evrov za mednarodno podporno misijo pod afriškim vodstvom v 
CAR (AFISM-CAR). Več o tem si lahko preberete tukaj. 9. decembra 2013 je Evropska komisija v CAR 
napotila tudi svoje humanitarno letalo (ECHO Flight), ki bo v državo na dnevni bazi dostavljalo 
pomoč in osebje (ECHO 2013). Foto: Al Jazeera America   
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Dogodek: Sestanek na temo konzorcijskega projekta 
pomoči Filipinom 

 
Kdaj? V četrtek, 12. decembra 2013, ob 15. uri. 

 
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 
 
Opis: Sestanek bo namenjen razpravi o aktivnostih in načrtih konzorcija slovenskih NVO - Adra 
Slovenija, društvo Hrana za življenje in IRD Global Zavod, ki pod okriljem HOC skupaj zbirajo 
sredstva za pomoč Filipinom. 
Ob tem bi vas želeli še opozoriti, da zaradi premajhnega števila prijav odpovedujemo usklajevalni 
sestanek članic HOC, ki je bil prav tako napovedan za ta četrtek, 12. decembra 2013. O novem 
datumu vas bomo obvestili naknadno.   
 

 

Dogodek: Otvoritev razstave »Z izobraževanjem do razvoja« in potopisno 
predavanje o Gani 

 
Kdaj? V sredo, 11. decembra 2013, ob 17. uri. 

 
Kje? Knjižnica Kranjska Gora. 
 
Opis: Društvo Humanitas vas vabi na otvoritev fotografske razstave o botrstvu v Gani, Keniji in 
Burkina Fasu »Z izobraževanjem do razvoja«. Dogodek se bo pričel s potopisnim predavanjem 
Katje Egart, ki je opravljala prostovoljsko delo v Gani, sledil pa bo ogled fotografij, ki so jih posneli 
prostovoljci, botri ter slovenski in lokalni predstavniki Humanitasa. Več informacij o dogodku najdete 
na Humanitasovi spletni strani. 
 

 

Dogodek: »Skladi na področju notranjih zadev v 
trenutni in prihodnji finančni perspektivi« 

 
Kdaj? V petek, 13. decembra 2013, ob 10. uri. 
 
Kje? Policijska akademija v Tacnu. 
 
Opis: Ministrstvo za notranje zadeve vabi NVO na dogodek z naslovom »Skladi na področju notranjih 
zadev v trenutni in prihodnji finančni perspektivi«. Program posveta bo, poleg predstavitve splošnega 
programa »Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov«, vključeval tudi predstavitev novosti, ki jih 
prinaša nova finančna perspektiva EU v obdobju 2014 – 2020, izpostavljena pa bodo tudi vprašanja o 
načinu sodelovanja pri pripravi in izvajanju nacionalnih programov Sklada za migracije in azil ter 
Sklada za notranjo varnost. Svojo prisotnost na dogodku potrdite na tel. št. (01) 428 44 54 ali e-
naslov ses.mnz@gov.si. Vabilo si lahko preberete v priponki. 
 

 
Dogodek: Beg kapitala - kam gre vaš denar? 

 
Kdaj? V ponedeljek, 16. decembra 2013, ob 14. uri. 

 
Kje? V konferenčni dvorani Hiše Evropske unije (Breg 14, Ljubljana). 
 
Opis: Ekvilib Inštitut vas v okviru evropskega projekta Beg kapitala in ob izidu poročila »Capital 
flight report« vabi na okroglo mizo z naslovom »Beg kapitala - kam gre vaš denar?«. Zaradi 

http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=491
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omejenega števila mest svojo udeležbo na okrogli mizi potrdite do četrtka, 12. decembra 2013, 
na e-naslov ales.sifrer@ekvilib.org. Več informacij o okrogli mizi najdete v priponki. 
 

 

Dogodek: Srečanje s pravično kavo 
 

Kdaj? V sredo, 8. januarja 2014, ob 17.30 uri. 
 

Kje? Kalček (Celovška 268, Ljubljana). 
 
Opis: Pravična trgovina 3MUHE vabi na Srečanje s pravično kavo, na katerem vam bodo njeno zgodbo 
pripovedovali Rene Suša iz Društva Humanitas, ljubitelj in poznavalec kave Tine Čokl ter Živa 
Lopatič iz 3 MUH. Na dogodku boste pravično kavo, pripravljeno na prav poseben način, tudi 
poskusili. 
 
 

 

Dogodek: Preprečevanje nasilnih spopadov v Afriki 
 

Kdaj? 12. december 2013. 
 

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

Opis: Overseas Development Institute (ODI) organizira dogodek, ki bo temeljil na 
nedavni raziskavi, financirani s strani Japonske agencije za mednarodno 
sodelovanje (JICA) z naslovom »Preventing Violent Conflict in Africa: Inequalities, 
Perceptions and Institutions«. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani 
ODI. 

 

 
Dogodek: Predstavitev ocene odziva na sirsko krizo 

 
Kdaj? 13. december 2013. 

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

 
Opis: Na dogodku v organizaciji ODI bo predstavljeno novo poročilo, ki ga je 

pripravil Disasters Emergency Committee in vključuje neodvisno oceno odziva njegovih članic na 
dolgotrajno krizo v Siriji. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI. 

 

 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 28. novembrom in 11. decembrom 2013) 
 
KOSOVO (krepitev funkcioniranja kosovske skupščine) 
 
Rok za prijavo: 30. januar 2014. 
 
Več informacij 
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MAKEDONIJA (usklajevanje zakonodaje s pravnim redom EU na področju carin) 
 
Rok za prijavo: 11. februar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (uskladitev zakonodaje in postopkov s pravnim redom EU in najboljšimi praksami EU 
na področju trošarin) 
 
Rok za prijavo: 11. februar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
Delovne priložnosti 
 

Prosto delovno mesto pri Plan EU Office 
 

Na spletni strani Plan EU Office so ponovno objavili razpis za prosto delovno 
mesto vodje zbiranja sredstev EU. Rok za prijavo je 22. december 2013. 
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