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Vsebinske mreže o nadaljnjem financiranju 
 

SLOGA se je udeležila sestanka vsebinskih mrež, povezanih v 
Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije, pred posvetom o nadaljnjem 
razvoju podpornega okolja za nevladne organizacije v Sloveniji, 
ki ga sklicuje Vlada Republike Slovenije. Vsebinske mreže so 
naslovile tematike in stališča, ki bi jih radi izpostavili na posvetu. 
 
V prejšnji finančni perspektivi je Ministrstvo za javno upravo 
sofinanciralo projekte vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni v 

okviru Javnega razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga. SLOGA je 
bila uspešna na treh tovrstnih razpisih, na zadnjem pa ne. Nadaljnje financiranje vsebinskih mrež 
NVO je nedorečeno zaradi zmanjšanja obsega sredstev za podporo razvoju NVO ter krepitev 
zmogljivosti socialnih partnerjev v 11. prednostni osi Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020. To pomeni, da javnega razpisa, na podlagi katerega 
potekajo aktivnosti vsebinskih mrež, ki spadajo pod druge resorje kot javna uprava, v prihodnje ne 
bo. Vsebinske mreže moramo najti rešitve za nadaljnjo krepitev nevladnega sektorja v sodelovanju z 
resornimi ministrstvi skozi umestitev v izvedbene načrte v okviru ukrepov in ciljev posameznih 
prednostnih osi Operativnega programa. 
 
Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije je tako vladi predlagal posvet, na katerem bi se izboljšalo 
sodelovanje med resornimi ministrstvi in strukturnimi vsebinskimi mrežami z namenom zagotavljanja 
boljših razmer za delovanje nevladnih organizacij ter pregledom možnosti umestitve financiranja 
strukturnih organizacij v izvedbene načrte resornih ministrstev. Vsebinske mreže želimo političnim 
odločevalcem dokazati, da so vsebine tiste, ki štejejo, vsebinske mreže pa tiste, ki povezujejo 
nevladni sektor na določenem področju, in zato primeren sogovornik pri procesih odločanja na 
posameznih vsebinskih področjih. 
 
Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije združuje vsebinske mreže, ki so ali so bile financirane iz 
Evropskega socialnega sklada. Mreže NVO izvajajo podporne storitve, kot so usposabljanja, 
delavnice, mentorske ure, informiranje, zagotavljanja spletnih in drugih storitev ter civilnega 
dialoga za NVO. Delovanje vsebinskih mrež je usmerjeno v konkretno vsebinsko področje in ni 
splošne narave. 
 
SLOGA bo še naprej aktivno sodelovala in spremljala proces. Za morebitna vprašanja in predloge se 
obrnite na Patricijo Virtič (patricija.virtic@sloga-platform.org). 
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SLOGA spremlja proces spreminjanja Zakona o humanitarnih organizacijah 
 
SLOGA je sodelovala na posvetu o spremembah Zakona o humanitarnih organizacijah, ki sta ga CNVOS 
in Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS) pripravila v četrtek, 26. 2. 2015. Na 
posvetu se je več kot 25 predstavnikov nevladnih organizacij pogovarjalo o prepotrebnih 
spremembah obstoječega zakona, NVO pa so predloge in komentarje na predlagane spremembe 
lahko posredovali tudi po elektronski pošti. 
 
Predstavnica platforme SLOGA je opozorila, da morajo biti organizacije, ki opravljajo humanitarno 
delo v tujih državah obravnavane enako kot tiste, ki delo opravljajo znotraj Slovenije. Udeleženci so 
se strinjali, da bi bilo noveliranje zakona dobrodošlo, in da se nadaljuje s pripravo novele, pri tem pa 
izrazili potrebo po osredotočenosti predvsem na razpravo o vsebinskih pogojih za pridobitev statusa 
humanitarne organizacije. Ključni predlogi, ki so jih podali udeleženci posveta, so dostopni na 
spletni strani CNVOS. 
 
SLOGA bo še naprej spremljala proces. Za morebitna vprašanja in predloge se obrnite na Patricijo 
Virtič (patricija.virtic@sloga-platform.org). 

 

 

Povabilo k sodelovanju pri 18. številki Slogopisa 
 
SLOGA vabi k sooblikovanju 18. številke Slogopisa na temo prehranske varnosti, kjer bi želeli 
predstaviti tudi projekte slovenskih razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij na tem 
področju. 
 
Nevladne organizacije, ki izvajate projekte, ki naslavljajo prehransko varnost, in bi jih predstavile v 
Slogopisu, vabimo, da nam pišete preko e-pošte adriana.aralica@sloga-platform.org. Predloge za 
prispevke zbiramo do 13. marca 2015. 
 

