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SLOGA v sodelovanju s članicami pripravila alternativno 
poročilo glede uspešnosti uresničevanja Resolucije o 
mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije 
za obdobje do leta 2015 

 
Ljubljana, 16. oktober 2013 - Na podlagi določil ZMRS je 

Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ) v vlogi nacionalnega koordinatorja za mednarodno razvojno 
sodelovanje že v začetku 2013 pripravilo Vmesno oceno uspešnosti izvajanja Resolucije o 
mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015. Svoje poglede na 
uspešnost RS pri uresničevanju ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja in na Vmesno oceno pa 
sedaj predstavlja tudi SLOGA, ki je v sodelovanju s svojimi članicami pripravila alternativno poročilo 
glede uspešnosti uresničevanja Resolucije.  
Dokument vključuje tudi priporočila za to, kako bi lahko Slovenija bolje izkoristila svoj potencial, 
bolj učinkovito porabila davkoplačevalska sredstva in v večji meri prispevala k splošnemu 
blagostanju. Alternativno poročilo si lahko preberete v priponki. 

 

 
Evropska konfederacija CONCORD izdala že 8. Poročilo 
AidWatch 

 
Bruselj / Ljubljana, 17. oktober 2013 - Evropska konfederacija za pomoč 
in razvoj - CONCORD, katere članica je tudi SLOGA, je 17. oktobra 2013, 
na mednarodni dan za izkoreninjenje revščine, izdala že 8. Poročilo 
AidWatch z naslovom »Edinstvena vloga evropske pomoči: boj proti 
globalni revščini«. Poročilo tudi letos vključuje pregled uradne razvojne 
pomoči (URP) RS v letu 2012, ki so ga pripravile slovenske NVO v okviru 
Sloge.  

http://www.sloga-platform.org/images/Vmesna_ocena_uspesnosti_uresnicevanja_Resolucije_-_alternativno_p.doc.pdf
http://www.concordeurope.org/275-2013-aidwatch-report
http://www.concordeurope.org/275-2013-aidwatch-report


Slovensko verzijo pregleda si lahko preberete v priponki. Slovenske razvojne NVO poudarjajo, da se 
»Slovenija – tako kot večina držav po svetu - sooča z ekonomskimi in finančnimi izzivi, ki ne 
predstavljajo rožnatega scenarija za prihodnost slovenske URP. Vendar pa trenutna situacija ne sme 
predstavljati izgovora za neizpolnjevanje mednarodnih razvojnih obvez, ki so definirane kot delež 
našega bogastva  - URP je namreč merjena kot odstotek in ne absoluten znesek. To pomeni, da se 
URP lahko navkljub padcu BND odstotkovno povečuje in s tem jemlje v zakup ekonomsko stanje v 
Sloveniji. Sredstva razvojnega sodelovanja RS že v osnovi predstavljajo majhen delež njenega 
proračuna. Njihovo  krčenje v času globalne ekonomske krize kaže na pomanjkanje globalne 
solidarnosti z državami, ki so v veliko večjem razvojnem krču kot mi, in to zgolj dve leti pred rokom 
za uresničenje razvojnih ciljev tisočletja. S takim ravnanjem spodkopavamo tudi prizadevanja in 
napredek, dosežena v preteklih letih.« 

 

 
Volitve za nadomestnega člana sveta platforme SLOGA 

 
Ljubljana, 15. oktober 2013 - Med 25. septembrom in 11. 
oktobrom 2013 je potekalo zbiranje prijav kandidatk / 
kandidatov za nadomestnega predstavnika zainteresirane 
javnosti v svetu platforme SLOGA. Prijavili sta se dve 

kandidatki, in sicer: Maja Ahac (Humanitarno društvo ADRA Slovenija; vizija) in Barbara Vodopivec 
(Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas; vizija). 
 
Vse ustanovitelje in člane platforme SLOGA vabimo, da sodelujete pri volitvah vaših predstavnikov v 
svetu platforme SLOGA. Glasovanje poteka do vključno torka, 29. oktobra 2013 (na info@sloga-
platform.org, kjer smo vam tudi na voljo za dodatna pojasnila). Ustanovitelji in člani lahko glasujejo 
z enim glasom. Predvidoma v sredo, 30. oktobra 2013, se bo objavilo rezultate glasovanja. 
 

