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V javni razpravi novela Zakona o prostovoljstvu 

 
Ministrstvo za javno upravo je na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu in ga dalo v javno razpravo. Osnutek sprememb je nastal na 
podlagi dela posebne delovne skupine, v kateri so sodelovali tudi predstavniki nevladnih organizacij.  
 
Delovna skupina se je pri svojem delu osredotočila na odpravo prekomernih administrativnih ovir, ki 
jih veljavni zakon določa, prav tako pa so predlagane spremembe, ki bodo olajšale prostovoljsko delo 
v javnih zavodih in podjetjih: 
- opredeljuje se t. i. korporativno prostovoljstvo, to je aktivnost zaposlenih v določenem podjetju, 
ki jim delodajalec omogoča, da v času svojega delovnega časa po lastni odločitvi opravljajo delo v 
širšo korist; 
- izvajalci javnih služb, ki bodo sprejeli poseben prostovoljski program, bodo vpisani v vpisnik poleg 
prostovoljskih organizacij, prav tako bodo zanje veljale enake pravice in obveznosti kot za 
prostovoljske organizacije; 
- črta se obveznost sklepanja pisnih dogovorov med prostovoljsko organizacijo in izvajalci javnih 
služb, ki v svoje posebne prostovoljske programe vključujejo tudi prostovoljce;  
- z namenom odprave administrativnih ovir se oži nabor podatkov, ki jih morajo prostovoljske 
organizacije voditi o prostovoljcih, posledično pa se zmanjšuje tudi nabor podatkov, ki jih morajo 
prostovoljske organizacije letno poročati AJPES. 
 
K pripravljenim spremembam zbira Ministrstvo za javno upravo komentarje do 16. aprila 2015. 
Komentarje je možno oddati preko portala E-demokracija. 
 

 
Začel se je postopek izbora predstavnikov NVO v delovno skupino za pripravo Zakona o 
NVO 

 
CNVOS razpisuje postopek izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij v 
Delovno skupino za pripravo Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu. 

 
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne najprej predlagajo svoje 

kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za 
imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to 
vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).  
 
Rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev je 2. marec 2015. 
 
Več informacij o postopku in prijavnico najdete na spletni strani CNVOS. 
 

 
Globalni prostovoljski EVS projekt v Indiji 

 
Zavod Voluntariat ponovno išče prostovoljce med 18. in 30. letom za udeležbo v 
projektu EVS, tokrat v Indiji pri nevladni organizaciji ETASHA iz New Delhija. 

 
Namen projekta je spodbujanje aktivnega globalnega državljanstva in 
medkulturnega učenja. Glavna naloga prostovoljcev bo sodelovanje pri organizaciji 
in izvedbi delavnic aktivnega državljanstva, globalnega učenja in socialnega 
vključevanja mladih z manj priložnostmi v New Delhiju v različne sfere družbeno-
ekonomskega življenja. Za šestmesečni projekt, ki se bo pričel predvidoma julija 

2015, trenutno iščejo 2 prostovoljca. Rok za prijavo je 15. marec 2015. Več informacij najdete na 
spletni strani Zavoda Voluntariat. 
 

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.euprava;jsessionid=250d2be0326b755126b0fae79635c6dc79a0d866bc4fa140ace76aa7b880b99d?naziv=prostovoljstvu&min=&vrsta=&podrocje=&status=&leto=
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.euprava;jsessionid=250d2be0326b755126b0fae79635c6dc79a0d866bc4fa140ace76aa7b880b99d?naziv=prostovoljstvu&min=&vrsta=&podrocje=&status=&leto=
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.euprava;jsessionid=250d2be0326b755126b0fae79635c6dc79a0d866bc4fa140ace76aa7b880b99d?naziv=prostovoljstvu&min=&vrsta=&podrocje=&status=&leto=
http://www.cnvos.si/article/id/11416/cid/88
http://www.zavod-voluntariat.si/?p=6693#more-6693


 

Pobuda »All In« - boj proti epidemiji AIDS-a med mladostniki 

 
Organizacije UNICEF, UNAIDS, UNFPA, WHO, PEPFAR, Globalni sklad 
za boj proti AIDS-u, tuberkulozi in malariji, fundacija MTV Staying 
Alive ter številna združenja mladih skupaj s kenijskim predsednikom 
Uhurujem Kenyatto predstavljajo novo pobudo za boj proti epidemiji 
AIDS-a med mladostniki »All In«, sporoča UNICEF Slovenija. 

 

Pobuda »All In« želi spodbuditi participacijo mladostnikov v procesih odločanja in okrepiti gibanja 
mladih. Nove strategije za zajezitev AIDS-a med mladostniki želi vključiti v obstoječe razvojne in 
zdravstvene programe za mladostnike. Poleg tega bo pobuda spodbujala državne voditelje h 
koordinaciji, uresničevanju in nadzoru obstoječih programov ter širitvi partnerstev med javnim in 
zasebnim sektorjem. Cilj pobude je doseči mladostnike s prilagojenimi programi in pospešiti 
napredek v tej starostni skupini, kar je ključnega pomena v luči prizadevanj za izkoreninjenje 
epidemije aidsa do leta 2030. 
 

