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Propadanje nevladnega sektorja 
 

Ljubljana, 28. april 2014 - V zadnjih tednih se stopnjujejo 
neformalne informacije, da bodo sredstva ministrstva za 
zunanje zadeve (MZZ), usmerjena za izvajanje razvojnih in 
humanitarnih projektov, v kratkem zamrznjena. Glede na 

politično in finančno situacijo v Sloveniji nas skrbi, da se bodo te govorice uresničile. Če se to zgodi, 
bomo nevladne razvojne in humanitarne organizacije lahko začele zapirati vrata.  
 
Zaradi zelo zaskrbljujočih razmer je SLOGA danes medijem poslala posebno izjavo, v kateri je 
poudarila pomen civilne družbe v demokraciji ter vlado pozvala, da naj ne varčuje na račun dobrobiti 
družbe, ampak naj jo vendarle prične že zagotavljati! 
 
Prav tako danes pa je SLOGA s tem namenom opravila tudi prvo srečanje z MZZ. Generalni direktor 
za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Mitja Štrukelj je potrdil, da imajo 
težave s sredstvi in posledično z izvajanjem načrtovanih aktivnosti. 
 

 

Ministrstvo za zunanje zadeve vabi k razpravi o post-2015 
razvojnem okviru 

 
Ljubljana, 25. april 2014 - Septembra letos se bodo v New Yorku pričela 
medvladna pogajanja o post-2015 razvojnem okviru. Da bi lahko 

http://www.sloga-platform.org/images/stories/Izjava_za_javnost_-_Propadanje_nevladnega_sektorja.pdf


slovenska delegacija na teh pogajanjih čim bolj zastopala tudi mnenja in stališča državljanov 
Republike Slovenije, ministrstvo za zunanje zadeve poziva vse zainteresirane, naj jim do 5. maja 
2014 pošljejo svoja razmišljanja in predloge glede post-2015 okvira na e-naslov razvoj.mzz@gov.si. 
 
Svoje stališče glede post-2015 okvira pa smo že oblikovale razvojne, humanitarne in okoljske NVO 
ter že februarja predstavile nadgrajene in med seboj povezane cilje prihajajočega razvojnega 
okvira. Usklajen pogled NVO izraža močno podporo enemu, univerzalnemu in celovitemu okviru, ki 
bo začrtal skupno prihodnost človeštva.  
 

 
Trajnostni razvoj in dostojno življenju za vse, a brez 
ogrožanja našega planeta 

 
Ljubljana, 22. april 2014 - 22. aprila smo po celem svetu 

obeleževali svetovni dan Zemlje, ki smo ga na pobudo civilne družbe pričeli praznovati že leta 1970. 
Letošnji svetovni dan Zemlje je potekal v okviru globalne kampanje z naslovom »Zelena mesta«, 
katere cilj je, da mesta po svetu postanejo bolj trajnostna in zmanjšajo svoj ogljični odtis. 
 
Ob tej priložnosti smo tudi na Slogi pripravili sporočilo za javnost, v katerem smo med drugim 
poudarili, da je potrebno zagotoviti spodobno življenje vseh ljudi, vendar brez ogrožanja našega 
okolja, saj smo od njega odvisni. 
Foto: Earth Day Network 

 

 
Enakost spolov kot osrednja tema 15. številke Slogopisa - 
povabilo k sodelovanju 

 
Ljubljana, 23. april 2014 – Ponovno vas obveščamo, da bomo konec maja 

na Slogi izdali že 15. številko Slogopisa, katere osrednja tema bo enakost spolov. Lepo vabimo vse 
NVO, da sodelujete pri vsebini prihajajočega Slogopisa. Možnosti sodelovanja pa so naslednje: 
 
- rubrika »Utrip NVO«, ki bo tokrat tudi tematsko obarvana: objavili bomo več prispevkov NVO na 
temo enakosti spolov, katerih vsebina je lahko bodisi osredotočena na projekte ali pa temelji na 
kritičnem razmišljanju o vprašanjih, povezanih z enakostjo spolov; dolžina prispevkov: do 600 besed 
(s fotografijo, ki mora biti v dobri resoluciji) / do 800 besed (brez fotografije); 
 
- naslovnica na temo enakosti spolov: avtorska fotografija v zelo visoki resoluciji; 
 
- rubrika »Novičke iz Slovenije in sveta«: krajši članki o aktualnem dogajanju na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in globalnega učenja (do 150 besed in 
fotografija v velikosti nad 1 MB); 
 
- rubrika »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 junija do konca avgusta oz. začetka septembra 2014). 
 
