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Izšla je volilno obarvana 14. številka Slogopisa 
 

Ljubljana, 20. marec 2014 – SLOGA, Platforma NVO za razvojno 
sodelovanje in humanitarno pomoč, vam ob začetku pomladi 
predstavlja novo, že 14. številko razvojnega časopisa – Slogopisa. 
Zaradi prihajajočih volitev v Evropski parlament, ki bodo v Sloveniji 
potekale 25. maja 2014, je tokratna številka Slogopisa posvečena tej 
temi. 
Še preden odidete na volišča in izkoristite vašo glasovalno pravico za 
izvolitev predstavnikov, ki bodo s svojimi odločitvami vplivali na 
življenje vseh nas - prebivalcev Slovenije, Evrope in celotnega sveta, 
si lahko v 14. številki Slogopisa preberete štiri volilno obarvane 
rubrike. O razmerah, v katerih se odpravljamo na volišča, in možnih 
posledicah volitev na razvojna vprašanja znotraj Evrope in po svetu, 
si lahko preberete v prvem prispevku z naslovom 2014: leto 
evropske demokratične (r)evolucije. Kako razvojne in 
humanitarne nevladne organizacije gledamo na prihodnost, za 

katero bi se morali zavzemati evropski poslanci, si lahko preberete v drugem prispevku tematskega 
sklopa. V tokratni številki Slogopisa pa smo priložnost za predstavitev ponudili tudi političnim 
strankam ter kandidatkam in kandidatom za evropske poslance. Tako se lahko v naslednjem 
prispevku najprej seznanite s pogledi strank na izzive današnjega časa, nato pa preberete še 
prispevke kandidatk, kandidatov ali strank, v katerih razmišljajo o različnih razvojnih in globalnih 
izzivih. 
Tako kot v vseh prejšnjih številkah Slogopisa lahko tudi v najnovejši najdete kratke novice o 
aktualnem dogajanju ter napovednik prihajajočih dogodkov doma in po svetu. V rubriki Utrip NVO pa 
si lahko preberete članek Maje Ladić z naslovom »Izobraževanje je pravica in ne privilegij!«, v 
katerem se lahko seznanite z aktivnostmi aktualnega projekta, ki ga Mirovni inštitut izvaja v Ruandi.  
 
Želimo vam prijetno branje, za vaše odzive pa smo vam z veseljem na razpolago (novice@sloga-
platform.org, 01/434 44 02). V kolikor bi želeli v prihodnje Slogopis prejemati le v elektronski obliki, 
nam lahko to prav tako sporočite na omenjeni e-naslov ali telefonsko številko. 
 

 

 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/slogopis14.pdf
mailto:novice@sloga-platform.org
mailto:novice@sloga-platform.org


Pozitiven odziv komisarja Potočnika na stališče nevladnih 
organizacij glede post-2015 okvira 

 
Ljubljana, 19. marec 2014 - Evropski komisar za okolje Janez Potočnik se 
je s pismom odzval na stališče razvojnih, humanitarnih in okoljskih NVO 

glede post-2015 okvira, v katerem izražamo močno podporo enemu, univerzalnemu in celovitemu 
okviru, ki bo začrtal skupno prihodnost človeštva. Komisar Potočnik je v pismu poudaril, da 
pozdravlja naše zavzemanje za post-2015 razvojni okvir, ki bo pomembno vplival na življenje vseh 
ljudi, hkrati pa smo vsi odgovorni za uresničitev njegovih ciljev. Celoten odgovor komisarja 
Potočnika si lahko preberete v priponki. 

 

 
Postani mladi (globalni) zagovornik in ukrepaj zdaj! 

 
Ljubljana, 18. marec 2014 – Ponovno vas obveščamo, da 
platforma SLOGA v sodelovanju z Zavodom Voluntariat 
ponuja priložnost vsem mladim v Sloveniji, starim od 18 do 
30 let, da sodelujete pri vseevropski kampanji za večjo 
socialno in ekonomsko pravičnost v svetu ter postanete del 

evropske mreže globalnih zagovornikov. Gre za del mednarodnega projekta »Challenging the Crisis«, 
katerega namen je usposobiti mlade iz zadolženih evropskih držav (Slovenija, Irska, Grčija, Italija, 
Španija in Portugalska), da postanejo aktivni zagovorniki socialne pravičnosti in delujejo skupaj ter 
prepoznajo in premagajo težave, s katerimi se srečujejo zaradi gospodarske krize. Vsi mladi, ki bi si 
želeli postati mladi (globalni) zagovorniki, se lahko prijavite do 31. marca 2014. Več o tem si 
lahko preberete tukaj. 
 
