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Izšla je 15. številka Slogopisa 
 

Ljubljana, 28. maj 2014 - Sloga vam predstavlja novo, ţe 15. 
številko razvojnega časopisa – Slogopisa, katere osrednja tema je 
enakost spolov. V tokratni številki Slogopisa si tako lahko preberete 
sedem različnih prispevkov, ki iz različnih zornih kotov 
obravnavajo vprašanje enakosti spolov pri nas in na globalni 
ravni. Tematski sklop se prične s štirimi članki na temo enakosti 
spolov, ki so jih prispevale Biljana Apostolova, dr. Ţiva Humer, 
Sonja Lokar ter Špela Veselič in Dalida Horvat. Nadaljuje pa se z 
intervjujem z Marie Aimee Umugeni in Gertrude Fester iz 
Ţenskega centra Nyamirambo v Ruandi ter zaključi s pogovoroma 
s predstavnicami Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) in 
Ministrstva za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti.  
Tako kot v vseh prejšnjih številkah Slogopisa pa lahko tudi v 
najnovejši najdete kratke novice o aktualnem dogajanju ter 
napovednik prihajajočih dogodkov doma in po svetu. 

 
Za vaše odzive smo vam z veseljem na razpolago po e-pošti (novice@sloga-platform.org) ali telefonu 
(01/434 44 02). Na omenjeni e-naslov ali telefonsko številko pa nam lahko tudi sporočite, če ţelite 
prejeti tiskan izvod Slogopisa. 
 
Ţelimo vam prijetno branje! 
 

 

Slovenske nevladne organizacije pomagajo 
prizadetim v poplavah  

 
Ljubljana, 28. maj 2014 - Ob katastrofalnih poplavah, ki so 
sredi maja prizadele območje Zahodnega Balkana, 
predvsem Bosno in Hercegovino ter Srbijo, so se slovenske 
NVO nemudoma odzvale in pričele z zbiranjem pomoči za 
tamkajšnje prebivalstvo in ţivali. Skupaj s številnimi 
prostovoljci nadaljujejo s svojo poţrtvovalno in vztrajno 

pomočjo, pa čeprav so npr. pri ADRI Slovenija ali pa pri Konzorciju nevladnih organizacij Slovenije za 
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pomoč Bosni in Hercegovini zbrali, dostavili in razdelili ţe več kot 100 ton pomoči, pri Društvu UP 
Jesenice (v sodelovanju s Civilno iniciativo »Ejga« za lepše Jesenice) pa ţe 81 ton pomoči. 
 
Njihovim neutrudnim prizadevanjem se še vedno lahko pridruţiš tudi ti, podrobnejše informacije o 
aktivnostih slovenskih NVO za pomoč prizadetim v poplavah pa najdete na njihovih spletnih in/ali 
Facebook straneh, na katere boste še najlaţje prišli prek spletne strani Sloginega Humanitarnega 
odzivnega centra - HOC, kjer objavljamo seznam organizacij, ki po celi Sloveniji zbirajo pomoč.   
 
Na podlagi različnih pobud NVO ta petek, 30. maja 2014, ob 11. uri na Slogi (Metelkova 6, 
Ljubljana) organiziramo tudi sestanek z vsemi zainteresiranimi NVO, katerega namen je 
koordinacija glede aktualne in prihodnje pomoči prizadetim območjem in uskladitev moţnih pobud 
za Ministrstvo za zunanje zadeve. 
Foto: Društvo Behar     
 

 

Senčno poročilo koalicije 12 slovenskih nevladnih organizacij pred 
Odborom za ekonomske, socialne in kulturne pravice v Ţenevi 

 
Ljubljana, 28. maj 2014 - Koalicija NVO v senčnem poročilu o 
(ne)uresničevanju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic (ESK) v Sloveniji, 
ki ga je posredovala Odboru Zdruţenih narodov za ESK pravice, opozarja na 
trend zniţevanja ravni varstva ekonomskih in socialnih pravic v Sloveniji ter 
izpostavlja nekatere dolgotrajne sistemske kršitve teh pravic in zlasti 
opustitve.  