Prosimo, da se držite navodil glede dolžine člankov in pripadajočega slikovnega materiala, končen 
izbor objavljenih prispevkov pa naredi uredniški odbor. 
 
Rok za posredovanje prispevkov na e-naslov novice@sloga-platform.org je sreda, 7. maj 2014, na 
istem naslovu pa smo na razpolago tudi za vsa dodatna pojasnila glede Slogopisa.  
 

 

Povabilo k soustvarjanju 15. Festivala prostovoljstva 
 

Ljubljana, 18. april 2014 - Slovenska filantropija, Združenje 
za promocijo prostovoljstva, vas vabi k soustvarjanju 15. 

http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/6/33445/bddb63d14abef81e5ab2a311746d8b62/
mailto:razvoj.mzz@gov.si
http://www.sloga-platform.org/images/stories/Stalisce_NVO_post-2015_februar_2014.pdf
http://www.sloga-platform.org/95-novice/168-slovenske-razvojne-nevladne-organizacije-ob-svetovnem-dnevu-zemlje-pozivajo-k-trajnostnemu-razvoju-in-dostojnemu-zivljenju-za-vse-a-brez-ogrozanja-nasega-planeta.html
mailto:novice@sloga-platform.org


Festivala prostovoljstva, ki bo med 19. in 25. majem 2014 potekal po vsej Sloveniji. Gre za 
dogodek, ki prostovoljskim organizacijam omogoča, da javnosti predstavijo svoje raznovrstne 
prostovoljske zgodbe in se zahvalijo vsem prostovoljcem.  
Osrednja prireditev 15. Festivala prostovoljstva bo potekala v četrtek, 22. maja, med 13. in 17. uro 
na Prešernovem trgu v Ljubljani.  
Če vas zanima, kako se lahko festivalu priključite tudi vi, obiščite spletni portal prostovoljstvo.org. 
 

 

Uspešen zaključek vseslovenske akcije zbiranja 
smuči in opreme za Afganistan 

 
Koper / Ljubljana, 18. april 2014 - Zavod KROG je 18. 
aprila 2014 zaključil enomesečno akcijo zbiranja smuči in 
ostale smučarske opreme za Afganistan. V okviru akcije je 
zbral več kot 1000 dobro ohranjenih in uporabnih parov 
smuči in palic, okoli 400 smučarskih čevljev, oblačila in 
zimsko obutev, dobili pa so tudi reševalne sani, več parov 
navadnih sani in 10 koles. 

 
Zbrana oprema je namenjena razvoju zimskih športov in 

zimskega turizma v provinci Bamyan v osrednjem delu Afganistana. Približno polovico zbrane 
opreme bosta prejela lokalni smučarski klub in turistični center, polovico pa se bo uporabilo v 
projektih s področja razvoja zimskega turizma in smučarske infrastrukture, ki jih pod mentorstvom 
lokalnega partnerja Zavoda KROG, nemške organizacije HELP, izvajajo lokalne oblasti in 
organizacije. Zbrana zimska oblačila pa bodo razdeljena tudi med lokalno prebivalstvo. 
 
Na Zavodu KROG ob zaključku akcije upajo, da bo Slovenija izpolnila mednarodne zaveze in del 
sredstev, ki jih sedaj namenja vojaški prisotnosti v Afganistanu, v prihodnje usmerila v razvojno 
pomoč. 
 
Več o tem si lahko preberete na spletni strani Zavoda KROG.  
 