 
Povabilo k posredovanju komentarjev na Javni razpis za 
izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014 

 
Ljubljana, 14. oktober 2013 - SLOGA je pričela s procesom zbiranja komentarjev na zadnji razpis 
Ministrstva za zunanje zadeve RS (MZZ) za projekte na področju razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči (Javni razpis za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014), ki je bil objavljen 18. januarja 2013.  
 
Prosimo, da nam svoje komentarje na omenjeni razpis, naj si bodi glede uporabnosti ali vsebine, 
posredujete najkasneje do 21. oktobra 2013 na e-naslov novice@sloga-platform.org. Prosimo vas 
tudi, da nam posredujete predloge glede potencialne izboljšave razpisa (vsebinske in geografske 
prioritete, višina sredstev, trajanje projektov in njihova trajnost, drugačne oblike financiranja ipd.). 
SLOGA bo zbrane komentarje združila in jih posredovala MZZ. 

 

 
Udeležba na Evropskih razvojnih dnevih 
2013 

 
Ljubljana, 14. oktober 2013 – Ponovno vas obveščamo, da bodo 26. in 27. novembra 2013 v 
organizaciji Evropske komisije potekali že 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 življenjskih 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 udeležbo na letošnjih EDD registrira 9 oseb, od katerih pa bomo samo 2 
izbranima povrnili potne stroške in stroške nastanitve v odobreni višini. 

http://www.sloga-platform.org/images/Aidwatch_2013_ODA_RS.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/sloga%20svet%20maja%20ahac%20vizija.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/sloga%20svet%20barbara%20vodopivec%20vizija.pdf
mailto:info@sloga-platform.org
mailto:info@sloga-platform.org
http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/browse/1/article/3937/31612/456603fcda351a37f918a27764eb785e/
http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/browse/1/article/3937/31612/456603fcda351a37f918a27764eb785e/
mailto:novice@sloga-platform.org
http://eudevdays.eu/


Prijave zbiramo do petka, 25. oktobra 2013, na e-naslov info@sloga-platform.org. 
 

 

Oktobrske novosti v knjižnici Hiša svetov 
 

Ljubljana, 11. oktober 2013 - Društvo Humanitas vabi v prostore specializirane knjižnice 
Hiša svetov, kjer boste lahko našli naslednje knjižne novosti:  

 
- The secret war with Iran: the 30-year covert struggle for control of a "rogue" state / Ronen 
Bergman. Oxford: Oneworld, 2011. 
- Can intervention work? / Rory Stewart, Gerald Knaus. W. W. Norton & Company, 2012. 
- Brazil on the rise: the story of a country transformed / Larry Rohter. Palgrave Macmillan, 2012. 
 
Več o tem si lahko preberete na Humanitasovi spletni strani. 
 

 

Aktivnosti CONCORD-ove delovne skupine EPAN: osnutek 
Strateškega dokumenta za Kosovo 

 
Ljubljana, 15. oktober 2013 - NVO, ki delujete na območju Kosova, ste vabljene k pregledu osnutka 
Strateškega dokumenta za Kosovo. V kolikor imate na osnutek kakršnekoli komentarje, vas prosimo, 
da nam jih posredujete najkasneje do 21. oktobra 2013 (na info@sloga-platform.org), SLOGA pa jih 
bo predstavila v okviru CONCORD-ove delovne skupine EPAN. 
 

 

Forum civilne družbe vzhodnega partnerstva sprejel 
vrsto resolucij 

 
Chisinau, 5. oktober 2013 - Na plenarnem zasedanju 5. 

Foruma civilne družbe vzhodnega partnerstva, ki je 5. oktobra 2013 potekalo v prestolnici Moldavije, 
je več kot 250 predstavnikov organizacij civilne družbe sprejelo vrsto resolucij, ki so posledica 
strinjanja o različnih prioritetnih vprašanjih. V naslednjih tednih bo Forum tudi na podlagi razprav, ki 
so se odvile v okviru plenarnega zasedanja, pripravil priporočila za Vrh vzhodnega partnerstva v 
Vilniusu, ki bo potekal 28. in 29. novembra 2013. Več o tem si lahko preberete tukaj. 
 
 

 
Koristni viri 
 
Srbija-EU: Parada ponosa, včeraj ponovno korak nazaj, kdaj znova naprej?; Jelko Kacin. 
Celoten članek je objavljen na spletni strani Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske 
študije (IFIMES). 
 