 
Več informacij o poročilu najdete na Ekvilibovi spletni strani, če pa vas 
zanima, kako stripovski junak N. Vladko razmišlja o nekaterih izzivih ESK 
pravic v Sloveniji, si lahko to preberete v stripu.  

 

 

Nagradni razpis ob dnevu Zdruţenih narodov 
 

Ljubljana, 26. maj 2014 - Društvo za Zdruţene narode za Slovenijo razpisuje 
nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja 
delovanja Organizacije zdruţenih narodov (OZN), ki so bila branjena med 1. 
oktobrom 2013 in 30. junijem 2014. Za nagradni razpis pridejo v poštev vse 
teme, ki obravnavajo tematiko delovanja t. i. druţine ZN. 

 
Prijave sprejemajo do 1. avgusta 2014 na sedeţu Društva za Zdruţene 

narode za Slovenijo (Cankarjeva 1/II, Ljubljana). 
 
Strokovna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 najboljših. Podelitev priznanj in 
simboličnih nagrad bo na proslavi dneva ZN 24. oktobra 2014. 
 
Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Društva. 
 

 
Sporočilo generalnega sekretarja Zdruţenih narodov ob 
mednarodnem dnevu pripadnikov mirovnih operacij 
Organizacije zdruţenih narodov  

 
Dunaj, 29. maj 2014 - OZN praznuje 29. maj kot mednarodni dan 
pripadnikov mirovnih operacij OZN od leta 2002. Na ta dan leta 1948 
je Varnostni svet ZN ustanovil prvo mirovno operacijo OZN za nadzor 
arabsko-izraelskega konflikta v Palestini (UN Truce Supervision 

Organization - UNTSO). 
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Ob letošnjem mednarodnem dnevu mirovnih operacij OZN je generalni sekretar ZN Ban Ki-moon 
poudaril, da v prihodnosti čakajo mirovne operacije OZN številni novi izzivi, vendar da se bodo z 
njimi sposobne soočiti. Izpostavil je tudi, da trenutno v 16 mirovnih operacijah po svetu sluţi več kot 
116.000 osebja OZN iz več kot 120 drţav, do vključno lani pa se je skupno število ţrtev skozi 
zgodovino mirovnih operacij povzpelo na več kot 3.200. Ban Ki-moon je izpostavil tudi dve mirovni 
operaciji, ki ju je Varnostni svet OZN vzpostavil v preteklem letu, in sicer eno v Maliju in drugo v 
Srednjeafriški republiki, ter tako ponovno izrazil svoje zaupanje v mirovne sile OZN pri njihovem 
soočanju s teţkimi izzivi. 
 
Celotno sporočilo si lahko preberete na spletni strani Informacijske sluţbe ZN na Dunaju. 
Foto: ZN   
 

 

Zasedanje ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 
 

Bruselj, 19. maj 2014 - 19. maja je v Bruslju potekalo Zasedanje Sveta EU za zunanje 
zadeve v formatu ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje, med katerimi je bil 
tudi drţavni sekretar Bogdan Benko. Ministri so razpravljali o post-2015 razvojnem 

okviru in izvajanju agende za spremembe ter pozdravili sprejetje na človekovih pravicah 
temelječega pristopa k razvoju.  
V razpravi o post-2015 okviru so se osredotočili na vlogo EU v procesu določanja globalnih ciljev, ki 
vključujejo izkoreninjenje revščine in spodbujanje trajnostnega razvoja. Ministri so pozdravili 
sprejetje t. i. orodja, ki bo zagotavljalo vključevanje vidika človekovih pravic v razvojne projekte, 
izmenjali pa so tudi poglede na vlogo zasebnega sektorja v razvojnem sodelovanju. Govora je bilo 
tudi o razmerah v Juţnem Sudanu in Srednjeafriški republiki, potrjeno pa je bilo letno poročilo 
Evropskega sveta o ciljih EU na področju razvojnega sodelovanja, ki potrjuje, da je bila EU tudi v 
letu 2013 največja donatorica razvojne pomoči na svetu. 
 
