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Vabilo NVO - predstavite se na Slovenskih razvojnih 
dneh 
 
Nevladne organizacije vabimo, da svoje razvojne in 
humanitarne projekte predstavite udeležencem 
osrednjega dogodka Slovenskih razvojnih dni v Mestnem 
muzeju ter mimoidočim na Prešernovem trgu. 
 
Slovenski razvojni dnevi, ki jih organizira Ministrstvo za 
zunanje zadeve v sodelovanju s Slogo, platformo NVO za 

razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, bodo potekali med 22. in 26. januarjem 2015. Uvodni 
dogodek Slovenskih razvojnih dni bo projekcija dokumentarnega filma »Tudi mi smo del istega 
sveta«, ki bo potekala 22. januarja 2015 v Kavarni Slovenskega etnografskega muzeja. Osrednji 
dogodek bo potekal 23. januarja 2015 v Mestnem muzeju. Po otvoritvi, na kateri bodo spregovorili 
minister za zunanje zadeve RS g. Karl Erjavec, evropski komisar za razvojno pomoč g. Neven Mimica 
in predsednik Sveta platforme SLOGA g. Eyachew Tefera, bo daljši odmor, v sklopu katerega se bodo 
predstavljale nevladne organizacije. Sledil bo panel z naslovom »10 let mednarodnega razvojnega 
sodelovanja Republike Slovenije – kako naprej«, na katerem bodo sodelovali evropski komisar za 
razvojno pomoč g. Neven Mimica, predsednica Strokovnega sveta in akademske sfere prof. dr. Maja 
Bučar, direktor ITF g. Damjan Bergant, poslanec Evropskega parlamenta g. Ivo Vajgl in predstavnik 
civilne družbe – Slovenske karitas g. Imre Jerebic. Popoldanski del se bo začel s predstavitvijo 
nevladnih organizacij na stojnicah na Prešernovem trgu (med 14. in 16. uro) in zaključil ob 17. uri v 
Cityparku z lutkovno predstavo »Rešilni čoln« v izvedbi Društva HUMANITAS. V popoldanskem delu 
bodo gradiva o Slovenskih razvojnih dneh in mednarodnem razvojnem sodelovanju na voljo tudi v 
Skuhni, kjer bodo predvajani kratki filmi o projektih slovenskih nevladnih organizacij na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja. 
 
Kratki filmi o razvojnih in humanitarnih projektih bodo predvajani v Mestnem muzeju, Skuhni in na 
Prešernovem trgu. V kolikor imate kakšne kratke videe o projektih, bomo veseli, če nam jih 
posredujete. 
 
Vaše udeležbe bomo veseli tudi na zaključnem dogodku Slovenskih razvojnih dni – regionalni 
delavnici o pobudi Evropske unije o humanitarnih prostovoljcih (več o delavnici lahko preberete v 
vabilu in programu), ki bo potekala 26. januarja 2015 med 13. in 16.15 uro na MZZ. Pred delavnico 
bo platforma SLOGA med 10. in 11.30 (v prostorih platforme SLOGA) organizirala neformalno 
srečanje nevladnih organizacij, na katerem bodo uvodoma predstavljeni ključni poudarki pobude 
EU o humanitarnih prostovoljcih, nato pa bodo udeleženci razpravljali o možnostih za sodelovanje. 
Srečanje predstavlja odlično priložnost za mreženje s sorodnimi organizacijami iz regije. 
 
Prosimo, da sodelovanje na Slovenskih razvojnih dneh sporočite do petka, 16. januarja 2015, preko 
e-pošte adriana.aralica@sloga-platform.org. 
 
Veselimo se sodelovanja! 
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Sprejem novih članic v mrežo SLOGA 

 
Na prvi letošnji seji sveta platforme SLOGA, ki je potekala 9. 
januarja 2015, so bile v članstvo platforme SLOGA potrjene 
naslednje nevladne organizacije: Slovenska karitas, Društvo ŠKUC 
in Razvojni center Ptuj. 

 
O preostalih organizacijah, ki so tudi že zaprosile za članstvo, bo svet odločal na eni od prihodnjih 
sej, ko se bo lahko podrobneje seznanil z njihovimi popolnimi vlogami. 
 
Vsem novim članicam želimo obilo zadovoljstva pri sodelovanju v platformi SLOGA in se hkrati 
nadejamo pozitivnih sinergičnih učinkov. 
 