 

Nova spletna stran Evropske komisije zagotavlja enostaven 
dostop do podatkov o razvojni in humanitarni pomoči po svetu 

 
Bruselj, 23. april 2014 - Evropska komisija je v okviru Srečanja na visoki 

ravni o globalnem partnerstvu za učinkovito razvojno sodelovanje, ki je sredi aprila potekalo v 
Mehiki, predstavila svoje novo spletno orodje – »EU Aid Explorer«. Nova spletna stran ponuja 
podatke o aktivnostih različnih donatorjev in zagotavlja hitre odgovore na vprašanja o tem, koliko 
sredstev je EU v določenem letu namenila za razvojno pomoč, v katerih sektorjih je delovala ipd. 
Vzpostavitev novega orodja je med drugim tudi del prizadevanj EU, da bi na tem področju povečala 
svojo transparentnost in odgovornost. 
 
Več o tem si lahko preberete na spletnem portalu europa.eu. 
 
 

 
Zanimivo 

- Inclusivity in Peacebuilding (development dialogue paper no. 6, february 2014); Sigrid Gruener, 
Henrik Person in Sarah Smith; Dag Hammarskjöld Foundation. 

- Ghana’s Land Reform and Gender Equality (DIIS Working Paper 2014:01; PDF); Rachel Spichiger 
and Paul Stacey; Danish Institute for International Studies. 

http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/festival-prostovoljstva/festival-prostovoljstva-2014
http://www.zavod-krog.si/novice/700-zakljuena-akcija-zbiranja-smui-in-opreme-za-afganistan
https://euaidexplorer.jrc.ec.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-434_en.htm?locale=en
http://www.dhf.uu.se/publications/development-dialogue/inclusivity-in-peacebuilding-development-dialogue-paper-no-6/
http://en.diis.dk/files/publications/WP2014/DIISWP2014-01_Ghana-land-gender_Rachel-Spichiger_web.pdf


- Okrogla miza »Prihodnost naše družbe - pogledi otrok na razvoj sveta«: priporočila otrok in 
mladostnikov (PDF). 
 
 

 
 

Usposabljanje na temo enakosti spolov in opolnomočenja 
žensk 

 
Kdaj? Sreda, 7. maj 2014. 

 
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 

 
Opis: SLOGA vabi na enodnevno usposabljanje na temo enakosti 
spolov in opolnomočenja žensk, ki ga bo vodila strokovnjakinja 

na tem področju ga. Violeta Neubauer. Namenjeno je predstavnikom vseh nevladnih organizacij 
(NVO), ki so aktivne na tem področju. 
 
Usposabljanju bo naslednji dan, 8. maja 2014 (ob 10. uri), sledil posvet s političnimi odločevalci na 
tem področju. 
 
Prosimo, da svojo prisotnost potrdite na e-naslov patricija.virtic@sloga-platform.org najkasneje do 
5. maja 2014, v prijavi pa na kratko navedite tudi glavne motive za udeležbo. Za predstavnike NVO 
je usposabljanje brezplačno. 
 
Več informacij o usposabljanju najdete v vabilu (PDF) in programu (PDF). 
Foto: Anabytes 
 

 

Delavnici na temo pridobivanja sredstev na področju mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči 

 
Kdaj? 12. in 13. maj 2014, med 9. in 13. uro. 

 
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 

 
SLOGA vabi na dve povezani delavnici: 
- FUNDRAISING NAČRT za organizacije s področja mednarodnega razvojnega 

sodelovanja in humanitarne pomoči (12. maj) in 
- FUNDRAISING METODE za organizacije s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči (13. maj). 
 
Delavnico bo vodila ga. Veronika Vodlan, namestnica direktorice na Regionalnem dialogu, pred tem 
pa vodja projektov na CNVOS-u. Svoje znanje s področja fundraisinga je dopolnjevala tudi na 
usposabljanjih v tujini ter prek dela za različne organizacije. 
 
Delavnici sta med seboj vsebinsko povezani, vendar se lahko udeležite tudi samo ene. Prosimo, da 
svojo udeležbo potrdite najkasneje do 8. maja 2014 na e-naslov patricija.virtic@sloga-
platform.org, na katerem lahko dobite tudi več informacij. 
 
