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Skladnost politik za razvoj v Sloveniji 
 

Ljubljana, 20. januar 2014 - Vljudno vabljeni, da si na Sloginem 
spletnem portalu o skladnosti politik za razvoj (Policy Coherence 
for Development - PCD) preberete poročilo o obstoječem stanju 

PCD v Sloveniji. Poročilo je nastalo v okviru projekta »World-Wise Europe: A more coherent Europe 
for a fairer World«, pri katerem SLOGA sodeluje od leta 2013 dalje. 
 

 

Močno deževje in vetrovi zaostrujejo razmere na 
Filipinih 

 
Ljubljana, 21. januar 2014 - Konzorcij slovenskih NVO za Filipine 
(Humanitarno društvo ADRA Slovenija, društvo Hrana za življenje 
in IRD Global zavod), ki pod okriljem Sloginega Humanitarnega 
odzivnega centra - HOC skupaj zbira sredstva, s pomočjo katerih 
prek svojih partnerskih organizacij pomaga prebivalcem 
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Filipinov, nadaljuje s svojimi aktivnostmi za pomoč Filipinom. Humanitarne potrebe tamkajšnjega 
prebivalstva so namreč še vedno zelo velike, in sicer tudi zaradi obilnega deževja, ki se je pričelo 10. 
januarja 2014 ter povzroča poplave in zemeljske plazove. 
 
Na spletni strani Humanitarnega društva ADRA Slovenija si lahko preberete članka o dobrodelni akciji 
za Filipine v Velenju in o zbiranju sredstev za Filipine v Ljubljani, na spletni strani IRD Global zavoda 
pa članek o dobrodelnem slalomu na Krvavcu, o katerem smo že poročali. Društvo Hrana za življenje 
obvešča, da prostovoljci mreže Food for Life Global na Filipinih navkljub slabim vremenskim 
razmeram še vedno zagotavljajo sveže veganske obroke hrane. Med 11. novembrom 2013 in 11. 
januarjem 2014 so razdelili vsega skupaj 64.210 obrokov hrane.    
 
Zaradi močnega dežja in vetra na območju Visayas je bilo med 17. in 20. januarjem 2014 evakuiranih 
več sto ljudi, poškodovana ali uničena so bila številna zasilna bivališča, poplavilo pa je tudi veliko 
število riževih polj. Po zadnjih podatkih je bilo zabeleženih že 42 smrtnih žrtev, prizadetih pa je 
skoraj 800.000 ljudi. Več informacij o aktualnih razmerah na Filipinih najdete na spletni strani 
ReliefWeb. 
 
Filipinom lahko pomagate tudi vi! Donacije za podporo aktivnostim konzorcija NVO še vedno zbiramo 
na: TRR Platforma SLOGA/HOC (Povšetova 37, 1000 Ljubljana): SI56 6100 0000 6180 023; 
namen: POMOČ FILIPINOM. 
Foto: aljazeera.com 

 

 
Povabilo k sodelovanju pri 14. številki Slogopisa 

 
Ljubljana, 21. januar 2013 – Na Slogi smo že pričeli s pripravo naslednje, 
že 14., številke Slogopisa, ki bo izšla konec februarja, njena osrednja 
tema pa bodo volitve v Evropski parlament. 

Posamezne NVO ste lepo vabljene k sodelovanju pri: 
a. naslovnici: Posredovanje avtorske fotografije (tematika mednarodno razvojno sodelovanje, 
humanitarna pomoč in globalno učenje, velikost vsaj 3 MG); 
b. rubrikah »Novičke iz Slovenije« in »Novičke iz sveta«: priprava krajšega članka o aktualnem 
dogajanju (do 150 besed in fotografija v velikosti nad 1 MG); 
c. rubriki »Utrip NVO«: priprava članka s predstavitvijo NVO, kampanje, projekta in dobrih praks 
(550 - 600 besed in fotografija v velikosti nad 1MG); 
d. rubriki »Napovednik dogodkov po Sloveniji in svetu«: priprava krajše napovedi dogodka, z 
informacijami kje in kdaj bo dogodek potekal ter s kratkim opisom dogajanja (v časovnem obdobju 
od začetka marca do sredine maja 2014). 
Primeri člankov in fotografij so dostopni v 13. številki Slogopisa. Posamezne NVO ste vabljene tudi k 
posredovanju dodatnih idej glede vsebin, ki bi jih želele prebirati v prihodnjih številkah Slogopisa. 
Prosimo, da se držite navodil glede dolžine člankov in pripadajočega slikovnega materiala. Končen 
izbor objavljenih prispevkov naredi urednik (v primeru velikega števila prispevkov na podlagi 
kvalitete in datuma prejema slednjega). 
 