 
Izbor oseb s priseljenskim ozadjem v Svet za vključevanje tujcev 
 

Slovenska filantropija razpisuje postopek izbora 3 (treh) oseb s priseljenskim 
ozadjem v Svet za vključevanje tujcev. Namen sveta je združevanje različnih 
področij, vezanih na vključevanje tujcev, izmenjave relevantnih informacij ter 
možnosti enotnega pristopa vključevanja tujcev v Republiki Sloveniji, s katerimi bi 
se lahko izognili podvajanju del in nalog. 

 
Naloge sveta so: podajanje mnenj in priporočil k nacionalnim programom, 

pomembnih za vključevanje tujcev, spremljanje izvajanja integracijskih ukrepov, analiziranje stanja, 
podaja mnenj in priporočil ter sodelovanje v postopkih priprave zakonov in drugih predpisov, ki 
vplivajo na področje vključevanja tujcev ter letno poročanje Vladi Republike Slovenije. 
 
Prijave zbirajo do 17. marca 2015 do polnoči. 
 
Več informacij najdete na spletni strani Slovenske filantropije. 

 

 
Usposabljanje o novi finančni perspektivi 
 
SLOGA se je udeležila usposabljanja Analiza za ugotavljanja potenciala NVO za prenos posameznih 
javnih funkcij na določenem vsebinskem področju in za oblikovanje novih javnih storitev kot odziva 
na novo nastale potrebe. Tridnevno usposabljanje je izvedlo Ministrstvo za notranje zadeve 
Republike Slovenije. 
 
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije zelo spodbuja prenos javnih storitev na nevladne 
organizacije. Prenašanje storitev na zunanje izvajalce je po njihovem mnenju smiselno, kadar je 

http://www.cnvos.si/article/id/11523/cid/22
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http://www.filantropija.org/razpisujemo-postopek-izbora-v-svet-za-vkljucevanje-tujcev/


zagotavljanje javnih storitev cenovno neučinkovito/predrago; kakovost storitev ni zadovoljiva; je 
proces uvajanja inovacij prepočasen; so temeljne naloge javne uprave na novo opredeljene/zožene; 
je javnost izgubila zaupanje v obstoječe zagotavljanje javnih storitev. Na delavnici so udeleženci 
raziskovali, zakaj in kako sploh prenesti storitve na NVO. 
 
SLOGA si želi skupnega razmisleka z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije o storitvah 
za nevladne organizacije, ki bi jih lahko SLOGA učinkoviteje izvajala kot ministrstvo. 
 
Za več informacij se obrnite na Marjana Huča (marjan.huc@sloga-platform.org). 
 

 

Študijski obisk v Bruslju na temo globalnega učenja in ozaveščanja javnosti 
 
Letnega študijskega obiska, ki ga organizira TRIALOG in je letos potekal med 2. in 5. marcem 2015, 
se je udeležila tudi Maja Ladić kot predstavnica organizacije članice platforme SLOGA, ki je aktivna 
na področju globalnega učenja. Letošnja osrednja tema študijskega obiska je bila namreč globalno 
učenje in ozaveščanje javnosti. 
 
Obiska se je udeležilo 18 predstavnic in predstavnikov civilnih organizacij novih držav članic, med 
njimi sta bila dva predstavnika nacionalnih razvojnih platform (SKOP in CROSOL) in 15 predstavnic in 
predstavnikov organizacij, ki so aktivne v nacionalnih platformah. Glavni namen študijskega obiska je 
bilo povečanje poznavanja evropskih institucij in njihove vloge v mednarodnem razvojnem 
sodelovanju, prepoznavanje EU procesov povezanih z globalnim učenjem in ozaveščanjem javnosti 
ter razumevanje aktualnih ključnih procesov v razvojnih politikah, kot na primer razprava o ciljih 
trajnostnega razvoja. 
 
Udeleženci študijskega obiska so tako obiskali direktorja in vodjo zagovorništva Evropskega združenja 
nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD), predstavnike VSO International, ActionAid in 
Oxfam, kot tudi predstavnike Evropske komisije - kabinet komisarja za mednarodno sodelovanje in 
razvoj, generalni direktorat Evropske komisije za mednarodno sodelovanje in razvoj oz. EuropeAid, 
Evropsko službo za zunanje delovanje in Evropski ekonomski in socialni odbor. Skupino je gostilo tudi 
stalno latvijsko predstavništvo, kje so se seznanili z nalogami, povezanimi z predsedovanjem Svetu 
EU. 
 