Svet SLOGE je po letu premora tudi potrdil članarino za leto 2015, ki ostaja v enaki višini, kot je bila 
sprejeta v letu 2012. 
 

 

Zaključena decembrska akcija zbiranja hrane za socialno ogrožene 
 
Z 2. januarjem 2015 se je zaključila vseslovenska akcija zbiranja hrane v Lidlovih poslovalnicah za 
socialno ogrožene družine in posameznike. 
 
Z 2. januarjem se je zaključila vseslovenska akcija zbiranja hrane za socialno ogrožene, ki jo je 
izvedel Lidl Slovenija, v vseh svojih poslovalnicah in v sodelovanju z različnimi humanitarnimi 
organizacijami. Lidlovi kupci so z doniranjem izdelkov z daljšim rokom trajanja, ki so jih nato 
različna humanitarna društva podarila družinam in posameznikom v stiski, napolnili več kot 70 

zbiralnih košar. 
 

Zbiralne košare so bile postavljene v vseh Lidlovih poslovalnicah, sodelovali 
pa so z območnimi združenji Rdečega križa Slovenije, Karitasom, varnimi 
hišami in materinskimi domovi, Zvezo prijateljev mladine in številnimi 
drugimi dobrodelnimi ustanovami, ki delujejo v lokalnem okolju, kjer 
poslujejo Lidlove trgovine, med njimi tudi z Društvom UP Jesenice. Na 
Jesenicah je Društvo UP razdelilo 40 kvalitetnih paketov prehrane med 
najbolj ogrožene občane in občanke. 

 
Več informacij o akciji najdete na spletni strani Društva UP. 
 

 
Projekt Balkanski copat 
 

Človekoljubno dobrodelno društvo UP Projekt vabi k sodelovanju v projektu 
Balkanski copat, ki bo potekal na skupnih tleh, ki si jih – Slovenci, Bošnjaki, 
Makedonci, Srbi, Albanci, Sinti, v zadnjem času pa tudi priseljenci iz bolj 
eksotičnih dežel – delijo v vse bolj prebujajočih se Jesenicah. Društvo UP 
projekt izvaja v partnerstvu z Zavodom Oloop Ljubljana. 

 
K sodelovanju v projektu vabijo vse generacije žensk, ki imajo rade tekstilno 
ročno delo, so se pripravljene učiti in predajati znanje drugim ter jih druženje 
veseli. Srečanja bodo brezplačna in namenjena manjši, 15-članski kulturno 

mešani skupini žensk, ki se bo celo leto družila v Hiši sreče na Jesenicah. 
 
Kreativne delavnice se pričnejo 21. januarja od 9.00 do 12.00 in bodo trajale do oktobra 2015 (v 
dopoldanskem času) dvakrat mesečno, z daljšim poletnim odmorom. 
 

http://www.up-jesenice.org/novice/zakljucena-decembrska-akcija-zbiranja-hrane-za-socialno-ogro


Projekt je bil zasnovan z namenom, da izobražuje, povezuje, kulturno in socialno integrira ter 
opolnomoča s pomočjo tekstilnega ročnega dela. 
 
Cilj projekta je nastanek raznovrstne in obenem homogene serije copat, ki se bo predstavila tako v 
Ljubljani kot tudi v Reykjaviku. Daljnosežen cilj je prodaja balkanskih copat na islandskem trgu in 
živahna kulturna izmenjava med Slovenijo ter Islandijo na področju tekstilnega oblikovanja. 
 
Projekt financira Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP. Gre za podporo 
zmanjšanju socialnih in ekonomskih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru. 
 
Več informacij o projektu najdete na spletni strani Društva UP. 
 

 
Zanimivo 
 
- »Beyond2015 Reaction to the UN Secretary General's synthesis report »The Road to Dignity by 
2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet«. 

 
- »Living in the Shadows: Jordan Home Visits Report 2014«; UNHCR. 
 
 

 
 

Slovenski razvojni dnevi 
 

Kdaj? 22. - 26. januar 2015. 
 

Kje? Ljubljana.  
 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in 
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvojno 
sodelovanje in humanitarno pomoč, že šestič organizirata 

Slovenske razvojne dni, ki bodo potekali od 22. do 26. januarja 2015. 
 