Več informacij o delavnicah objavljamo na Slogini spletni strani (PDF). 
Foto: BSC 
 

 

 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/Prihodnost_na%C5%A1e_dru%C5%BEbe_-_priporo%C4%8Dila_otrok_in_mladostnikov.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/Prihodnost_na%C5%A1e_dru%C5%BEbe_-_priporo%C4%8Dila_otrok_in_mladostnikov.pdf
mailto:patricija.virtic@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/april14/vabilo%20uposabljanje%20enakost%20spolov.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/april14/program%20usposabljanje%20enakost%20spolov.pdf
mailto:patricija.virtic@sloga-platform.org
mailto:patricija.virtic@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/april14/usposabljanje%20fundraising.pdf


Dogodek: 4. mednarodna konferenca o 
Zahodni Sahari 

 
Kdaj? Torek, 6. maj 2014. 

 
Kje? Mestni muzej Ljubljana. 

 
Opis: Inštitut za študije Zahodne Sahare, 
Predstavništvo Fronte Polisario za Slovenijo, 

Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Makedonijo, Inštitut za družbeno kreativnost in Central and 
Eastern European Alliance for Solidarity with the Saharawi people vabijo na 4. mednarodno 
konferenco o Zahodni Sahari z naslovom »Spodbujanje solidarnosti za pravičen in boljši svet«. 
Poglavitni cilj konference je povečanje zavedanja prebivalcev Slovenije o skupnih izzivih prebivalcev 
Zahodne Sahare, povezanih z zanikanjem človekovih pravic in pravice do samoodločbe. Več 
informacij in program konference najdete v vabilu (PDF), ki ga objavljamo na Slogini spletni strani. 
Foto: waronwant.org  
 

 

Dogodek: Hodite in tecite za človekove pravice 
 

Kdaj? 9. in 10. maj 2014. 
 

Kje? Ljubljana. 
 

Opis: Slovenska Amnesty vas tudi letos vabi, da se jim pridružite na Poti 
ob žici, tradicionalnem majskem dogodku v počastitev osvoboditve 
Ljubljane. Tečete lahko kot trojka Amnesty ali pa hodite za človekove 

pravice ter na info točkah podpišete peticijo Voda je človekova pravica. 
 
Več informacij o tem, kako lahko sodelujete, najdete na Amnesty-jevi spletni strani. 
 

 
Dogodek: Premiera predstave Rešilni čoln 

 
Kdaj? Sobota, 31. maj 2014, od 10. do 13. ure. 

 
Kje? Muzejska ploščad (Metelkova, Ljubljana). 
 
Opis: Društvo Humanitas vabi na premiero lutkovno-glasbene predstave Rešilni čoln, ki so jo 
ustvarili udeleženci usposabljanja Svetovne lutke. Predstava prikazuje posledice človekovega 
nepremišljenega poseganja v naravo, s katerim uničuje dom živalim. 
 
Več informacij o predstavi, pa tudi o ostalih dogodkih društva Humanitas v mesecu maju, najdete 
na Humanitasovi spletni strani.   
 

 

Dogodek: Dobrodelni nogometni turnir v Mariboru 
 

Kdaj? Sobota, 17. maj 2014, s pričetkom ob 8.30 uri. 
 
Kje? Športna dvorana Lukna, Maribor. 
 
Opis: IRD Global Zavod vabi na prireditev »Dan druženja in gibanja vseh generacij«, v okviru 
katere se bodo s turnirjem malega nogometa zbirala sredstva za otroke na Haitiju ter za otroke iz 
socialno ogroženih družin v Sloveniji. 
 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/april14/4.%20mednarodna%20konferenca%20o%20zahodni%20sahari.pdf
http://www.amnesty.si/potobzici
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=562


OŠ Prežihov Voranc iz Maribora že od leta 2010 sodeluje kot partnerska šola Slovenske šole, ki je 
bila istega leta vzpostavljena v okviru projekta humanitarne pomoči Republike Slovenije na Haitiju. 
Učenci OŠ Prežihov Voranc so z donacijami in darili sodelovali tudi pri izvedbi projekta »Zdrav duh v 
zdravem telesu« (izgradnja skupnostne kuhinje ob Slovenski šoli in donacija neuničljivih 
večnamenskih žog), ki ga je ob finančni podpori Ministrstva za zunanje zadeve RS na Haitiju v letu 
2013 izvedel IRD. Dobrodelni nogometni turnir v Mariboru tako predstavlja eno izmed aktivnosti, s 
katero se zagotavlja trajnostni vidik projekta in kontinuiteta sodelovanja med državama. 
 