The geography of poverty, disasters and climate extremes in 2030; Shepherd, Andrew, Tom 
Mitchell, Kirsty Lewis, Amanda Lenhardt, Lindsey Jones, Lucy Scott in Robert Muir-Wood. ODI, UK 
Met Office, RMS. 
 
The effectiveness of climate finance: a review of the Global Environment Facility; Nakhooda, 
Smita in Taryn Frandsen. Overseas Development Institute. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@sloga-platform.org
http://www.humanitas.si/index.php?subpageid=13&contid=460
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/draft%20csp%20kosovo.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/draft%20csp%20kosovo.pdf
mailto:info@sloga-platform.org
http://civilsocietyforum.createsend1.com/t/ViewEmail/r/2E0C331D03B77CEB2540EF23F30FEDED/59800D5D0244B7C0E89F0E32AAFB68BF
http://www.ifimes.org/si/raziskave/srbija-eu-parada-ponosa-vceraj-ponovno-korak-nazaj-kdaj-znova-naprej-2013-10-12/
http://www.odi.org.uk/publications/7491-geography-poverty-disasters-climate-change-2030
http://www.odi.org.uk/publications/7916-effectiveness-climate-finance-review-global-environment-facility


 
  

Predavanje »Conflict and conflict resolution in Afghanistan« 
 

Kdaj? V petek, 18. oktobra 2013, ob 12. uri. 
 
Kje? Fakulteta za družbene vede (Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana). 
 
Opis: Zavod Krog vabi na predavanje njihovega gosta iz Afganistana, predstavnika organizacije HELP 
in predavatelja na Univerzi v Heratu (oddelek za pravo in politične študije), Alija Sorosha. Za več 
informacij se obrnite na katja@zavod-krog.si.  
 

 

Slovenska premiera dokumentarnega filma Smeti z 
okroglo mizo 

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

 
Kje? Kino Šiška, Ljubljana. 

 
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 družbe Blenheim Films, britanske filmske ustvarjalke, producentke in režiserke 
Candide Brady, igralec Jeremy Irons na svojem potovanju okoli sveta raziskuje razsežnosti 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. 
 

 

Simulacija delovanja Organizacije Združenih narodov: MUNLawS 
 

Kdaj? 25. - 29. oktober 2013. 
 

Kje? Pravna fakulteta, Ljubljana. 
 

Opis: V zadnjih dneh oktobra bo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekala 
konferenca Model United Nations - MUNLawS. Model United Nations je akademska 
simulacija razprav in pogajanj v organih Združenih narodov. Na prihajajoči MUNLaws 
bodo študentje sodelovali v treh različnih simulacijah, in sicer v Varnostnem svetu 
Združenih narodov, Meddržavnim sodiščem in Svetu za človekove pravice. Več 
informacij o konferenci najdete na njeni uradni spletni strani. 

 

 

Pravična trgovina na Čokoljani 
 

Kdaj? V soboto, 26. oktobra 2013. 
 

Kje? Ljubljana. 
 

Opis: Ekipa festivala čokolade Čokoljana je k sodelovanju 
povabila 3MUHE, da obiskovalcem Čokoljane predstavijo, kako proizvajalci in predelovalci, vključeni 
v sistem pravične trgovine, pridelujejo kakav. 3MUHE zato za otroke pripravljajo delavnico, za 
odrasle pa predavanje o pravični trgovini in kakavu.   
 

mailto:katja@zavod-krog.si
http://ebm.si/m/Vabilo_za_medije_Slovenska_premiera_dokumentarnega_filma_Smeti_z_okroglo_mizo.pdf
http://www.munlaws.com/
http://cokoljana.si/
http://www.3muhe.si/


 

 

Konferenca »Afriške prihodnosti: pogled na razvoj in 
šibkost v Afriki« 

 
Kdaj? 23. oktober 2013. 

 
Kje? Bruselj, Belgija. 
 
Opis: Evropska mreža političnih fundacij (European Network of Political Foundations - ENoP) in 
Fundacija Hannsa Seidela (Hanns Seidel Stiftung) vabita na konferenco, ki bo temeljila na 
predstavitvi ugotovitev nedavnih raziskovalnih projektov Inštituta za varnostne študije (Institute for 
Security Studies - ISS) iz Pretorie v Južni Afriki. Več informacij o konferenci najdete v priponki. 

 
 

 
 

Europe-Aid 
 
Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 9. in 17. oktobrom 2013) 
 
TURČIJA (boj proti pranju denarja in financiranju terorizma) 
 
Rok za prijavo: 13. december 2013. 
 