Rok za posredovanje prispevkov na e-naslov novice@sloga-platform.org je petek, 7. februar 
2014 (na istem e-naslovu smo dostopni tudi za vsa dodatna pojasnila glede Slogopisa). 
 

Vabilo k ustvarjanju v okviru projekta Pankultikum na 
področju gledališke produkcije 

Ljubljana, 16. januar 2014 - Slovenska filantropija bo v okviru projekta Pankultikum v prvi polovici 
leta 2014 mladim gledališkim ustvarjalcem, aktivistom in drugim interesentom ponudila možnost 
realizacije gledaliških projektov (po metodi gledališča zatiranih), s katerim bodo javnosti predstavili 
(svoj pogled na) izbrane teme s področja migracij, življenja v večkulturnem družbenem okolju in 
medkulturne izmenjave. V produkciji bodo sodelovali tako posamezniki z lastno priseljensko izkušnjo 
kot posamezniki, ki jih navedene teme zanimajo iz strokovnih ali zasebnih razlogov. 

http://www.adra.si/
http://www.ird.si/Novice_1/Dobrodelni-veleslalom-1.1.2014/
http://www.ffl.org/2014/despite-weather-challenges-ffl-meals-continue-to-go-out-in-tacloban/
http://reliefweb.int/disaster/fl-2014-000006-phl
http://reliefweb.int/disaster/fl-2014-000006-phl
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/slogopis%2013.pdf
mailto:novice@sloga-platform.org


Pravočasno zaključeni projekti bodo predstavljeni v spremljevalnem programu Festivala 
migrantskega filma 2014. 
Rok za prijavo je 27. januar 2014, več informacij in prijavnico pa najdete v priponki na Sloginem 
spletnem portalu za globalno učenje. 
 

 
Povabilo k sodelovanju pri konferenci o ne-rasti 

 
Leipzig, 21. januar 2014 - Med 2. in 6. septembrom 2014 bo v Leipzigu 
potekala 4. mednarodna konferenca o ne-rasti (Fourth International 

Conference on Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equity). Konferenca odpira 
vprašanja pomembnosti rasti za ekonomsko politiko ter spodbuja socialne in trajnostne alternative. 
Organizatorji si želijo zagotoviti raznolikost diskurzov o ne-rasti, zato vsem zainteresiranim ponujajo 
različne oblike sodelovanja pri konferenci. Več informacij najdete na uradni spletni strani 
konference. 

 

Poziv za partnerstvo pri razvoju in izvedbi usposabljanj 

 

Bruselj, 20. januar 2014 - DEEEP je objavil poziv za partnerstvo pri razvoju in izvedbi usposabljanj na 
temo vodenja v razvojnem sektorju (DEEEP Leadership Training Cycle), in sicer s posebnim 
poudarkom na globalnem učenju in krepitvi ozaveščenosti ter na globalnem državljanstvu. 

Rok za prijavo je 31. januar 2014. Celoten poziv in več informacij najdete v priponkah na 
Sloginem spletnem portalu za globalno učenje. 
 
 

 

Zanimivo 
 
»Obstajajo alternative kapitalističnemu sistemu?«; Društvo Humanitas (06.01.2014). 
 
Spring Alliance Letter to President Barroso and EU Commissioners (09.01.2014). 

 
Letter to President Barroso; CONCORD (12.12.2013). 
 
Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o evropskem letu razvoja (2015); Samostojni 
poročevalec: Andris Gobiņš. Evropski ekonomsko-socialni odbor (10.12.2013). 
 
»Profit’s not always the point«, Harish Manwani (video); TED CONFERENCES, LLC (2014). 
 
 

 
 

Usposabljanje na temo migracij in razvoja 
 

Kdaj? 3. teden v februarju 2014. 
 

Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 
 
Opis: V organizaciji Sloge se bo odvilo 2-dnevno usposabljanje na temo migracij in razvoja, ki bo 
namenjeno civilni družbi. V okviru prvega dne se bo odvil kratek trening, ki mu bo sledila 
identifikacija nadaljnjih korakov na tem področju, drugi dan pa bo namenjen srečanju s političnimi 
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odločevalci. Podrobnejše informacije o usposabljanju boste lahko v kratkem našli na Slogini spletni 
strani.   
 

 
Dogodek: »Več Evrope - več Slovenije: Evropska unija kot 
globalni partner« 

 
Kdaj? Četrtek, 23. januar 2014, od 8.30 ure dalje. 

 
Kje? Grad Jable (Grajska cesta 1, Loka pri Mengšu). 

 
Opis: Predstavništvo Evropske komisije v RS, Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ) in Urad Vlade RS 
za komuniciranje vas vabijo na posvet v izvedbi Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj 
nevladnih organizacij (CNVOS) z naslovom »Več Evrope - več Slovenije: Evropska unija kot globalni 
partner«. Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava na: 040 234 197 ali 
na matjaz.stefancic@cnvos.si. Več informacij o dogodku najdete tukaj. 
 

 

Dogodek: Okrogla miza »Strukturni skladi do leta 2020« 
 

Kdaj? Četrtek, 23. januar 2014, ob 13. uri. 
 

Kje? Fakulteta za upravo (Gosarjeva ulica 5, Ljubljana). 
 
Opis: Slovensko društvo evalvatorjev, Društvo za razvoj slovenskega podeželja in Fakulteta za upravo 
Univerze v Ljubljani vabijo na razpravo z naslovom »Strukturni skladi do leta 2020: Nujno na pot 
pametnega razvoja«. Okrogla miza bo s pomočjo uvodničarjev odstirala novosti strukturne politike na 
področju celostnega teritorialnega razvoja in jih tehtala v primerjavi z obstoječimi praksami razvoja. 
Organizatorji prosijo za potrditev udeležbe na e-naslov info@sdeval.si, več informacij o dogodku pa 
najdete na naslednji povezavi.   
 

 

Dogodek: Predavanje »Republika Makedonija na euroatlantski poti« 
 

Kdaj? Torek, 28. januar 2014, ob 16. uri. 
 
Kje? Hotel Lev (Vošnjakova 1, Ljubljana). 
 
Opis: Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) vas v okviru cikla predavanj 
»Zahodni Balkan in EU« vljudno vabi na predavanje Ljubča Georgievskega, nekdanjega predsednika 
Vlade Republike Makedonije. Svojo udeležbo potrdite na telefonsko številko (01) 430 15 33 oz. na e-
naslov ifimes@ifimes.org. Več informacij o dogodku najdete tukaj. 
 

 

Usposabljanje: Finančna podpora mednarodnih fundacij za projekte 
mednarodnega sodelovanja in razvoja civilne družbe na Balkanu in v 
Evropski soseščini 

 
Kdaj? Četrtek, 30. januar 2014, med 10. in 15. uro. 
 
Kje? CNVOS (Povšetova 37, Ljubljana). 
 
Opis: CNVOS vabi na delavnico, na kateri bodo predstavili nekatere od številnih mednarodnih 
fundacij, ki podpirajo aktivnosti na področju razvoja in krepitve civilne družbe na območju 
Zahodnega Balkana in Evropske soseščine. Prvi del delavnice bo namenjen predstavitvi izbranih 
fundacij, vsebine razpisne dokumentacije ter postopka prijave na predstavljene pozive. V drugem, 

http://www.sloga-platform.org/
http://www.sloga-platform.org/
mailto:matjaz.stefancic@cnvos.si
http://www.eu-si.info/index.php/dogodki/eu-globalni-akter
mailto:info@sdeval.si
http://www.sdeval.si/Objave/Okrogla-miza-Strukturni-skladi-do-leta-2020.html
mailto:ifimes@ifimes.org
http://www.ifimes.org/si/raziskave/republika-makedonija-na-evroatlantski-poti/


praktično naravnanem delu, pa bodo udeleženci ob pomoči izvajalke izpolnjevali dokumentacijo. Več 
informacij o izobraževanju in prijavni obrazec najdete na spletni strani CNVOS.  
 