Vabilo (PDF) na dogodek objavljamo na Slogini spletni strani. 
 

 

Tematski usposabljanji za prostovoljce 
 

Kdaj? 19. in 24. maj 2014. 
 
Kje? Ljubljana in Maribor. 
 
Opis: Slovenska filantropija bo v okviru 15. Festivala prostovoljstva izpeljala tudi dve brezplačni 
tematski usposabljanji za prostovoljce: 
- »Prostovoljsko delo pri opolnomočenju posameznikov«, ki bo potekalo v soboto, 19. maja, med 
9. in 16. uro v Ljubljani; 
- »Komunikacija z uporabnikom«, ki bo potekalo v soboto, 24. maja 2014, med 9. in 16. uro v 
Mariboru. 
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo, več informacij o usposabljanjih pa najdete na 
spletnem portalu prostovoljstvo.org. 
 

 

Uvodno in tematsko usposabljanje za mentorje 
 

Kdaj? 27. maj in 17. junij 2014. 
 
Kje? Ljubljana. 
 
Opis: Slovenska filantropija pripravlja dve novi usposabljanji za mentorje prostovoljcev: 
- uvodno usposabljanje za mentorje (27. maj, med 9. in 16. uro); 
- tematsko usposabljanje za mentorje: Spremljanje in motiviranje prostovoljcev (17. junij, med 
9. in 16. uro). 
Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletnem portalu prostovoljstvo.org.  
 

 

Dogodek: konferenca na temo 
Evropskega leta razvoja 2015 

 
Kdaj? 16. maj 2014. 

 
Kje? Bruselj, Belgija. 
 
Opis: Z namenom izmenjave idej o tem, kako prispevati k tako pomembnemu mejniku za Evropo - 
Evropskem letu razvoja 2015, CONCORD in DEEEP/Forum DARE organizirata konferenco, katere se 
bodo udeležili predstavniki civilne družbe in ostali relevantni deležniki, ki se aktivno ukvarjajo s 
prihajajočim evropskim letom.  
Več informacij o konferenci najdete na DEEEP-ovi spletni strani. 
 
 
 
 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/april14/ird%20slo%20-%20vabilo%20dan%20druenja%202014.pdf
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/termini-usposabljanj
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja
http://deeep.org/eyd2015-seminar.html


 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 19. in 28. aprilom 2014) 
 
TANZANIJA (boj proti spolnemu in na spolu temelječemu nasilju) 
 
Rok za prijavo: 6. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
KAZAHSTAN (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 24. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
DEMOKRATIČNA REPUBLIKA KONGO (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 10. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
KAZAHSTAN (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 9. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
JEMEN (izboljšanje življenjskih pogojev in razvoj kapacitet) 
 
Rok za prijavo: 5. maj 2014. 
 
Več informacij 

 
 

 

Drugi relevantni razpisi 
 
Javni razpis za sofinanciranje projektov okoljevarstvenih in naravovarstvenih nevladnih 
organizacij 2014 - 2015 
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov 
okoljevarstvenih in naravovarstvenih nevladnih organizacij 2014 - 2015. 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektnih aktivnosti okoljevarstvenih in 
naravovarstvenih NVO v obdobju 2014 - 2015. Ključna sklopa, ki ju želijo še posebej podpreti pa sta: 
- varstvo okolja, zlasti preprečevanje nastajanja odpadkov ali priprava za ponovno uporabo 
odpadkov; 
- ohranjanje narave, zlasti prispevek k doseganju ciljev območij Natura 2000. 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398180300845&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135755
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398426419218&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135855
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398426530560&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135823
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398426617930&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135856
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398677663283&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=18%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135130
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1154


Upravičeni vlagatelji so NVO, ki delujejo na področju varstva okolja in narave. 
 
Okvirna višina razpisanih sredstev za leti 2014 in 2015 je 100.000 EUR. 
 
Maksimalna višina zaprošenih sredstev za projekt je 10.000 EUR skupaj za leti 2014 in 2015. 
Projekti bodo sofinancirani v višini največ 90 % vseh upravičenih stroškov. 
 