Več informacij 
 

 
MOZAMBIK (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 25. november 2013. 
 
Več informacij 
 

 
ALŽIRIJA (krepitev zmogljivosti veterinarske službe na področju nadzora) 
 
Rok za prijavo: 3. december 2013. 
 
Več informacij 
 

 
ALŽIRIJA (nadgradnja laboratorijev Nacionalnega veterinarskega inštituta) 
 
Rok za prijavo: 3. december 2013. 
 
Več informacij 
 

 
BOSNA IN HERCEGOVINA (Program Sarajevo 2014) 
 
Rok za prijavo: 15. januar 2013. 
 
Več informacij 
 

 

http://www.milenijski-cilji.org/images/stories/conference%20enop%20october%202013.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1381988830393&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F10%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135163
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1381989786156&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F10%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135103
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1381989821155&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F10%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135149
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1381990035215&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F10%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135151
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1381990159100&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F10%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135143


AKP DRŽAVE (Sklad za energijo AKP–EU II) 
 
Rok za prijavo: 14. februar 2013. 
 
Več informacij 
 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
4. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev 2013 
 
Zavarovalnica Triglav, d.d., je objavila 4. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev 
2013, na katerega se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v RS, in sicer društva, klubi, 
organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, izobraževanja, 
okoljevarstva in zdravstva. 
 
Rok za oddajo vloge je 25. oktober 2013. Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete tukaj. 

 
 

 
Usposabljanja in delovne priložnosti  
 

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 želeli 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). Delavnico bo vodila 
izkušena strokovnjakinja Alenka Oblak. Več informacij o delavnici najdete v priponki. 
 
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! 
 

 

Usposabljanji za prostovoljce 
 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, 22. oktobra 2013 
v Ljubljani organizira usposabljanje na temo vodenja skupine in skupinske 
dinamike. Namenjeno je prostovoljcem, ki vodijo skupine, izvajajo delavnice, 
tabore, treninge, letovanja, mednarodne izmenjave ali druge skupinske 
aktivnosti. Potrebna je predhodna prijava, na voljo pa je le še nekaj prostih 
mest. 

 
10. decembra 2013 pa bo prav tako v organizaciji Slovenske filantropije v Ljubljani potekalo še 
usposabljanje o prostovoljskem delu s posameznikom, namenjeno prostovoljcem vseh starosti, ki 
delajo s posamezniki in se srečujejo z vprašanji, kako jim čim bolje pomagati in kje so meje 
prostovoljskega dela. 
 
Rok za prijavo je 29. november 2013. Več informacij o posameznem usposabljanju in prijavni 
obrazec najdete v priponki.     
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1381990250754&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F10%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135073
http://www.triglav.eu/sl/druzbena_odgovornost/sponzorstva/
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/delavnica%20voluntariat%20sloga%20oktober%202013.pdf
mailto:globalno@zavod-voluntariat.si
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/sf%20usposabljanji%20oktober%20in%20december%202013.pdf


 

Pripravništvo v pisarni Mednarodne organizacije za 
migracije v Ljubljani 

 
Pisarna Mednarodne organizacije za migracije (International 

Organization for Migration - IOM) v Ljubljani je objavila razpis za pripravništvo (za polni ali polovični 
delovni čas) za obdobje treh ali šestih mesecev. 
 
Rok za prijavo je 27. oktober 2013, celoten razpis pa si lahko preberete v priponki.   
 

 

Pripravništvo na TRIALOG-u 
 

TRIALOG je objavil razpis za pripravništvo (Junior Liaison Officer) v 
Bruslju, in sicer za obdobje 6 mesecev ter z začetkom 7. januarja 2014. 
 
Rok za prijavo je 5. november 2013, več informacij pa najdete tukaj. 

 

 
Prosta delovna mesta na področju globalnega razvoja 

 
Na spletni strani theguardian.com lahko najdete obsežen seznam prostih delovnih mest, med drugim 
tudi s področja globalnega razvoja. Vabljeni k ogledu! 
 
 

 

 

 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober13/iom%20internship%20announcement%202013.pdf
http://www.trialog.or.at/images/doku/trialog_junior_liaison_officer_job_advertisment_2013.pdf
http://jobs.theguardian.com/searchjobs/?Industry=122%2c600143%2c600152&ListingType=101917&Keywords=global+development&CountryCode=GB

