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Vabljeni na Slovenske razvojne dni 
 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in 
SLOGA, platforma slovenskih nevladnih organizacij za 
razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, ţe 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 ob 18. uri v Kavarni 
Slovenskega etnografskega muzeja. Osrednji dogodek, ki bo 

potekal 23. januarja med 9. in 13. uro v Mestnem muzeju, se bo pričel z otvoritvenimi govori in 
nadaljeval 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 (med 14. in 16. uro), lutkovno predstavo »Rešilni čoln« ob 17. uri v Cityparku in kratkimi filmi 
o razvojnih projektih nevladnih organizacij v Skuhni (med 14. in 17. uro). Slovenski razvojni dnevi 
se bodo zaključili 26. januarja 2015 z regionalno delavnico o pobudi Evropske unije o 
humanitarnih prostovoljcih (med 13. in 16.15 uro na MZZ). 
 
Več o Slovenskih razvojnih dneh lahko preberete v vabilu in programu. 
 
Vljudno vabljeni! 
 

 

Poziv za posredovanje komentarjev na osnutek deklaracije o zunanji politiki RS 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ) vabi zainteresirano javnost na javno tribuno 
o osnutku nove deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije, ki bo potekala 22. januarja 2015 na 
Gradu Jable. Platforma SLOGA pripravlja stališče glede osnutka deklaracije o zunanji politiki 
Republike Slovenije in vas vabi k posredovanju komentarjev in predlogov. 
 
Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije je izjemno pomemben krovni zunanjepolitični 
dokument, s katerim bodo določena posamezna prednostna področja in območja zunanjepolitičnega 
delovanja Republike Slovenije za obdobje prihodnjih 15 let. Deklaracijo bo sprejel Drţavni zbor 
Republike Slovenije, medtem ko bodo načini in sredstva za doseganje konkretnih ciljev po 
posameznih prednostnih področjih podrobneje opredeljeni v strateškem dokumentu zunanje politike 
Republike Slovenije, ki jo bo sprejela Vlada Republike Slovenije. Na podlagi tega dokumenta bo 
pripravljen izvedbeni načrt Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 
 
MZZ poziva javnost tudi k posredovanju mnenj v pisni obliki do 26. januarja 2015. 
 
Platforma SLOGA pripravlja stališče glede osnutka deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije; 
vabimo vas, da nam morebitne komentarje in predloge pošljete do 25. januarja 2015 preko e-pošte 
albin.keuc@sloga-platform.org. 
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Nova številka Slogopisa - uvod v evropsko leto za razvoj 
 

Platforma SLOGA je izdala 17. številko razvojnega časopisa - Slogopisa, 
ki ponuja uvodna razmišljala o evropskem letu za razvoj 2015. 

 
O mednarodnem razvojnem sodelovanju in pomenu ozaveščenosti 
drţavljanov o tej temi so svoja razmišljanja strnili dr. Milan Brglez, 
predsednik Drţavnega zbora Republike Slovenije, Karl Erjavec, minister 
za zunanje zadeve Republike Slovenije, poslanki v Evropskem 
parlamentu Tanja Fajon in Patricija Šulin, prof. dr. Maja Bučar s 
Fakultete za druţbene vede, Martin Nesirky, direktor, in Florian Haas z 
Informacijske sluţbe Zdruţenih narodov na Dunaju, Seamus Jefferson, 
direktor Evropskega zdruţenja razvojnih nevladnih organizacij, in 
Adriana Aralica s platforme SLOGA. Zadnji prispevek se zaključuje z 
izjavami predstavnikov slovenskih nevladnih organizacij. 

 
Nova izdaja Slogopisa predstavlja uvod v aktivnosti platforme SLOGA v 

evropskem letu za razvoj, ko se bo osredotočala na ozaveščanje drţavljanov o mednarodnem 
razvojnem sodelovanju. 
 