Rok za oddajo vlog je 19. maj 2014 (do 10. ure). 

 

 
Poziv za prijave za sredstva zbrana s SILA bazarjem 2014 
 
V organizaciji Slovenskega mednarodnega združenja žensk (SILA) bo 29. novembra 2014 potekal 
SILA bazar. Združenje SILA je objavilo poziv za prijave za sredstva, ki bodo zbrana s SILA bazarjem.  
 
Za donacijo lahko zaprosijo institucije, društva, organizacije in drugi projekti v Sloveniji, ki imajo 
težave pri zbiranju sredstev za podporo svojim aktivnostim. Prednost bodo imeli projekti, pri katerih 
sodeluje večje število ljudi, ki naslavljajo nujne potrebe, projekti deprivilegiranih skupin, iz revnih 
in manj razvitih območij. 
 
Rok za prijavo je 13. maj 2014, podrobnejše informacije in potrebno dokumentacijo pa najdete na 
spletni strani SILA. 

 

 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2014, objavljeni aprila 2014) 
 
Centralna afriška republika 
 
Čad, Demokratična republika Kongo, Kenija in Mali (ECHO Flight) 
 
Demokratična republika Kongo 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Delovne priložnosti 
 

Poziv prostovoljcem za delo na projektu Kreativna karavana 
 

Ekvilib Inštitut zainteresirane prostovoljce poziva k prijavi za delo pri 
organizaciji in izvedbi projekta Kreativna karavana. Iščejo prostovoljno 
pomoč vseh, ki bi želeli sodelovati pri organizaciji projektnih aktivnosti in/ali 

pri spremljanju članov umetniško-plesne skupine Big Mama Lab iz Argentine, ki bo v Ljubljani 
gostovala med 21. in 26. majem 2014.  
 
Skupina bo po srednjih šolah izvajala delavnice in predstave, tako da bi prostovoljno pomoč 
potrebovali pri organizaciji ter pri spremljanju na dogodkih. Ker skupina govori špansko, je to tudi 

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://www.sila.si/sila-bazar/sila-bazaar-2014/
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/CAR_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/ECHO_Flight_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/drc_01000_fr.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=114&lang=sl
mailto:darja.krstic@sloga-platform.org


priložnost za vse, ki želijo utrjevati svoje znanje španskega jezika. Znanje španščine ni pogoj, saj za 
lažjo komunikacijo v angleškem jeziku skupino spremljata dva spremljevalca, ki imata tudi vlogo 
tolmača. Več o projektu in skupini si lahko preberete na spletni strani Ekviliba.  
 
Če vas sodelovanje zanima, napišite kratek opis, zakaj bi želeli delati kot prostovoljci na projektu, 
navedite pa tudi svoje relevantne izkušnje in to posredujte na e-naslov marusa@ekvilib.org. 
Rok za prijavo je 10. maj 2014. 
 

 

Pomočnik direktorja za področje politik 
 

Evropska mreža proti nasilju (European Network Against Racism - ENAR) je objavila 
razpis za prosto delovno mesto »Pomočnik direktorja za področje politik«. Rok za 
prijavo je 5. maj 2014. 

 
 

 

Svetovalec na področju trajnostnega kmetijstva in spolov 
 

Organizacija Oxfam International je objavila razpis za delovno mesto »Svetovalec na 
področju trajnostnega kmetijstva in spolov«. Rok za prijavo je 12. maj 2014. 

 
 
 

 
 

 

http://www.ekvilib.org/sl/umetnost-za-spremembe/kreativna-karavana
mailto:marusa@ekvilib.org
http://eurobrussels.com/job_display/90653/Deputy_Director_Policy_ENAR_European_Network_Against_Racism_Brussels_Belgium
http://eurobrussels.com/job_display/90726/Sustainable_Agriculture_and_Gender_Adviser_2_year_fixed_term_contract_Oxfam_International_Oxford_United_Kingdom
http://eurobrussels.com/job_display/90726/Sustainable_Agriculture_and_Gender_Adviser_2_year_fixed_term_contract_Oxfam_International_Oxford_United_Kingdom