Zaključke zasedanja si lahko preberete na spletni strani Sveta EU, na spletni strani Evropske 
konfederacije NVO za pomoč in razvoj – CONCORD pa lahko najdete dve reakciji na omenjene 
zaključke, in sicer eno s strani CONCORD-a, drugo pa s strani AidWatch-a.  
 
 

 

Zanimivo 
 
Human Rights Special Procedures: Determinants of Influence. Understanding and strengthening 
the effectiveness of the UN’s independent human rights experts; Marc Limon in Ted Piccone, 
Universal Rights Group. 
 
 

 
 

Delavnica: »Hitre rešitve za laţje delo v NVO: Standard 
kakovosti NVO – orodje, ki vam pomaga« 

 
Kdaj? Petek, 20. junij 2014, med 9. in 12. uro.  

 
Kje? Prostori Sloge (Metelkova 6 – 2. nadstropje, Ljubljana). 
 
Opis: Kolikokrat so vas ţe prešinila vprašanja, kot so: Zakaj delamo vse zadnji trenutek? Ali smo 
zadovoljni z zaposlenimi, prostovoljci? Ali so oni zadovoljni z nami? Zakaj se zdi, da so vsi premalo 
učinkoviti in zakaj se zdi, da vsi non-stop delamo? Zakaj nisem vedel/-a, da se je s tem istim 
problemom moj sodelavec ukvarjal ţe pred pol leta? Kje naj najdem zadnjo verzijo finančnega 
načrta za projekt in kako je lahko šel na dopust, ne da bi to delil? Kako bomo delali, če drţava 
zmanjšuje sredstva? Kako to, da se je druga organizacija spomnila tako dobre ideje, mi pa ne? 
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Z vsemi temi in še mnogimi drugimi vprašanji se neizogibno srečujemo pri vodenju organizacije. Z 
njimi se bomo spopadli na delavnici, ki jo organizira Sloga v sodelovanju s CNVOS-om, in na kateri 
bomo skupaj iskali rešitve, izmenjali ideje in pogledali, kako nam lahko pri tem pomaga Standard 
kakovosti NVO. 
 
Delavnica je brezplačna, vodila pa jo bo Tina Divjak, ki se ţe vrsto let ukvarja z razvojem NVO. Je 
vodilna presojevalka Standarda kakovosti NVO in je sodelovala pri vseh do sedaj izvedenih presojah v 
NVO ter v delovni skupini, ki je Standard oblikovala.  
 
Prijave zbiramo najkasneje do 18. junija 2014 na e-naslov patricija.virtic@sloga-platform.org. 

 

 
Medkulturni dogodek ob svetovnem dnevu spodbujanja 
kulturne raznolikosti za dialog in razvoj 

 
Kdaj? Sobota, 31. maj 2014, med 10. in 22. uro. 

 
Kje? Muzejska ploščad, Metelkova (Ljubljana). 

 
Opis: Slovenska filantropija to soboto, 31. maja, na Muzejsko 

ploščad na Metelkovi med 10. in 22. uro vabi vse, ki vas zanima pogled na svet skozi oči mnogih 
kultur! Preko celega dneva bo potekal brezplačen kulturni program poln lutk, gledališča, glasbe in 
filma. Obiskovalci si bodo lahko ogledali in kupili tudi izdelke na Medkulturni trţnici, prek 
kulinaričnih dobrot spoznavali okuse mnogih kultur in soboto preţiveli v prijetni druţbi kulturnih 
ustvarjalcev iz vseh smeri in delov sveta. 
 
Pri programu celodnevnega dogodka s svojimi prispevki sodelujejo še Društvo Humanitas, Mirovni 
inštitut, Srbski kulturni center Danilo Kiš in Zavod Druga godba. 