Uvodni dogodek Slovenskih razvojnih dni bo projekcija dokumentarnega filma »Tudi mi smo del 
istega sveta«, ki bo potekala 22. januarja 2015 v kavarni Slovenskega etnografskega muzeja. 
Osrednji del programa se bo pričel 23. januarja 2015 z okroglo mizo »10 let mednarodnega 
razvojnega sodelovanja Republike Slovenije – kako naprej,« na kateri bodo sodelovali strokovnjaki 
z različnih področij, med govorniki bo tudi evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj 
Neven Mimica. Popoldanski del programa bodo s svojimi aktivnostmi popestrile razvojne nevladne 
organizacije s stojnicami na Prešernovem trgu, lutkovno predstavo »Rešilni čoln« in predstavitvijo 
projektov v Skuhni. Slovenski razvojni dnevi se bodo zaključili 26. januarja 2015 z regionalno 
delavnico o pobudi Evropske unije o humanitarnih prostovoljcih. 
 
Več o Slovenskih razvojnih dneh lahko preberete v vabilu in programu. 
 
Vabljeni! 
 

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

 
Kdaj? 12. februar 2015. 

 
Kje? SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana). 

 

http://www.up-jesenice.org/novice/projekt-balkanski-copat
http://www.universal-rights.org/files/Beyond2015_Reaction_UNSG_Synthesis_Report.pdf
http://www.universal-rights.org/files/Beyond2015_Reaction_UNSG_Synthesis_Report.pdf
http://unhcr.org/jordan2014urbanreport/home-visit-report.pdf
http://unhcr.org/jordan2014urbanreport/home-visit-report.pdf
Vabilo_SRD.pdf
Program_SRD2015_14012015.pdf


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 državah 
prejemnicah uradne razvojne pomoči. 
 
Namen prve delavnice je omogočiti izmenjavo izkušenj med udeleženci in okrepiti ter izboljšati 
sposobnosti udeležencev za delovanje na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. 
 
Metodični pristopi delavnice bodo: kratke uvodne tematske predstavitve, refleksije lastnega 
delovanja udeležencev 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.  
 
Udeležba na delavnici je brezplačna. Prosimo, da udeležbo potrdite najkasneje do 6. februarja na 
adriana.aralica@sloga-platform.org. Število mest na delavnici je omejeno. 
 
Vljudno vabljeni! 
 

 
Prednostne naloge predsedovanja Latvije Svetu EU 
 
Kdaj? 16. januar 2015 ob 8.30. 
 
Kje? Predstavništvo EK v Sloveniji (Breg 14, Ljubljana).  
 
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Veleposlaništvo Republike Latvije v Sloveniji vabita na 
predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Latvije Svetu Evropske unije. 

 
Nj. eksc. g. Imants Liégis, veleposlanik Republike Latvije, bo predstavil prednostne naloge 
latvijskega predsedovanja Svetu Evropske unije v prvi polovici leta 2015 s poudarkom na Vzhodnem 
partnerstvu. Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku. Obenem bo Nataša Goršek Mencin, vodja 
Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, predstavila prednostne naloge Evropske komisije v 
obdobju 2014–2019 in odziv Evropske komisije na prednostne naloge latvijskega predsedstva. Njen 
prispevek bo v slovenskem jeziku. 

 
Dogodek bo potekal v konferenčni dvorani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Organizatorji 
prosijo, da udeležbo potrdite do 15. januarja na e-naslov comm-rep-lju@ec.europa.eu ali na 
telefonsko številko 01 252 88 11. 
 

 

Javna tribuna o novi deklaraciji o zunanji politiki Republike Slovenije 
 
Kdaj? 22. januar 2015 ob 15. uri. 
 
Kje? Grad Jable (Grajska cesta 1, Mengeš).  
 
Ministrstvo za zunanje zadeve vabi na javno tribuno o osnutku nove deklaracije o zunanji politiki 
Republike Slovenije. Javna tribuna – kot prvi v vrsti dogodkov v okviru javne razprave o tem 
dokumentu – bo potekala v četrtek, 22. januarja 2015, ob 15. uri na gradu Jable pri Mengšu. 
Uvodni nagovor bo imel minister za zunanje zadeve Karl Erjavec. 
 