Prav tako vse mlade še vedno vabimo tudi k izpolnitvi vprašalnika o globalnih izzivih in socialni 
pravičnosti: Kaj pa TI misliš o socialni pravičnosti in globalnem razvoju? (povezavo do vprašalnika 
najdete na naslednji povezavi). Pridružite se naraščajočemu številu mladih, ki jim ni vseeno in 
razmišljajo globalno za boljši jutri! Vaših odgovorov bomo veseli še vse do 31. marca 2014. 
 

 

Predstavitev svetovnega zemljevida okoljskih konfliktov 
 

Ljubljana / Bruselj, 19. marec 2014 - Evropski okoljski biro, Okoljski program 
Združenih narodov in partnerji projekta EJOLT, med katerimi je tudi društvo 
Focus, predstavljajo interaktiven spletni zemljevid okoljskih konfliktov, v 
katerem je zabeleženih že skoraj 1000 primerov okoljskih konfliktov po svetu 
(tudi v Sloveniji). Po besedah Tomislava Tkalca iz društva Focus so najbolj 

prizadete revne, marginalizirane avtohtone skupnosti, ki nimajo politične moči, da bi si zagotovile 
okoljsko pravičnost in zdravje. Čeprav je v okoljske konflikte vpletenih preko 2000 korporacij in 
finančnih institucij iz razvitih držav, njihovo število raste tudi v državah v razvoju. Interaktiven 
zemljevid bo olajšal iskanje informacij, povezovanje skupin s podobnimi problemi in povečal vidnost 
okoljskih konfliktov. Uporabljalo pa se ga bo lahko tudi pri poučevanju in zagovorništvu. Več o tem si 
lahko preberete na spletni strani društva Focus.  
 

 

Zbirajmo smuči za mir in razvoj v Afganistanu 
 

Koper / Ljubljana, 18. marec 2014 - Zavod Krog med 18. 
marcem in 18. aprilom v partnerstvu z nemško mednarodno 
organizacijo HELP izvaja spomladansko akcijo zbiranja smuči 
in ostale smučarske opreme za Afganistan. Organizaciji 
bosta tako podprli razvoj zimskega turizma v osrednji 
afganistanski provinci Bamyan, ki je zaradi svojega 
naravnega, zgodovinskega in kulturnega bogastva in dediščine 
zelo primerna za razvoj turizma ter s tem ustvarjanja novih 

http://www.sloga-platform.org/images/stories/Stalisce_NVO_post-2015_februar_2014.pdf
http://www.sloga-platform.org/images/stories/Stalisce_NVO_post-2015_februar_2014.pdf
http://www.milenijski-cilji.org/images/stories/Skupno%20stali%C5%A1%C4%8De%20post2015%20-%20odgovor%20Poto%C4%8Dnika.pdf
http://www.sloga-platform.org/images/stories/Mladi_zagovorniki_-_vabilo.pdf
http://www.sloga-platform.org/95-novice/159-povabilo-mladim-k-izpolnitvi-vprasalnika-o-globalnih-izzivih-in-socialni-pravicnosti.html
http://ejatlas.org/
http://www.focus.si/index.php?node=26&id=1408


delovnih mest in virov dohodka za lokalno prebivalstvo. 
V akciji lahko sodelujete tudi vi! Smuči (tekaške ter za alpsko in turno smučanje), palice, smučarska 
oblačila (bunde, hlače, rokavice, šali, tople nogavice, puloverji…), smučarske in druge toplejše 
čevlje ter sani lahko že 21. marca od 9.30 do 12. ure prinesete na stojnico Zavoda Krog ob tržnici oz. 
promenadi v Kopru. Vabljeni pa ste tudi na afganistanski čaj in predstavitev Afganistana. Zbiranje 
smuči in ostale smučarske opreme za Afganistan pa bo do 18. aprila potekalo tudi v drugih krajih po 
Sloveniji. Več o tem si lahko preberete v priponki na Slogini spletni strani ali na spletni strani Zavoda 
Krog. Foto: Zavod Krog  
 

 

Dr. Türk prevzel vodstvo organizacije Global Fairness 
Initiative 

 
Washington, 19. marec 2014 - Nekdanji predsednik RS, dr. 
Danilo Türk, je 19. marca 2014 postal predsednik sveta 
direktorjev neprofitne organizacije Pobuda za globalno 
pravičnost (Global Fairness Initiative - GFI) s sedežem v 
Washingtonu. NVO GFI si s svojim delovanjem prizadeva za 

bolj pravičen in trajnosten pristop h gospodarskemu razvoju, in sicer s pomočjo inovativnih 
programov za zmanjševanje revščine, napredek na področju človekovih pravic in za izboljšanje 
življenja v Afriki, Aziji in Srednji Ameriki. Več o tem si lahko preberete tukaj. 
 