 

 
Dogodek: Premiera predstave Rešilni čoln 

 
Kdaj? Sobota, 31. maj 2014, ob 10. uri. 

 
Kje? Muzejska ploščad, Metelkova (Ljubljana). 

 
Opis: Društvo Humanitas in Mednarodni afriški 

forum vabita na premiero polurne lutkovno-glasbene predstave Rešilni čoln, ki so jo ustvarili 
udeleţenci usposabljanja Svetovne lutke. Predstava prikazuje posledice človekovega 
nepremišljenega poseganja v naravo, s katerim uničuje dom ţivalim. Primerna je za otroke od 5. leta 
starosti. 
 
Premiera bo del Medkulturnega dogodka ob svetovnem dnevu spodbujanja kulturne raznolikosti za 
dialog in razvoj, ki ga koordinira Slovenska filantropija.  
 
Več informacij o predstavi najdete na Humanitasovi spletni strani.   
 

 

Dogodek: Sestanek o človekovih pravicah 
 

Kdaj? Sreda, 4. junij 2014, ob 10. uri. 
 
Kje? MZZ (Okrogla sejna soba, vhod s Šubičeve 11).  
 
Opis: Sektor za človekove pravice na MZZ vabi NVO s področja človekovih pravic na sestanek o tej 
temi. Program sestanka bo vključeval predstavitev aktualnih dejavnosti MZZ ter izmenjavo informacij 
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in predlogov o temah s področja človekovih pravic, predvsem v luči priprav na 2. krog Univerzalnega 
periodičnega pregleda Slovenije, junijskega zasedanja Sveta za človekove pravice OZN ter poročanja 
RS po mednarodnih konvencijah. Vabilo si lahko preberete v priponki. 
 
Svojo prisotnost potrdite najkasneje do 30. maja 2014 na e-naslov magdalena.rome@gov.si ali 
telefonsko številko 01 478 2037. 
 

 

Dogodek: Ulični festival Koseze 
 

Kdaj? Četrtek, 5. junij 2014, med 10. in 22. uro. 
 

Kje? Koseška cesta (med Drago in Podutiško cesto, Ljubljana). 
 

Opis: Inštitut za politike prostora – IPoP ter Focus, društvo za 
sonaraven razvoj, na svetovni dan okolja vabita na Koseško 

cesto pri Koseškem bajerju, kjer bo potekal ulični festival. Koseška cesta bo za en dan postala 
prireditveni prostor, kjer se bodo zvrstile delavnice za vse starostne skupine in dejavnosti, ki bodo 
oţivile ulični prostor. Zbirale se bodo ţelje in pobude lokalnih prebivalcev, skupaj se bo razmišljalo o 
moţnostih za preureditev Koseške ceste. Kaj bi ulici prinesla omejitev motornega prometa? Kakšna 
ureditev bi bila najbolj prijazna za pešce in kolesarje? 
 
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani IPoP. 
 

 

Spletno usposabljanje na temo globalnega 
učenja: dimenzija človekovih pravic 

 
Kdaj? 9. junij - 6. julij 2014. 
 
Opis: Center Sever-Jug Sveta Evrope vabi k prijavi na spletno usposabljanje na temo globalnega 
učenja: dimenzija človekovih pravic. Rok za prijavo je 3. junij 2014. 
 
Podrobnejše informacije o usposabljanju najdete na spletni strani Centra Sever-Jug. 
 

 

Usposabljanje: »Prepare to Respond II« - osnove WASH – 
zadnja priloţnost za prijavo 

 
Kdaj? 24. - 27. junij 2014. 

 
Kje? Riga, Latvija. 
 
Opis: Avstrijski Rdeči kriţ in organizacija RedR iz Velike Britanije v okviru skupnega programa 
»Prepare to Respond II« vabita na usposabljanje o osnovah WASH (Water, Sanitation & Hygiene). 
Ukrepi na tem področju so namreč zelo visoko na dnevnem redu, in sicer tako v kriznih razmerah kot 
pri razvojnih programih.  
 