Na posvet, ki je odprt za javnost, vabimo zlasti strokovnjake s področja mednarodnih odnosov, 
gospodarstvenike, deležnike iz področja mednarodnih odnosov v kulturi, znanosti in izobraževanju, 
predstavnike civilne družbe, ki delujejo na širokem področju mednarodnih odnosov ter predstavnike 
drugih organizacij in posameznikov, ki želijo predstaviti svoje poglede na omenjeni dokument. 

Vabilo-delavnica-krepitev%20kadrov_feb_program.pdf
mailto:adriana.aralica@sloga-platform.org
mailto:comm-rep-lju@ec.europa.eu
Osnutek_Deklaracije_ZP_RS.pdf
Osnutek_Deklaracije_ZP_RS.pdf


 
Svoja mnenja lahko posredujete v pisni obliki po elektronski poti na e-naslov deklaracija.mzz@gov.si 
Vaše predloge bomo sprejemali do 26. januarja. 
 
Osnutek Deklaracije o zunanji politiki, ki naj nadomesti podoben dokument iz leta 1999 in ki jo na 
predlog Vlade RS sprejema Državni zbor, je v preteklosti že šel skozi več razprav. Nazadnje so o njem 
novembra lani razpravljali poslanci v Odboru Državnega zbora za zunanjo politiko. 
 
Odbor je pozdravil osnutek kot primeren in dal vrsto priporočil, ki so bila upoštevana pri pripravi 
besedila v strokovnih službah ministrstva, skupaj s priporočili deležnikov iz civilne družbe. Glede 
glavnih elementov in strukture deklaracije tako že obstaja dokaj široko strokovno in politično 
soglasje. O dokumentu je sredi decembra razpravljal tudi Strateški svet za zunanje zadeve, nazadnje 
pa je bil dokument predmet obravnave na nedavno zaključenem posvetu slovenske diplomacije. 
 
V skladu s sklepi Odbora za zunanjo politiko bo – po končani javni razpravi – končni predlog 
Deklaracije obravnavan v Državnem zboru predvidoma v mesecu marcu, ko bo predstavljen tudi 
predlog strateškega dokumenta o zunanji politiki RS. Priprave slednjega intenzivno potekajo 
vzporedno s pripravo Deklaracije – o prvem osnutku strateškega dokumenta je že razpravljal 
Strateški svet za zunanje zadeve na decembrski seji, predstavljen pa je bil tudi na posvetu slovenske 
diplomacije. Strateški dokument bo podrobneje predstavil izvedbo v Deklaraciji določenih 
prednostnih nalog zunanje politike in ga bo, predvidoma do poletja, potrdila Vlada RS. 
 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 7. in 14. januarjem 2015) 
 
KIRGIZISTAN (podpora lokalnim pobudam za gospodarski in družbeni razvoj) 
 
Rok za prijavo: 2. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
TUNIZIJA (institucionalna podpora za nadzor nad zdravstvenimi in okoljskimi tveganji) 
 
Rok za prijavo: 5. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
TUNIZIJA (konsolidacija novega informacijskega sistema za zdravstvo in njegova razširitev na vse 
javne bolnišnice) 
 
Rok za prijavo: 5. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
ALŽIRIJA (krepitev institucionalnih zmogljivosti Računskega sodišča) 
 
Rok za prijavo: 10. marec 2015. 
 
Več informacij 

mailto:deklaracija.mzz@gov.si
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1421266191026&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=07%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136621
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1421266191026&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=07%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136638


SLONOKOŠČENA OBALA (novi nasadi banan) 
 
Rok za prijavo: 20. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 
KAMERUN (produktivnost) 
 
Rok za prijavo: 23. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 

Drugi relevantni razpisi 
 
Javni poziv MZZ za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru 
instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007–2013/2014–
2020 
 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je 
objavilo javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih 
organizacij, izbranih v okviru instrumentov za financiranje 

zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007–2013/2014–2020. 
 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru 
naslednjih instrumentov Evropske komisije za financiranje zunanje pomoči Skupnosti (v 
nadaljevanju: izbrani instrumenti):  
- DCI – Non State Actors and Local Authorities; 
- DCI – Food Security; 
- DCI – Investing in People; 
- DCI – Environment and Sustainable Management of Natural Resources; 
- DCI – Asylum and Migration; 
- European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR); 
- European Neighbourhood Instrument (ENI); 
- Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II); 
- Instrument for Humanitarian Aid (HAI) 
katerih stroški so nastali v letu 2014 in bili plačani do 31. januarja 2015 ter niso bili financirani iz 
drugih virov, ampak iz lastnih sredstev. 
 