 
Povabilo k posredovanju člankov za TRIALOG Information 
Service 

 
Dunaj, 14. marec 2014 – TRIALOG vabi k posredovanju prispevkov 

za aprilsko številko TIS-a (TRIALOG Information Service), in sicer predvsem glede aktivnosti 
(preteklih ali prihodnjih) s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in globalnega učenja. 
Prispevki naj bodo napisani v tretji osebi, obsegajo naj naslov, tekst v dolžini med 150 in 300 besed, 
k vsebini pa se lahko pripne tudi večje dokumente, doda internetne povezave in fotografije. Slednje 
je potrebno posredovati ločeno (v samostojni priponki). 
Prispevke posredujte na e-naslov information@trialog.or.at najkasneje do 7. aprila 2014. 
 

 
Konferenca na temo pristopa srednje- in vzhodnoevropskih donatorjev k 
razvoju: poziv za prispevke 

 
Romunsko združenje za mednarodno sodelovanje in razvoj - ARCADIA skupaj s partnerji 

vabi k posredovanju prispevkov za 3. letno konferenco ARCADIA z naslovom »Pristop srednje- in 
vzhodnoevropskih donatorjev k razvoju: prioritete, akterji in okviri«. Konferenca bo potekala 15. in 
16. junija 2014 v Romuniji (Kluj-Napoka). Vsi, ki vas tema letošnje konference zanima, lahko svoje 
prispevke posredujete do 4. aprila 2014. Več o tem si lahko preberete na spletni strani ARCADIA. 
 
 

 
 

Usposabljanje s področja izgradnje miru (peacebuilding) 
 

Kdaj? 26. in 27. marec 2014. 
 

Kje? Prostori Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 
 

Opis: Vabimo vas, da se nam najprej 26. marca 2014 pridružite na 
usposabljanju s področja izgradnje miru (peacebuilding), ki je 

namenjeno predvsem NVO, ki so aktivne na tem področju. Glavne teme usposabljanja, ki ga bosta 

http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=article&id=2221%3Azbirajmo-smui-za-mir-in-razvoj-v-afganistanu&catid=64%3Ainformiranje-skupine-mediji&Itemid=119&lang=sl
http://www.zavod-krog.si/
http://www.globalfairness.org/about-gfi/news-reports/latest-news/128-former-president-danilo-tuerk-to-chair-gfi-board-of-directors
http://trialog-information-service.blogspot.com/
mailto:information@trialog.or.at
http://arcadianetwork.org/projects/annual-conferences/annual-conference-2014/


vodili Andra Tănase in Virginia Daniela Mates iz organizacije PATRIR, bodo: izgradnja miru – iz teorije 
v prakso, financiranje aktivnosti izgradnje miru, izgradnja miru v politikah razvojnega sodelovanja, 
primeri dobrih praks in priprava prioritet za prihodnost. 
Dan po usposabljanju, 27. marca, pa bo v popoldanskih urah sledila še predstavitev akcijskega 
načrta, narejenega na usposabljanju, in neformalna razprava s političnimi odločevalci. Vabilo in 
program objavljamo na Slogini spletni strani. 
Prosimo za potrditev prisotnosti na e-naslov patricija.virtic@sloga-platform.org najkasneje do 
24. marca 2014. 

 

 
Usposabljanje: Spletni seminar na temo kreativnega 
vključevanja mladih v zagovorništvo socialne pravičnosti 

 
Kdaj? Torek, 1. april 2014, med 13. in 14. uro. 

 
Opis: V okviru mednarodnega projekta »Challenging the Crisis«, 

pri katerem sodeluje tudi platforma SLOGA, se odvil prvi spletni seminar (webinar) z naslovom: 
»Kreativno vključevanje mladih v zagovorništvo socialne pravičnosti: vidiki zambijskega Gledališča 
Barefeet«. Udeležba na seminarju, ki bo potekal v angleškem jeziku, je brezplačna, potrebna pa je 
predhodna registracija na e-naslov susan@ideaonline.ie. Prav tako pa vas prosimo, da o vašem 
sodelovanju na seminarju obvestite tudi nas: novice@sloga-platform.org. Več informacij najdete v 
vabilu. 
 