Udeleženci so obiskali tudi nacionalne evropske poslance in njihove asistente. Maja Ladić se je 
srečala s Tanjo Fajon in z dr. Igorjem Šoltesom ter njunima asistentkama. Predstavila jim je 
delovanje platforme in izzive, s katerimi se nevladne organizacije srečujejo. Prav tako je izpostavila 
pomen globalnega učenja in nujnost njegovega vključevanja v slovenski šolski sistem. Sogovornike je 
seznanile tudi z aktivnostmi platforme SLOGA ob evropskem letu za razvoj 2015. 
 
Za vprašanja s področja globalnega učenja se obrnite na Patricijo Virtič (patricija.virtic@sloga-
platform.org). 
 

 
Nevladne organizacije EU-13 želijo ozaveščati kljub težavam s financiranjem s strani 
Bruslja  
 
Razvojne organizacije iz novih držav članic Evropske unije (EU) se zavedajo zaostanka za svojimi 
kolegi iz 'stare' Evrope. Vse skupaj pa še otežujejo okorni postopki za pridobivanje sredstev Evropske 
komisije, namenjenih ozaveščanju o razvojnih problematikah. Kar je morda še huje, je to, da takšni 
postopki puščajo priokus kaznovanosti teh nevladnih organizacij. 
 
V pismu evropskemu komisarju za mednarodno sodelovanje in razvoj Nevenu Mimici so platforme 
razvojnih nevladnih organizacij potožile o »posredno diskriminatornih načelih«, ki vplivajo na 
financiranje organizacij v najnovejših 13 državah članicah – t. i. EU-13 – ki so pristopile v EU v letih 
2004, 2007 in 2013. Sporočilo je pripravilo Evropsko združenje nevladnih organizacij za razvojno 
sodelovanje (European NGO Confederation for Relief and Cooperation – CONCORD) in TRIALOG, 
mreža razvojnih nevladnih organizacij iz novih držav članic EU. 
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Razprava poteka glede aktivnosti za boljše razumevanje razvojnega sodelovanja med evropskimi 
državljani. Evropska komisija tovrstne projekte sofinancira znotraj programa za izobraževanje in 
ozaveščanje o razvoju (Development Education and Awareness-Raising Programme – DEAR), ki je 
namenjen promociji aktivnega udejstvovanja državljanov na razvojnem področju z namenom 
prispevanja k večji skladnosti politik za razvoj. 
 
Stran od enakega pristopa za vse 
 
Sredstva Programa za izobraževanje in ozaveščanje o razvoju upravlja EuropeAid (Urad Evropske 
komisije za razvojno sodelovanje) znotraj tematskega programa za organizacije civilne družbe in 
lokalne oblasti. Komisija pa uporablja enaka pravila za vse prosilce za sredstva. Vendar ali je tak 
pristop vzdržen v kontekstu unije 28 držav? 
 
Po mnenju nacionalnih platform razvojnih nevladnih organizacij v EU državah članicah ni. Enak 
pristop Programa za izobraževanje in ozaveščanje o razvoju za vse organizacije civilne družbe 
znotraj EU bo povzročil celo vrsto administrativnih in zmogljivostnih ovir za večino zgoraj omenjenih 
organizacij. To pa bo vplivalo na njihovo sposobnost in uspešnost dostopanja do nepovratnih sredstev, 
kar se bo še najbolj kazalo znotraj skupine EU–13, še dodajajo. Manjšim in manj izkušenim 
organizacijam civilne družbe namreč primanjkuje sredstev in zmogljivosti za tekmovanje za sredstva, 
dodeljena s strani Programa za izobraževanje in ozaveščanje o razvoju, prikazuje nedavna študija 
Trialoga. 
 
Komisija je obvestila Devex, da se zavedajo skrbi izraženih s strani nevladnih organizacij in da sledi 
osebni odgovor s strani Mimice. 
 
Razprava odseva obstoječe razlike med 15. 'starimi' članici EU in tistimi, ki so v EU pristopile v 
zadnjem desetletju, kot posledica kulminacije procesa začetega po padcu železne zavese v Evropi. 
Večina EU-13 držav je nastalo po razpadu Vzhodnega bloka v letih 1989–1991. Nevladni sektor se je 
moral praktično razviti iz ničle, kot posledica dolge zadušenosti pod komunistično vladavino. 
Razvojno sodelovanje prav tako v preteklosti ni predstavljalo enega glavnih javno-političnih 
vprašanj. 
 
Nekaj razlikovanja, vendar ne dovolj 
 
Pravila Evropske Komisije za projekte znotraj Programa za izobraževanje in ozaveščanje o razvoju 
omogočajo nekaj razlikovanja. Eden izmed primerov predstavlja raven sofinanciranja. EuropeAid 
zagotavlja 95 odstotkov sredstev za nevladne organizacije EU-13, medtem kot zagotavlja zgolj 85 
odstotkov za organizacije v EU-15. 
 