Za namene tega javnega poziva lastna sredstva pomenijo sredstva, ki niso pridobljena iz sredstev 
izbranih instrumentov ali drugih EU programov, državnega ali lokalnih proračunov, drugih javnih virov 
ali zasebnih sredstev, namenjenih za določen projekt (namenske donacije), ampak jih mora 
zagotoviti prijavitelj sam. 
 
Rok za oddajo vlog je 9. februar 2015. 
 
Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS. 
 

 

Zbiranje predlogov za pilotne/demonstracijske projekte Obzorja 2020 
 
Evropska komisija je kot del priprave delovnega programa 2016–2017 za 5. družbeni izziv (Climate 
Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) v Obzorju 2020 odprla razpis za 
zbiranje predlogov. 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1421266191026&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=07%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136430
http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/34552/d47da1ebd466003582fc4e06dd8e0e1d/


Ta razpis za zbiranje predlogov je namenjen:  
1) indentifikaciji, katera raziskovalna in inovacijska področja pritegnejo največ zanimanja s strani 
inovatorjev in uporabnikov inovacij (industrije, finančnih akterjev, univerz, raziskovalnih in 
inovacijskih akterjev, zasebnih in javnih subjektov, regij, mest, državljanov,...); 
2) spodbujanju podjetij in ponudnikov inovativnih rešitev, da se vključijo v bolj ambiciozne projekte, 
v smislu, velikosti in vpliva. 
 
Zbirajo se predlogi, ki pokrivajo naslednja področja:  
1) sistemske eko-inovacije za krožno gospodarstvo; 
2) podnebne storitve; 
3) rešitve, ki temeljijo na naravnih virih; 
4) voda. 
 
Evropska komisija bo pozorno preučila vse predloge v smislu: 
1) priprave delovnega programa 2016–2017 in posledično razpisov za leti 2016 in 2017; 
2) opredelitev in izvajanja podpornega okvira politike na področju raziskav ter inovacij v EU. 
 
Rok za oddajo predlogov je 28. februar 2015. Več informacij, prijavni obrazec so objavljeni na 
spletni strani Evropske komisije. 
 

 
Delovne priložnosti 
 
Pobuda Svetovnega programa za prehrano za nabor nadarjenih strokovnjakov 
 

Svetovni program za hrano (World Food Programme – WFP) je objavil 
pobudo za nabor nadarjenih strokovnjakov (Talent Pool Initiative) s 
ciljem zaposlovanja kompetentnih strokovnjakov, ki bodo lahko 
odigrali ključno vlogo pri programih za izkoreninjanje lakote. Več 
informacij o delovnih mestih najdete na spletni strani WFP; rok za 
prijavo je 31. januar 2015.  

 

 
Poziv za vpis v bazo strokovnjakov za ocenjevanje projektov Obzorja 2020 
 
Agencija EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) je izvajalka nekaterih 
programov v okviru Obzorja 2020, med drugim je tudi odgovorna za izvajanje 5. družbenega izziva 
(Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials). Za ocenjevanje predlogov za 
prihajajoče razpise 5. družbenega izziva v Obzorju 2020 bodo potrebovali precejšnje število 
strokovnjakov z dobrim znanjem z različnih področij, zlasti strokovnjakov s področij javnih organov, 
zasebnega sektorja in nevladnih organizacij, ki bi znali oceniti tudi družbeno razsežnost oddanih 
projektov. 
 
V tem kontekstu Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije poziva k vpisu v 
bazo strokovnjakov za ocenjevanje projektov Obzorja 2020. 
 
Poziv je dostopen preko te povezave, registracijo profila pa opravite tej povezavi. 
 
Vpis v bazo morate opraviti najkasneje tri mesece pred skrajnim rokom za oddajo projektov, ki so za 
razpise 5. družbenega izziva (SC5, WATER in WASTE) 21. april 2015, torej, najkasneje do 20. januarja 
2015. 
 

 
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije. 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CALLforIDEAS-SC5
http://www.wfp.org/careers/talent-pool
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/h2020_call-individual_experts_oj_c342_03.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://www.mzz.gov.si/