 

Usposabljanje: Uvodna usposabljanja za mentorje 
 

Kdaj? Februar in marec 2014. 
 
Kje? Ljubljana, Žalec, Črnomelj.  
 
Opis: Slovenska filantropija je objavila termine uvodnih usposabljanj za mentorje prostovoljcev, ki 
bodo potekali v prvi polovici leta 2014. V letu 2014 bodo organizirali tudi tematska usposabljanja za 
mentorje in intenzivno 5-dnevno usposabljanje. Več o tem si lahko preberete na spletnem portalu 
prostovoljstvo.org.   
 

 

Usposabljanje: »Vodenje ljudi in projektov v kriznih razmerah« 
 

Kdaj? 17. - 21. februar 2014. 
 

Kje? Vilnius, Litva. 
 
Opis: Avstrijski Rdeči križ in organizacija RedR iz Velike Britanije vabita k prijavi na usposabljanje z 
naslovom Vodenje ljudi in projektov v kriznih razmerah, ki je del projekta »Prepare to Respond II«. 
Rok za prijavo je 26. januar 2014, več informacij o usposabljanju pa najdete na spletni strani 
RedR. 

 
 

 
 

EuropeAid 
 
Vprašanja in odgovori glede razpisa DEAR 
 
Evropska komisija je objavila že drugi del odgovorov na zbrana vprašanja glede razpisa DEAR: »Non-
State Actors and Local Authorities in Development: Raising public awareness of development issues 
and promoting development education in the European Union«. 
Tako prvi kot drugi del odgovorov najdete na spletni strani EuropeAid. 
  

 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Javni razpis za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje 
razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ) je 17. januarja 2014 objavilo Javni razpis za izvajanje 
projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in 
ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju. 
 
Predmet javnega razpisa je izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih 
izvajajo NVO registrirane v RS, ustanove na področju razvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila 
vlada RS in izvajalci negospodarskih javnih služb v RS. 
 
Predmet javnega razpisa je razdeljen v 4 sklope: 
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A) Moldova – skrb za dobrobit otrok; 
B) Jordanija – skrb za dobrobit otrok; 
C) Krepitev kapacitet NVO v RS s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne 
pomoči; 
D) Ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči. 
 
Ministrstvo bo za financiranje do štirih razpisanih projektov namenilo do 166.000 EUR, in sicer po 
sklopih: 
A) v skupni višini do 80.000 EUR za do 1 projekt, ki se bo izvajal v 2014, 2015 in 2016; 
B) v skupni višini do 31.000 EUR za do 1 projekt, ki se bo izvajal v 2014 in 2015; 
C) v skupni višini do 40.000 EUR za do 1 projekt, ki se bo izvajal v 2014 in 2015; 
D) v skupni višini do 15.000 EUR za do 1 projekt, ki se bo izvajal v 2014 in do marca 2015. 
 
MZZ bo v sredo, 5. februarja 2014 med 9.00 in predvidoma 10.30 uro organiziralo delavnico za 
zainteresirane prijavitelje, ki bo namenjena predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter 
razjasnitvi morebitnih vprašanj glede pravilne priprave vlog. Za udeležbo je potrebna predhodna 
prijava najkasneje do 31. januarja 2014 na razvoj.mzz@gov.si. 
 
Za brezplačno svetovanje glede prijave na razpis se lahko obrnete na Slogino sodelavko Darjo Krstič 
(darja.krstic@sloga-platform.org).  
 
Rok za oddajo vlog je 20. februar 2014. Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na 
spletni strani MZZ.  
 

 
Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih v okviru 
instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007-
2013 
 
MZZ je 10. januarja 2014 objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij 
izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007-
2013. 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru 
naslednjih instrumentov Evropske komisije za financiranje zunanje pomoči Skupnosti: 
- 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 and Partnership Instrument (ENPI), 
- Instrument for pre-accession assistance (IPA), 
- Instrument for humanitarian aid (HAI), 
katerih stroški so nastali v letu 2013 in bili plačani do 31.1.2014 ter niso bili financirani iz drugih 
virov, ampak iz lastnih sredstev. 
 