 
Prioritete latvijskega predsedstva Svetu EU na področju razvojnega sodelovanja  

 
V prvi polovici leta 2015 Latvija prvič predseduje Svetu Evropske 
unije (EU). Prednostne naloge latvijskega predsedstva na 
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja opredeljuje 
skupen program trojke predsedstev (Italija, Latvija in 
Luksemburg), ki se osredotoča na skupno in močno stališče EU o 

post-2015 razvojnem okvirju, financiranju za razvoj, enakosti med spoloma in dobrem upravljanju. 
Latvijsko predsedstvo načrtuje tudi tesnejše sodelovanje EU z vzhodnim partnerstvom in državami 
Srednje Azije. 
 
Več o latvijskih prioritetah lahko preberete v TRIALOG Policy Digest.  
 
 

 
 

Skuhna Talk 

 
Kdaj? 25. februar 2015 ob 19. uri. 
 
Kje? Skuhna (Trubarjeva 56, Ljubljana). 
 

Ob mednarodnem dnevu maternega jezika vabljeni na tedenski dogodek 
Skuhna Talk. Ogledali si bomo krajše zanimive filme Dreams from endangered 
cultures (Wade Davis) in Languages Matter (Irina Bokova). Po ogledu se bomo 
pogovarjali o pomenu jezikov ter o inkluziji v in z izobraževanjem.  

 
V Afriki se govori približno 2500 jezikov, kar predstavlja ogromno bogastvo, a 
je hkrati tudi velik izziv pri ohranjanju oziroma razvijanju polne 

funkcionalnosti teh jezikov. Pogovarjali se bomo o tem, kako v Zimbabveju razvijajo 16 uradnih 
jezikov. Večer bo povezovala novinarka in raziskovalka Aleksandra Sokolović iz Srbije, sporočila 
filmov pa bo v celoto spletel ustanovitelj zavoda Global Max Zimani.  

 
Več o dogodku v vabilu. 
 

 
 

http://www.unicef.si/novice/13688/all-in---boj-proti-epidemiji-aidsa-med-mladostniki
http://www.trialog.or.at/images/doku/policy_digest_latvian_presidency_final.pdf
../Priponke%20novice/SKUHNA%20TALK_25_2_2015.pdf


Posvet ob obeleţitvi 23. obletnice izbrisa z naslovom »Izbris – refleksije o popravi 

krivic« 

  
Kdaj? 26. februar ob 13. uri. 
 
Kje? Mestni muzej (Gosposka 15, Ljubljana). 
 

Mirovni inštitut in Amnesty International Slovenije vabita na 
posvet ob obeležitvi 23. obletnice izbrisa z naslovom »Izbris – 
refleksije o popravi krivic«. 

 
V letu 2015 obeležujemo 23. obletnico izbrisa iz registra stalnega 
prebivalstva, s katerim so oblasti leta 1992 več kot 25.000 
posameznikom nezakonito odvzele pravico do stalnega prebivanja v 
Sloveniji. Ob tej priložnosti si bomo vzeli čas za premislek o stanju 23 
let pozneje, o položaju izbrisanih danes, o načinih naslavljanja tega 

problema, vlogi različnih akterjev in obravnavi izbrisa v posameznih družbenih podsistemih. O izbrisu 
se je izreklo Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je Slovenijo obsodilo zaradi kršitve pravic 
izbrisanih, Slovenija pa je leta 2013 na podlagi njegove sodbe sprejela zakon o povračilu škode 
izbrisanim. 
 
O teh in drugih vprašanjih razumevanja in naslavljanja izbrisa bo potekala razprava na posvetu, na 
katerem bodo sodelovali: 
 
- Metka Mencin Čeplak, Fakulteta za družbene vede, predlagateljica amandmajev, ki bi preprečili 
izbris, 
- Uršula Lipovec Čebron, Filozofska fakulteta, aktivistka za povrnitev pravic izbrisanih, 
- Blaž Kovač, predstavnik Amnesty International Slovenije, 
- Matevž Krivic, predstavnik Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije ,  
- Mirjana Učakar, aktivistka Amnesty International Slovenije z osebno izkušnjo izbrisa. 
 
Pogovor bo povezovala Katarina Vučko z Mirovnega inštituta.  
 
Več informacij o posvetu v vabilu. 
 

 
CNVOS in NFHOS: posvet o spremembah Zakona o humanitarnih organizacijah  

 
Kdaj? 26. februar ob 14. uri. 
 
Kje? CNVOS (Povšetova 37, Ljubljana). 
 