Za vaše odzive smo vam z veseljem na razpolago po e-pošti novice@sloga-platform.org ali telefonski 
številki 01/434 44 02. Na omenjen e-naslov ali telefonsko številko pa nam lahko tudi sporočite, če 
ţelite prejeti tiskan izvod Slogopisa. 
 
Ţelimo vam prijetno branje! 
 

 
Vabilo NVO k predstavitvi v TRIALOG-ovih e-novicah 

 
TRIALOG Information Service vabi nevladne organizacije, da se 
predstavijo v e-novicah v rubriki 'Organizacija meseca'. TRIALOG 
Information Service vsak mesec predstavi eno nevladno 
organizacijo v rubriki 'Organizacija meseca'. Za predstavitev v 

TRIALOG-ovih e-novicah se prijavite na tej povezavi. V letu 2015 bodo TRIALOG-ove e-novice izšle v 
sedmih izdajah. 
 

 

Članice SLOGE na strateškem načrtovanju 
 

V četrtek, 15. januarja 2015, je med 11. in 15. uro v prostorih 
platforme SLOGA potekala delavnica platforme SLOGA o strateškem 
načrtovanju. Delavnico, na kateri smo se osredotočili na vprašanje 
»Kakšno prihodnost in kakšno platformo SLOGA si ţelimo?«, je vodil 
moderator Sašo Kronegger. 

 
Delo v skupini 1Vzdušje na delavnici je bilo konstruktivno in zelo 
ustvarjalno - kar je za prihodnost mreţe in platforme velikega pomena. 
Kot rdeča nit delavnice se je pokazala potreba po krepitvi sodelovanja 

v vseh oblikah med članicami in platformo SLOGA.  
 

 

Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Latvije Svetu Evropske unije 
 
Predstavništvo Evropske komisije (EK) v Sloveniji in Veleposlaništvo Republike Latvije v Sloveniji sta 
16. januarja 2015 predstavila prednostne nalog predsedovanja Latvije Svetu Evropske unije (EU). 
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Latvijski veleposlanik Imants Lieģis in Nataša Goršek 
Mencin, vodja Predstavništva EK Sloveniji, sta predstavila 
osrednje cilje latvijskega predsedovanja: krepitev 
konkurenčne, digitalne in angaţirane Evrope. Pod cilj 
angaţirane Evrope je uvrščena zunanja politika, kjer bo 
Latvija poseben poudarek namenila pregledu evropske 
sosedske politike, nadaljevanju transatlantskega 
partnerstva in post-2015 razvojnim ciljem. 

 
Latvija bo v sklopu predsedovanja Svetu EU na področju 
razvojnih politik osredotočena na: 
• okrepljen prispevek EU v mednarodnih pogajanjih o 

post-2015 agendi; 
• enakost spolov in krepitev vloge ţensk, dobrega upravljanja, pravne drţave, človekovih pravic ter 
vključujočo in trajnostno rast; 
• evropsko leto za razvoj; 
• enotno stališče EU na medvladni konferenci ZN »Financiranje za razvoj« v Addis Abebi (Etiopija); 
• nadaljnji razmislek o prihodnjih odnosih z drţavami AKP (Kotonujski sporazum se izteka konca leta 
2020), skupaj z Evropsko sluţbo za zunanje delovanje in EK. 
 
Več o latvijskem predsedovanju Svetu EU lahko preberete na uradni spletni strani in v programu dela, 
spremljate pa jih lahko tudi na Twitterju. 
 

