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Mreže nevladnih organizacij na posvetu z državnim sekretarjem Slapnikom o možnostih 

nadaljnjega financiranja 
 

Vlada Republike Slovenije je 11. marca 2015 
gostila posvet s predstavniki vsebinskih mrež 
nevladnih organizacij. Nevladni sektor v Sloveniji 
ostaja finančno in kadrovsko podhranjen, saj je v 
njen še vedno zaposlenih manj kot odstotek 
zaposlenega prebivalstva. 

 
Namen posveta je bil izboljšanje sodelovanja 
med resornimi ministrstvi in strukturnimi 
vsebinskimi mrežami za zagotavljanje boljših 
razmer za delovanje nevladnih organizacij ter 
pregled možnosti umestitve financiranja 
strukturnih organizacij v izvedbene načrte 

resornih ministrstev v okviru ukrepov in ciljev posameznih prednostnih osi Operativnega programa za 
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Posvet je gostil državni sekretar v 
kabinetu premierja Republike Slovenije Tadej Slapnik, ki je v pozdravnem nagovoru podprl 
prizadevanja nevladnega sektorja in odprl prostor za razpravo med predstavniki NVO in predstavniki 
ministrstev. Nadeja se tudi nadaljevanja procesa in obljublja pomoč pri vzpostavljanju povezav med 

obema stranema. Mag. Jurij Mezek z Ministrstva za javno upravo, ki je do sedaj financiralo vsebinske 
mreže nevladnih organizacij, je izpostavil velik pomen takšnega dialoga ter dodal, da je: »za 
naslednjo finančno perspektivo na voljo polovico manj sredstev za krepitev NVO, kot jih je bilo do 
sedaj, cilj operativnega programa je krepitev NVO in postopen prenos javnih pooblastil na nevladni 
sektor, zato je medresorsko povezovanje nujno.« Vsebinska predstavitev delovanja mrež je prikazala 
veliko pestrost in doprinos le teh na različnih področjih, od vplivanja na izboljšanje zakonodaje, 
izobraževalnih aktivnosti, aktivističnih sprememb... Med navzočimi je prevladalo mnenje, da je 
sodelovanje med obema stranema nujno, potrebna pa je tudi visoka stopnja politične volje za 
doseganje nadaljevanja financiranja delovanja mrež. V sklopu posveta je SLOGA s predstavniki 
Ministrstva za zunanje zadeve spregovorila o možnostih zagotavljanja sredstev za platformo ali 
prenosa storitev na mrežo.  
 
Nevladna stran je izpostavila, kaj bi ukinitev financiranja vsebinskih podpornih mrež pomenila veliko 
osiromašenje slovenske družbe, saj bodo brez intenzivnega delovanja mrež nekateri še bolj 
potisnjeni na socialni rob, izgubljena bo še ena pot prenosa glasu civilne družbe do odločevalcev, 
znanje razvito v sektorju pa se bo porazgubilo. Peter Cokan, pobudnik in koordinator posveta: 
»Proces bomo nadaljevali, država je odgovorna za to, kar dela, pa tudi za tisto, česar ne dela.« 
Tereza Novak, predstavnica slovenske mreže prostovoljnih organizacij: »Srečanje se mi zdi 
pomemben začetek procesa vzpostavljanja partnerstva med stranema, sem pa pričakovala več 
relevantnejših sogovornikov z vseh ministrstev, kar se žal še ni zgodilo.« 
 

 

Spletna knjižnica DEEEP 
 

V okviru projekta DEEEP, ki ga izvaja delovna 
skupina DARE (Development Raising Awareness 
Education) Forum v sklopu Evropskega združenja 
NVO za pomoč in razvoj (European NGO 

Confederation for Relief and Development – CONCORD), je bila pripravljena spletna knjižnica. V 
spletni knjižnici najdete vsebine s področja globalnega učenja, civilnodružbenih organizacij, razvoja 
in socialne pravičnosti. 
 

 

http://deeep.org/launch-online-library/


Mladinski natečaj umetniških del in kratkih filmov o človekovih pravicah 2015 

 
Vsakoletni filmski festival o človekovih pravicah »This human world« bo 
potekal prvi teden decembra letos v najbolj priznanih kinodvoranah 
Dunaja, kot so Gartenbaukino, Schikaneder in Topkino. 