CNVOS je pripravil predlog sprememb Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO), ki 
sledi Predlogu ključnih državnih ukrepov na področju krepitve NVO in nekaterim 
izhodiščem, ki jih je pripravil Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije 
(NFHOS). 

 
Vabimo vas na posvet NVO, na katerem želimo zbrati čim širše odzive nevladnih organizacij na 
predlagane spremembe. Na podlagi zbranih predlogov bomo pripravili enoten dokument, ki ga bomo 
posredovali ministrstvu. 
 
Na posvet se prijavite tukaj. 
 
Komentarje in pripombe lahko posredujte tudi po elektronski pošti na naslov zagovornistvo@cnvos.si, 
na katerem so dosegljivi tudi za dodatne informacije o predlogu ali posvetu.  
 
Več informacij o posvetu je objavljenih na spletni strani CNVOS. 
 

../Priponke%20novice/Vabilo%20posvet%20ob%2023%20obletnici%20izbrisa.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3549
http://www.cnvos.si/article/id/5042/cid/23
http://www.nfhos.si/
http://www.nfhos.si/
https://docs.google.com/forms/d/1xRD6v-rjfP9KlvDzw8YdYpHdDhIASq9wFJGe9R3HiaM/viewform
mailto:zagovornistvo@cnvos.si
http://www.cnvos.si/article/id/11410/cid/22


 
Gledališka predstava Klicni center 

 
Kdaj? 26. februar ob 20. uri. 

 
Kje? Gledališče Toneta Čufarja Jesenice (Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice). 

 
»Dali so me v hišo z okni, ki jih ne moreš odpreti.« 

 
Društvo UP in Slovenska filantropija vabita na brezplačno gledališko 
predstavo Klicni center, ki je dokumentarna predstava, katere osrednja 

tematika so migracije. Besedilo je nastalo na podlagi resničnih zgodb migrantov, popotnikov, 
strokovnjakov. Klicni center je zgodba o posameznikih z neprecenljivimi znanji, talenti, izkušnjami. 
Je zgodba o zidovih – fizičnih, administrativnih in tudi tistih v glavah ljudi. 
 
 

 
 

EuropeAid 

 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 18. in 24. februarjem 2015) 

 

ČAD (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 9. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 
AZERBAJDŢAN (podpora Ministrstvu za kulturo in turizem pri posodobitvi politik in sistema 
upravljanja na področju kulture) 
 
Rok za prijavo: 20. april 2015. 
 
Več informacij 

 

 
TUNIZIJA (krepitev zmogljivosti zaporov) 
 
Rok za prijavo: 21. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 

CIPER (civilna druţba) 
 
Rok za prijavo: 27. maj 2015. 
 
Več informacij 
 

 
LATINSKA AMERIKA (razpis za regionalne projekte s področja biotehnoloških inovacij) 
 
Rok za prijavo: 22. maj 2015. 
 
Več informacij 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424775654373&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136716
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424775654373&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136716
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424775654373&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136791
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424775654373&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136791
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424775654373&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136794
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424775654373&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136794
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424775654373&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136797
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424775654373&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136797
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136457


ŠRILANKA (podpora obnovi stavb za notranje razseljene osebe) 
 
Rok za prijavo: 3. junij 2015. 
 

Več informacij 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 

Javni razpis za izvajanje projektov obnove na območjih, ki so jih maja 

2014 prizadele poplave v Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini 
 

Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo Javni razpis za izvajanje projektov 
obnove na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave v Republiki Srbiji ter 
Bosni in Hercegovini. 

 

Predmet javnega razpisa je financiranje do treh projektov obnove objektov, ki so v javno korist oz. 
so javno dobro v Srbiji in Bosni in Hercegovini na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave. 
Med objekti, katerih obnova je v okviru tega javnega razpisa upravičena za financiranje, so objekti, 
namenjeni vzgojno-izobraževalnim dejavnostim, zdravstveni dejavnosti, v okviru (javne) prometne, 
komunalne in vodne infrastrukture ter drugi objekti, ki so v javno korist. 
 
Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji.  
 
Rok za oddajo vlog je 18. marec 2015. 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve bo v četrtek, 5. marca 2015, organiziralo delavnico za zainteresirane 
prijavitelje s pričetkom ob 10. uri. Delavnica bo potekala v sejni dvorani na Gregorčičevi 25a.  
Delavnica bo namenjena predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter razjasnitvi morebitnih 
vprašanj glede pravilne priprave vlog. Ministrstvo prosi za potrditev udeležbe na delavnici preko e-
pošte razvoj.mzz@gov.si najkasneje do ponedeljka, 2. marca 2015. 
 
Več informacij na spletni strani MZZ. 
 
 
 

 
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=1424775654373&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136513
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424775654373&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136513
mailto:razvoj.mzz@gov.si
http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/6/34769/e6e154890f4055a85dddb769fb81f6e4/
http://www.mzz.gov.si/