 
Slovenska šolska oprema v bosanskih šolah 
 
Ljubljana, Koper, 16. 1. 2015 – Sredi maja 2014 so velik del Bosne in Hercegovine prizadele poplave, 
ki so bile rekordne v zadnjih 120 letih. Samo v roku 48 ur (13. – 14. maj 2014) so se razlile struge rek 
Bosna, Drina, Sana, Sava, Vrbas in druge. Poplavljena so bila mesta Orašje, Domaljevac, Šamac, 
Odţak, Brčko, Maglaj, Doboj, Derventa, Sarajevo, Janja, Bijeljina, Zenica, Ţivinice, Vareš, 
Zavidoviči, Sanski most, Ključ, Banja Luka, Čelinac in mnoga druga mesta ter vasi. Škoda je bila 
enormna. Danes se poplavljena področja vračajo k normalnim potem ţivljenja. Večina javne 
infrastrukture je obnovljena za vsakodnevno uporabo. Civilno prebivalstvo se trudi z obnovo 
poškodovanih domov. 
 

Zavod Krog se je skupaj z ostalimi slovenskimi nevladnimi 
organizacijami pridruţil prvemu odzivu na klic v sili. Poslanih je 
bilo preko 146 ton hrane, oblačil, sanitetnega materiala, zdravil, 
orodja, jogijev, sredstev za gospodinjstva ipd. 

 
Čez čas se je humanitarna pomoč BiH ustavila, z novim šolskim 
letom pa so se tamkajšnje šole začele spopadati s teţavo 
zagotavljanja primerne opreme in inventarja za pričetek 
nemotenega poteka pouka, saj so le ti bili povsem uničeni. Zavod 
Krog in Zdruţenje Sezam sta v juniju 2014 odposlala ţe prvi 
kamion šolskega inventarja v Osnovno šolo Maglaj. 

 
Zgodba pomoči se ni končala. V novembru 2014 je Zavod Krog s pomočjo slovenskih šol (Srednja 
kovinarska šola Koper, Dijaški dom Celje, OŠ Livade Izola, OŠ Sečovlje, OŠ Koper, OŠ Dekani, 
Italijanska OŠ Koper, OŠ Škofije, OŠ Vide Pregarc Ljubljana, OŠ Šentvid Ljubljana, Srednja tehniška in 
strokovna šola Ljubljana) poslal kamion pomoči šolskega inventarja in računalniške opreme 
namenjene v BiH 11 osnovnim in srednjim šolam ter vrtcu (OŠ Nemila, OŠ Fajtovci, OŠ Skender 
Kulenović – Donji Kamengrad, Gimnazija Sanski most, Otroški vrtec »Dječja radost« – Sanski most, OŠ 
Hasan Kičić – Sanski most, OŠ Humci – Čelić, OŠ Kovači – Zavidovići, OŠ Maglaj, OŠ Branko Čopić – 
Prijedor, OŠ Mahala). K akciji je pristopil koordinator Socialni fond »Berićet« Medţlisa Islamske 
skupnosti Sanski Most. 
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V okviru projekta »Šola v naravi«, ki ga financira Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport 
Republike Slovenije pod koordinatorstvom Centra za šolske in obšolske dejavnosti, pa v Sloveniji vsak 
teden v šolskem letu 20104/15 gostuje nova skupina otrok s poplavljenih področij BiH, Srbije in 
Hrvaške. Med njimi so tudi učenci šol, katerim je Zavod Krog pomagal z donirano opremo; pred 
odhodom nazaj domov jih prostovoljci Zavoda Krog popeljejo na sprehod po Ljubljani. 
 
Danes imajo bosanski otroci v šolah prejemnicah slovenske donatorske pomoči moţnosti za 
vključevanje v skupnost in v njene politične, ekonomske, druţbene ter kulturne dejavnosti. Vsak 
otrok ima pravico do kakovostnega izobraţevanja. 
 
Zavod KROG izvaja socialne programe, ki prispevajo k izboljšanju ţivljenjskih razmer ljudi ter 
pripomorejo k boljši vključenosti v druţbo in zmanjšanju diskriminacije na Zahodnem Balkanu, 
Sloveniji, Afganistanu in Jordaniji. Temeljno načelo je s humanostjo izboljšati in pomagati ljudem v 
stiski. 
 