 
Ekipa festivala »This human world« bo izvedla mladinski natečaj umetniških del in kratkih filmov o 
človekovih pravicah 2015, ki bo odprt za otroke in mladostnike, stare med 10 in 20 let. Sodelujejo 
lahko vse vrste šol. Letošnja osrednja tema so »heroji«.  
 
Natečaj poteka pod okriljem Informacijske službe Združenih narodov (UNIS) na Dunaju in Urada 
Visokega komisarja ZN za begunce (UNHCR) v Avstriji ter ob podpori Avstrijskega zveznega ministrstva 
za izobraževanje, umetnost in kulturo (Oddelek za medijsko pismenost). Natečaj se bo oglaševalo 
mednarodno, najavljen pa bo med lokalnimi izobraževalnimi ustanovami v Avstriji, Madžarski, 
Slovaški in Sloveniji. 
 
Interes za sodelovanje na natečaju je potrebno posredovati do 30. maja 2015, rok za posredovanje 
prispevkov pa je 10. oktober 2015. 
 

Več informacij najdete v priponki. 
 

 
Foto natečaj – razširi besedo in glasuj! 
 

Organizatorji Evropskih razvojni dni so objavili fotografski natečaj za 
mlade, ki poziva mlade ljudi, da predstavijo svojo vizijo o odnosu med 
hrano in trajnostnim razvojem. 

 
Mladi med 15. in 25. letom so vabljeni, da pošljejo fotografije in kratko zgodbo, ki razlaga, kako 
hrana vpliva na naš planet. Rok prijave je 10. april. 
 
Prav tako ste vabljeni h glasovanju za najljubšo fotografijo. 
 

 

Poziv k prijavi na 'Future Leaders Programme' 
 

Organizatorji Evropskih razvojni dni pozivajo mlade s celega sveta 
(stare med 21 in 26 let) k prevzemajo aktivne vloge v oblikovanju naše 
prihodnosti z udejstvovanjem v programu 'Future Leaders Programme'. 

 
12 mladih oseb, ki aktivno prispevajo v boju proti revščini in prinašajo inovativne rešitve na izzive 
našega planeta, bodo izbrani za debato s svetovnimi voditelji tekom Evropskih razvojnih dni 2015. 
Rok prijave je 18. marec. 
 
Več o programu najdete tukaj. 
 

 
TRIALOG-ovo usposabljanje o alternativnih načinih pridobivanja sredstev za NVO 

 

Med 17. in 19. februarjem je TRIALOG na Dunaju organiziral usposabljanje za predstavnike 
nacionalnih platform razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij iz novih držav članic Evropske 
unije. Letošnje usposabljanje se je osredotočalo na dva alternativna vira financiranja za nevladne 
organizacije: pridobivanje sredstev iz zasebnega sektorja ter pridobivanje sredstev preko spleta. Na 
koncu so se dotaknili še družabnih medijev in vizualizacije podatkov.  
 

../Priponke%20novice/THW%20Short%20film%20competition%202015%20-%20Call%20for%20submissions%20-%20SI.pdf
http://eudevdays.us8.list-manage2.com/track/click?u=4e8ef485cc904d330d7e15551&id=1253ecd0a9&e=558ed54797
http://eudevdays.us8.list-manage2.com/track/click?u=4e8ef485cc904d330d7e15551&id=1253ecd0a9&e=558ed54797
http://eudevdays.us8.list-manage.com/track/click?u=4e8ef485cc904d330d7e15551&id=ab3f8d117b&e=558ed54797
http://eudevdays.us8.list-manage1.com/track/click?u=4e8ef485cc904d330d7e15551&id=453dc5e533&e=558ed54797
http://www.eudevdays.eu/futureleaders
http://www.eudevdays.eu/futureleaders


Prvi dan usposabljanja je bil posvečen odkrivanju dobrih 
praks pri pridobivanju sredstev iz zasebnega sektorja, 
uporabi poslovnega modela CANVAS v delu nacionalnih 
platform, razvoju predstavitvenih idej za zbiranje sredstev 

ter simuliranje sestanka za zbiranje sredstev. Tematike je 
udeležencem predstavil Stephan Kropf iz 'Fundraising 
Verband Austria'. 