 

Dogodek: Nacionalno posvetovanje o vodi in razvojni agendi 
ZN po 2015 

 
Kdaj? Petek, 21. marec 2014. 

 
Kje? Steklena dvorana Hotela Union (Miklošičeva 1, Ljubljana). 

 
Opis: Global Water Partnership Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve RS in Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje RS vas ob obeležitvi svetovnega dneva voda vabijo na posvet o vodi in z njo 
povezanimi gozdovi, podnebnimi spremembami ter razvojno agendo post-2015. Več informacij in 
program posveta najdete tukaj. Foto: wallconvert.com 
 

 

Dogodek: Filmska sreda v Hiši svetov: Šolanje sveta 
 

Kdaj? Sreda, 2. april 2014, ob 17. uri. 
 

Kje? V prostorih Hiše svetov (Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, 
Ljubljana). 

 
Opis: Društvo Humanitas vabi na aprilsko Filmsko sredo v Hiši svetov, v okviru 
katere si boste lahko ogledali film Šolanje sveta: zadnje breme belega človeka 

(2010), režiserke Carol Black. Projekciji filma bo sledila kratka razprava s kulturno antropologinjo dr. 
Ano Sarah Lunaček Brumen s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Več informacij o dogodku 
najdete na Humanitasovi spletni strani.  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/marec14/Peacebuilding_usposabljanje_marec_2014_-_vabilo.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/marec14/Peacebuilding_usposabljanje_marec_2014_-_program.pdf
mailto:patricija.virtic@sloga-platform.org
mailto:susan@ideaonline.ie
mailto:novice@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/marec14/challenging%20the%20crisis%20-%20prvi%20webinar%2001.04.2014.pdf
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1403/gwp_mzz_mko_VODA.pdf
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=546


Dogodek: Dan za spremembe 2014 
 

Kdaj? 5. april 2014. 
 

Kje? Po Sloveniji.  
 

Opis: V organizaciji Slovenske filantropije se bo odvil že 5. Dan za 
spremembe, katerega poudarek bo na skupnostnih akcijah. 
Aktivnosti v okviru letošnjega Dneva za spremembe bodo zato 

odgovarjale na aktualne težave in potrebe v skupnosti. Sodelujemo lahko vsi, pomagamo pa lahko 
posamezniku, ki se je znašel v stiski, ali pa rešujemo skupnostni problem, s katerim se naš okoliš že 
dolgo sooča. Podrobnejše informacije o 5. Dnevu za spremembe najdete na spleten portalu 
prostovoljstvo.org. 
 

 

Dogodek: »Afganistan po letu 2014: kaj sledi?« 
 

Kdaj? 2. april 2014. 
 
Kje? London, Velika Britanija. 
 
Opis: Leto 2014 bo za Afganistan leto velike tranzicije. Overseas Development Institute (ODI) zato 
organizira dogodek, na katerem bo predstavljeno novo poročilo Mednarodnega reševalnega odbora. 
Poročilo ugotavlja, da bo letošnje leto prineslo tudi priložnost za mednarodno skupnost, da podpre 
afganistansko prebivalstvo ter gradi na uspešnem in skupnostnem pristopu k humanitarni pomoči in 
razvoju. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI.  

 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 5. in 20. marcem 2014) 
 
DOMINIKANSKA REPUBLIKA (civilna družba) 
 
Rok za prijavo: 3. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
SRBIJA (krepitev upravnih in izvedbenih zmogljivosti ministrstva za promet in institucij na 
področju prevoza) 
 
Rok za prijavo: 30. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
SRBIJA (podpora pri socialnem vključevanju najbolj ranljivih skupin) 
 
Rok za prijavo: 19. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 

http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/dan-za-spremembe/dan-za-spremembe-2014
http://www.odi.org.uk/events/3907-afghanistan-rescue-uk-2014-humanitarian-response
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395297687642&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=135516
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395297832132&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=135653
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395298237358&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=135483


SENEGAL (podpora lokalnim oblastem na področju okolja) 
 
Rok za prijavo: 21. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
JORDANIJA (spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja – predelava hrane) 
 