 

 
 

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, ţe 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 drţavah 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 drţavah prejemnicah uradne razvojne pomoči. 

 

Vabilo_SRD.pdf
Program_SRD2015_14012015.pdf


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.  
 
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! 
 

 

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, deleţnike iz področja mednarodnih odnosov v kulturi, znanosti in izobraţevanju, 
predstavnike civilne druţbe, ki delujejo na širokem področju mednarodnih odnosov ter predstavnike 
drugih organizacij in posameznikov, ki ţelijo predstaviti svoje poglede na omenjeni dokument. 
 
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 Drţavni zbor, je v preteklosti ţe šel skozi več razprav. Nazadnje so o njem 
novembra lani razpravljali poslanci v Odboru Drţavnega zbora za zunanjo politiko. 
 
Odbor je pozdravil osnutek kot primeren in dal vrsto priporočil, ki so bila upoštevana pri pripravi 
besedila v strokovnih sluţbah ministrstva, skupaj s priporočili deleţnikov iz civilne druţbe. Glede 
glavnih elementov in strukture deklaracije tako ţe 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 Drţavnem 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 ţe 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. 
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Okrogla miza: Evropa pred izzivi (ne)strpnosti in (ne)varnosti 
 

Kdaj? 22. januar 2015. 
 

Kje? Hotel Lev, dvorana Grad (Vošnjakova 1, Ljubljana). 
 
Mednarodni inštitut za bliţnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) vas v okviru cikla »EU in svet« 
vljudno vabi na okroglo mizo z naslovom »Evropa pred izzivi (ne)strpnosti in (ne)varnosti«, na kateri 
bodo spregovorili: 
● Matej Tonin, vodja Poslanska skupina Nove Slovenije – krščanskih demokratov (NSi) in 
podpredsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih sluţb Drţavnega zbora Republike 
Slovenije, 
● doc. dr. Primoţ Šterbenc, docent na Univerzi na Primorskem,  
● Ervin Hladnik Milharčič, novinar časnika »Dnevnik« in nekdanji dolgoletni dopisnik z Bliţnjega 
vzhoda. 
 
Okrogla miza bo v slovenskem jeziku, pogovor z udeleţenci bo vodil mag. Zijad Bećirović. 
 
Udeleţba na dogodku je brezplačna, vendar organizatorji prosijo, da prisotnost obvezno potrdite na 
telefonsko številko (01) 430 15 33 oz. na elektronski naslov ifimes@ifimes.org. 
 
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani IFIMES. 
 

 

Intenzivno 5-dnevno usposabljanje za mentorje 
 
Kdaj? 5. – 7. in 27. – 28. februar 2015. 
 

Kje? Mladinski center Krško (Cesta krških ţrtev 105, Krško). 
 

Slovenska filantropija vabi na usposabljanje, v sklopu katerega bodo udeleţenci 
pridobili kompetence, pomembne za mentorje, organizatorje prostovoljstva in 
izobraţevalce prostovoljcev. Ob koncu usposabljanja bodo usposobljeni mentorji 
prejeli gradiva, ki jih bodo lahko uporabljali za interna izobraţevanja. 
Usposabljanje je namenjeno mentorjem, ki so to vlogo šele prevzeli, in tudi 

tistim, ki ţelijo nadgraditi svoja znanja. Za več informacij se obrnite na Primoţa Jamška 
(primoz.jamsek@filantropija.org). 
 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 15. in 19. januarjem 2015) 
 
FIDŢI (krepitev vloge civilne druţbe pri spodbujanju človekovih pravic in razvoja) 
 
Rok za prijavo: 13. februar 2015. 
 
Več informacij 
 

 
ŠRI LANKA (krepitev vloge civilnodruţbenih organizacij pri procesih upravljanja in razvoja) 
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Rok za prijavo: 23. marec 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, drţavnega 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. 

 
 
 
 

 
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve. 

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