 
Drugi dan je vodil Florian Engel iz 'More Onion', organizacije, 
specializirane za svetovanje in delovanje z neprofitnimi 
organizacijami na kampanjah pridobivanja sredstev preko 

spleta in širših spletnih kampanjah. Florian je predstavil številna orodja in modele za pridobivanje 
sredstev preko spleta ter zaključil dan z nasveti in triki o vizualizaciji podatkov.  
 
Zadnji delavnic je bil namenjen izmenjavi informacij med člani, kjer so se kot najbolj pereče 
vprašanje izkazali skupni koraki zagovorništva, namenjenega vplivanju na odločitev Evropske 
komisije o kriterijih naslednjega poziva DEAR 2016. Sledila je še kratka delavnica o družabnih 
medijih, ki je bila namenjena osveščanju udeležencev o učinkovitih načinih uporabe družbenih 
medijev. Pred samim koncem usposabljanja je sledila še kratka evalvacija tridnevnih dejavnosti.  
 
Usposabljanje bo podlaga za nadaljnje aktivnosti platforme SLOGA za krepitev nevladnih organizacij.  
Za več informacij o usposabljanju nam pišite na info@sloga-platform.org. 
 

 
Humanitarne organizacije: Ni vam uspelo zaščititi sirskih civilistov 

 
21 humanitarnih organizacij je ostro kritiziralo Varnostni svet Združenih narodov, saj mu ni uspelo 
realizirati resolucij, s katerimi bi zaščitili in pomagali civilistom v Siriji.  
 
Kriza v Siriji se je s protivladnimi protesti začela marca 2011 in se razvila v državljansko vojno, v 
kateri je umrlo že več kot 220.000 ljudi. V nedeljo je minilo točno štiri leta od začetka vojne, 
razmere v državi pa se ne umirjajo in kriza se iz dneva v dan le poglablja.  
 
Poročilo humanitarnih organizacij, ki so ga poimenovali »Failing Syria« (Izneveriti se Siriji), je 
razkrilo, da je bilo najbolj krvavo in za civiliste najhujše lansko leto, ko je umrlo več kot 76.000 
ljudi. Svoje domove jih je moralo zapustiti več kot 10 milijonov, število ljudi, ki živi v težko 
dostopnih delih države in tako ne dobi humanitarne pomoči, pa je poraslo z 2,3 milijona na 4,8 
milijona. Glede na podatke Združenih narodov se je število prebivalcev Sirije zmanjšalo za 15 
odstotkov, pričakovana življenjska starost pa se je skrajšala za 24 let, s povprečnih 79 na 55 let. Vsak 
četrti Sirec živi pod mejo revščine, pomoč pa potrebuje kar 5,6 milijona otrok znotraj države, kar je 
kar 31 odstotkov več kot leto prej. Polovica šoloobveznih otrok v preteklih treh letih ni obiskovala 
šole. 
 
21 humanitarnih organizacij je v svojem poročilu ostro kritiziralo Varnostni svet Združenih narodov, 
saj mu ni uspelo realizirati nobene od treh resolucij, ki jih je sprejel lani in s katerimi bi morali 
pomagati civilistom in povečati humanitarno pomoč v državi.  
 
Druga koalicija kar 130 humanitarnih organizacij, ki so se združile v pobudi »S Sirijo«, pa je 
sporočila, da je na podlagi satelitskih posnetkov mogoče videti, da se je število luči, ki so vidne nad 
Sirijo, v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo za kar 83 odstotkov. Najhuje je v pokrajini Alep. 
Organizacije so prepričane, da je tako zaradi številnih dejavnikov, tudi poškodb na infrastrukturi.  
 

Medtem se spopadi v Siriji nadaljujejo. Na severu države je v zadnjih bojih med vladnimi silami in 
uporniki umrlo najmanj 50 ljudi. Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice sta se strani 
spopadli severovzhodno od pristaniškega mesta Latakia v okolici mesta Durien. Nadaljujejo se tudi 
boji v Alepu. 
 