Rok za prijavo je podaljšan na 1. junij 2014, več informacij o usposabljanju pa najdete na spletni 
strani RedR. 
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EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 14. in 28. majem 2014) 
 
SRBIJA (izboljšanje ravnanja z nevarnimi odpadki) 
 
Rok za prijavo: 9. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (podpora pri reformi drţavne in javne uprave) 
 
Rok za prijavo: 14. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (podpora na področju enakosti spolov) 
 
Rok za prijavo: 15. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
DEMOKRATIČNA REPUBLIKA KONGO (krepitev vloge civilne druţbe na področju drţavljanske 
vzgoje) 
 
Rok za prijavo: 23. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
EGIPT (krepitev zmogljivosti na področju podpisovanja Sporazumov o ugotavljanju skladnosti in 
prevzemanju industrijskih izdelkov z EU ali drugih mednarodnih sporazumov o medsebojnem 
priznavanju) 
 
Rok za prijavo: 15. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
DRŢAVE LATINSKE AMERIKE (European and Latin American Business Services and Innovation 
Network) 
 
Rok za prijavo: 8. september 2014. 
 
Več informacij 
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SURINAM (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 3. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (krepitev zmogljivosti za implementacijo pravnega reda na področjih prehranske 
varnosti in veterine ter na fitosanitarnem področju) 
 
Rok za prijavo: 14. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
GRUZIJA (krepitev zmogljivosti preiskovalne sluţbe gruzijskega Ministrstva za finance) 
 
Rok za prijavo: 15. september 2014. 
 
Več informacij 
 

 
GRUZIJA (pribliţevanje zakonodaje na področju civilnega letalstva) 
 
Rok za prijavo: 18. september 2014. 
 
Več informacij 
 

 
IZRAEL (krepitev zmogljivosti na področju veterinarske diagnostike) 
 
Rok za prijavo: 12. avgust 2014. 
 
Več informacij 
 

 
KOSOVO (podpora pri socialno-ekonomskem razvoju severnega dela Kosova) 
 
Rok za prijavo: 10. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
EL SALVADOR (podpora na področju svobode ţensk in zagovorništva človekovih pravic) 
 
Rok za prijavo: 23. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
EGIPT (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 29. junij 2014. 
 
Več informacij 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401121393837&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=13%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135786
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401121466270&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=13%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135938
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401122020034&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=13%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135917
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401122187430&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=13%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135935
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401122310707&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=13%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135920
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401122389378&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=13%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135545
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401122564113&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=13%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135579
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401123042114&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=13%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135796


Drugi relevantni razpisi 
 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2014, objavljeni maja 2014) 
 
Pobuda EU - Otroci miru 
 
Ozaveščanje javnosti, informiranje in komuniciranje 
 
Sahel 
 
Pomoč beguncem in gostiteljskim skupnostim, ki so ogroţeni zaradi konflikta v Juţnem Sudanu 
 
Haiti 
 

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

 
 
 
 

 
   

 
 

 
Delovne priloţnosti 
 

Zaposlitve v NVO 
 

Kot novost je CNVOS razvil spletno mesto Zaposlitve v NVO, namenjeno pregledu 
ponudb in povpraševanja glede zaposlitev v nevladnem sektorju. Zaposlitve v NVO 

tako predstavlja prvi naslov, na katerega se bodo obračale NVO, ki bodo iskale najboljše bodoče 
sodelavke in sodelavce z objavo prostih delovnih mest, ter vsi tisti kandidati, ki ţelijo v nevladnem 
sektorju uspešno delovati. Pregleden in preprost sistem omogoča preprosto iskanje ter pregledovanje 
ponudb. 

 
 

 

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/eu_cop_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/info-comm_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/sahel_01000_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/south_sudan_hf_01000_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/haiti_01000_en.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=114&lang=sl
http://www.cnvos.si/zaposlitve
mailto:darja.krstic@sloga-platform.org