Rok za prijavo: 14. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
JORDANIJA (spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja – turizem) 
 
Rok za prijavo: 14. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
PAKISTAN (nedržavni akterji v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 28. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
EGIPT (krepitev zmogljivosti egiptovskega organa za konkurenco) 
 
Rok za prijavo: 30. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
EGIPT (podpora pri izboljšanju raziskovalne dejavnosti na področju kmetijstva) 
 
Rok za prijavo: 1. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
DEMOKRATIČNA REPUBLIKA KONGO (podporni program za krepitev civilne družbe) 
 
Rok za prijavo: 25. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
JEMEN (izboljšanje življenja in razvoj zmogljivosti obalnih skupnosti) 
 
Rok za prijavo: 5. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395299508525&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135496
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395299591672&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135526
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395300326571&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135525
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395300404269&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135580
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395300471365&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135672
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395300721884&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135647
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395300895132&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135669
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395301012716&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135130


ZAHODNA AFRIKA (izgradnja miru - podpora lokalnim akterjem) 
 
Rok za prijavo: 12. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
 
KAMBODŽA (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 29. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
NEPAL (podpora pri preprečevanju in odzivanju na krize v krhkih in konfliktnih razmerah) 
 
Rok za prijavo: 22. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
TAJSKA (pomoč ljudem, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove) 
 
Rok za prijavo: 16. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MAVRETANIJA (podpora lokalnim organizacijam) 
 
Rok za prijavo: 15. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MJANMAR (ustanovitev evropske gospodarske zbornice) 
 
Rok za prijavo: 16. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
LIBANON (kulturne dejavnosti) 
 
Rok za prijavo: 22. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2014, objavljeni marca 2014) 
 
Kamerun 
 
Čad 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395301370578&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135549
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395301562901&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135292
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395301897062&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135598
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395302302536&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135532
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395302406966&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135610
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395302511285&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135160
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395302607238&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F03%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135586
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/cameroon_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/chad_en.pdf


Demokratična republika Kongo in begunci na območju Velikih jezer / Srednje Afrike 
 
Irak 
 
Palestina 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Delovne priložnosti 
 

Vabilo prostovoljcem k soustvarjanju 5. Festivala 
migrantskega filma 

 
Slovenska filantropija in Zavod Voluntariat med 12. in 20. junijem 2014 pripravljata že 5. edicijo 
Festivala migrantskega filma, ki bo v Ljubljano ponovno pripeljal projekcije in spremljevalne 
dogodke, ki osvetljujejo različne teme in plati migracij, azila, življenja beguncev ter integracije 
priseljencev v novo družbeno okolje. Ob tej priložnosti v svoje vrste vabita prostovoljce različnih 
znanj in profilov, da se pridružijo ustvarjalni ekipi festivala. Več o tem si lahko preberete tukaj, rok 
za prijavo pa je 25. marec 2014. 
 

 

Razpis za mladinskega delegata pri OZN 
 

Mladinski svet Slovenije je objavil razpis za mladinskega delegata pri OZN. Mladinski 
delegat pri OZN se bo v enoletnem mandatu udeležil 69. rednega zasedanja Generalne 
skupščine OZN, skrbel za promocijo instituta mladinskega delegata v Sloveniji ter prenos 

pridobljenega znanja in izkušenj v času svojega mandata na naslednika. Na razpis se lahko prijavijo 
polnoletni (stari do 29 let) in nekaznovani državljani RS v skladu z ostalimi razpisnimi pogoji. V 
postopku izbora bodo upoštevane kandidatove izkušnje v mladinskih ter drugih organizacijah civilne 
družbe, zelo dobro poznavanje (strokovne/politične) angleščine, osnovno poznavanje sistema OZN 
ter zelo dobro poznavanje mladinske problematike v Sloveniji. Več informacij najdete tukaj, rok za 
prijavo pa je 31. marec 2014. 
  

 

 
 

 

Na Slogi vam nudimo svetovanje glede prijav na 
razpise. Za več informacij se lahko obrnete na 

Slogino sodelavko Darjo Krstič 
(darja.krstic@sloga-platform.org). 

 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/DRC_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/iraq_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/palestine_en.pdf
http://www.zavod-voluntariat.si/wp-content/uploads/2014/03/Poziv-prostovoljcem_FMF-1.pdf
http://www.mss.si/sl/novice/1082/1/objavljamo-razpis-za-mladinskega-delegata-ozn
mailto:darja.krstic@sloga-platform.org