Vir: RTV SLO 

mailto:info@sloga-platform.org
http://www.rtvslo.si/svet/humanitarne-organizacije-ni-vam-uspelo-zascititi-sirskih-civilistov/360343
http://www.rtvslo.si/svet/humanitarne-organizacije-ni-vam-uspelo-zascititi-sirskih-civilistov/360343


 
 

»Skuhna Talk« 
 

Kdaj? 11. februar 2015 ob 19. uri. 
 

Kje? Skuhna (Trubarjeva cesta 56, Ljubljana). 
 

Skuhna vabi na »Skuhna Talk«.  
 
Zlata pšenica, ki jo nežno premika veter na poljih, in sveže pečeni kruh iz domače pečice... se sliši 
tako varno in popolno. Marsikdo si ne more predstavljati dneva brez peciv, kruha, pice, testenin, 
piškotkov. Na žalost pa so vse te dobrote hkrati zelo škodljive za naše telo, saj čezmerno zvišujejo 
krvni sladkor, znižujejo pH vrednost, povzročajo odvisnost, vnetja, celiakijo, sladkorno bolezen, 
artritis, bolezni srca ter mnoga druga bolezenska stanja. 
 
Zakaj pa je to živilo tako nezdravo in pogosto odsvetovano ter kako ga lahko zamenjamo z bolj 
zdravimi živili, so vprašanja, o katerih se bomo pogovarjali v okvirju tokratnega Skuhna Talk! 
pogovora. 
 
Večer bo povezovala Aleksandra Sokolović, prostovoljka iz Zavoda Voluntariata,  kjer bo gostil 
holistično svetovalko za zdravo prehrano Jeleno Dimitrijević.   
 

 
Predvajanje dokumentarnega filma 

 
Kdaj? 20. marec 2015 ob 18. uri. 
 
Kje? Slovenski etnografski muzej (Metelkova 8, Ljubljana). 
 
Inštitut za študije Zahodne Sahare in predstavnik Fronte Polisario za Slovenijo, Hrvaško, Bosno in 
Herzegovino ter Makedonijo vabita na predvajanje dokumentarnega filma in pogovor o boju za 
svobodo, ki ga Zahodnosaharsko ljudstvo bije že skoraj 40 let. Več informacij v vabilu. 
 

 
Izobraževanje za NVO: etična potrošnja in trgovske verige 

 
Kdaj? 7. april 2015 med 9. in 15. uro. 

 
Kje? Kreativni center Poligon (Tobačna 5, Ljubljana). 

 
Društvo Focus izvaja projekt Pravične blagovne znamke, ki naslavlja etično 
potrošnjo in pravično trgovino na področju trgovskih verig. V okviru projekta 

vabimo organizacije k izobraževanju in sodelovanju na področju trajnostne potrošnje in pravične 
trgovine v evropskem letu za razvoj 2015. 
 
Več informacij o izobraževanju najdete v vabilu in na spletni strani Društva Focus. 
 
 

 
 

EuropeAid 

 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 10. in 16. marcem 2015) 

 

../Priponke%20novice/SKUHNA%20TALK_18_3_2015_SLO.pdf
../Priponke%20novice/Vabilo%20Zahodna%20Sahara%2020%20%203%20%202015.pdf
../Priponke%20novice/Vabilo_Focus.pdf
http://focus.si/index.php?node=26&id=1512


KITAJSKA (civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti)  
 
Rok za prijavo: 27. april 2015. 
 

Več informacij 
 

 
KENIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 27. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 
SRBIJA (evropsko partnerstvo z občinami) 
 
Rok za prijavo: 28. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 

MOLDAVIJA (civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti)  
 
Rok za prijavo: 4. maj 2015. 
 
Več informacij 
 

 
JAMAJKA (krepitev zdravja mater, novorojenčkov in dojenčkov)  
 
Rok za prijavo: 15. junij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
 
 

 
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve. 

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

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426519280352&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=10%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136295
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426519280352&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=10%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136295
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426519280352&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=10%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150062
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426519280352&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=10%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150062
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426519280352&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=10%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136873
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426519280352&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=10%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136873
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426519280352&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=10%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136898
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426519280352&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=10%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136898
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426519280352&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=10%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136746
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426519280352&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=10%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136746
http://www.mzz.gov.si/