Skupna višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti nevladnih organizacij, izvedenih v letu 2013, v 
okviru izbranih instrumentov, znaša do 95.000,00 EUR. 
 
Rok za oddajo vlog je 3. februar 2014. Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na 
spletni strani MZZ. 
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Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem 
Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016 
 
MZZ je 27. decembra 2013 objavilo Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega 
sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016. 
 
Predmet javnega razpisa je izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem 
Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016, ki jih izvajajo NVO registrirane v RS, ustanove na področju 
razvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada RS in izvajalci negospodarskih javnih služb v 
RS. 
 
Razpisana so 3 vsebinska področja: 
(A)   Varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda; 
(B)   Skrb za dobrobit otrok; 
(C)   Krepitev vloge žensk. 
 
MZZ bo za financiranje do 6 projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v 
letih 2014, 2015 in 2016 namenilo do 480.000 EUR, in sicer za posamezni projekt do 80.000 EUR. 
 
V okviru razpisanih sredstev bo financiran vsaj en projekt v Črni gori in vsaj en projekt v Makedoniji, 
za preostale do 4 razpisane projekte lahko upravičeni prijavitelji prijavijo projekte v eni ali več 
ciljnih državah hkrati (regionalni projekti). Ciljne države so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna 
gora, Kosovo, Makedonija in Srbija. 
 
Rok za oddajo vlog je 7. februar 2014. Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na 
spletni strani MZZ. 
 

 
Razpis za NVO Veleposlaništva ZDA 
 
Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je objavilo nov razpis za NVO, v okviru katerega bodo posebno 
pozornost pritegnili predvsem projekti s področja raznolikosti, sprave, pozitivnega slovenskega 
regionalnega sodelovanja, ekonomskega razvoja (vključno z inovacijami in podjetništvom), okolja in 
znanosti ter prostovoljstva in korporativne družbene odgovornosti. Prav tako naj projekti podpirajo 
raziskave, razprave in spodbujajo sodelovanje med ZDA in Slovenijo, vključno s: spodbujanjem 
podjetništva in gospodarskega razvoja, vključenostjo mladih v civilno družbo, spodbujanjem 
čezmejnega razvoja, spodbujanjem integracije držav v jugovzhodni Evropi v evroatlantske 
institucije, spodbujanjem civilne vključenosti in socialne odgovornosti, naslavljanjem mednarodno-
varnostnih vprašanj, naslavljanjem protiterorističnega delovanja, spodbujanjem okoljskih in/ali 
zelenih aktivnosti, obnovljive energije in nove tehnologije, naslavljanjem ženske problematike, 
spodbujanjem odgovornih in neodvisnih medijev, spodbujanjem med-etničnega dialoga in 
naslavljanja manjšinskih vprašanj.   
Rok za prijavo je 1. marec 2014. Več informacij o razpisu najdete na naslednji povezavi.   
 

 

1. Razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev 2014 
 
Zavarovalnica Triglav je objavila prvega od treh razpisov za dodeljevanje sponzorskih in donatorskih 
sredstev v letu 2014. Rok za oddajo vlog na 1. razpis je 30. januar 2014. Več informacij in 
povezavo do elektronske vloge najdete na spletni strani Zavarovalnice Triglav. 

 

 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2014, objavljeni januarja 2014) 
 
Svet 

 

http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/32978/943573a68cf88f0e39cdd79fa4826359/
http://slovenia.usembassy.gov/ngo_development_grants.html
http://www.triglav.eu/sl/druzbena_odgovornost/sponzorstva/
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/worldwide_01000_en.pdf


 
Ostali relevantni domači in mednarodni razpisi so objavljeni na Slogini spletni strani. 
 
 

 
Delovne priložnosti 
 

Prosto delovno mesto na Oxfam EU Office 
 

Oxfam EU Office objavlja prosto delovno mesto »EU Partnership Development 
Adviser«. Rok za prijavo je 27. januar 2014. Razpis v celoti si lahko preberete na 
naslednji povezavi. 

 
 
 

 
 

 

http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=114&lang=sl
http://www.eurobrussels.com/job_display/87637/