Bolj problematična je bila odločitev EuropeAid-a za zvišanje minimalne višine nepovratnih sredstev s 
100.000 evrov na 1 milijon evrov za nevladne organizacije znotraj EU-13 (in 3 milijone evrov za 
nevladne organizacije v EU-15) z namenom spodbujanja večjih, več-državnih pobud, ki se dotikajo 
specifične tematike. Vztrajanje EuropeAid-a na večjih projektih, kar je opaženo tudi s strani 
nevladnih organizacij, ki delajo na terenu, je namenjeno spodbuditi nevladne organizacije k 
sodelovanju na projektih v oblikah konzorcijev. 
 
Vendar pa skupnost nevladnih organizacij opozarja, da povečan prag za dodeljevanje nepovratnih 
sredstev predstavlja oviro za nevladne organizacije iz EU-13, ki tako še težje najdejo zahtevanih 5 
odstotkov za sofinanciranje projektov. 
 
V skladu s trenutnimi pravili Programa za izobraževanje in ozaveščanje o razvoju bi projekt, vreden 1 
milijon evrov, pomenil 50.000 evrov, ki bi jih morale zagotoviti nevladne organizacije oz. 
organizacije civilne družbe same. To je praktično nemogoče v državah, kot je npr. Latvija, kjer letni 
promet povprečne nevladne organizacije znaša blizu 30.000 evrov, kot je Devex-u povedala Inese 
Vaivare, direktorica Latvijske platforme razvojnih nevladnih organizacij Lapas. »Naš povprečen letni 
promet znaša 60.000 evrov, vendar nikoli nimamo več kot 1–2 zaposlena. Kot direktorica platforme 
ne dobivam redne plače. Plačana sem kot projektni vodja, če seveda imamo projekt,« je še dejala. 



 
Vladna sredstva ne ponujajo rešitve, saj latvijsko zunanje ministrstvo Lapas-u priskrbi zgolj 25.000 
sredstev za vse njihove projekte. To leto je sicer izjema. Platforma je dobila dodatna sredstva zaradi 
evropskega leta za razvoj, ki se je začelo januarja, ko je Latvija prevzela predsedovanje EU za šest 
mesecev. 
 
Delovanje na skupnih projektih kot del konzorcija tudi ne ponuja nujno rešitve. »Skozi prakso smo 
videli, da pri prijavah na sredstva Programa za izobraževanje in ozaveščanje o razvoju številne večje 
nevladne organizacije in mreže iz EU-15 k sodelovanju na projektih povabijo že obstoječe partnerske 
organizacije oz. veje v EU-13,« je dejala direktorica Lapas. »Če ne sodelujejo s številnimi partnerji z 
nizkimi zmogljivostmi, se tako lahko izognejo večjemu administrativnemu bremenu. Ampak to za 
organizacije, podobne našim, pomeni, da po večini nimajo možnosti vstopa v igro.« 
 
Ne gre le za financiranje 
 
Vaivare se boji, da brez primernega dostopa do sredstev nevladne organizacije v novih članicah EU 
ne bodo zmogle razviti svojih zmogljivosti za povečanje sredstev, kar jih bo obsodilo na 
marginalizacijo in začaran krog. Če nevladne organizacije ostanejo majhne in marginalizirane, bo 
taka ostala tudi ozaveščenost splošne javnosti in njeno razumevanje potrebe po razvojni pomoči. 
»Vlada potem ne bi videla potrebe po financiranju naših projektov. Naša uradna razvojna pomoč je 
že tako ena najnižjih v EU,« je poudarila. 
 
Nepovratna sredstva Programa za izobraževanje in ozaveščanje o razvoju znašajo okoli 30 milijonov 
evrov letno. V obdobju 2004–2013 je bilo dodeljenih 31,3 milijone evrov EU-13, kar znaša 14 
odstotkov vseh nepovratnih sredstev tega programa. Nekatere nove države članice so bile bolj 
uspešne pri pridobivanju sredstev Programa za izobraževanje in ozaveščanje o razvoju. Češke 
organizacije civilne družbe so prejele 30 odstotkov vseh sredstev, dodeljenih EU-13, na drugem 
mestu je Poljska (18 odstotkov) in Madžarska (12 odstotkov). Latvija (3 odstotki) zaseda drugo 
najslabše mesto, za njo je le Slovaška (1 odstotek). 
 
Platforme nevladnih organizacij opozarjajo na novo grožnjo: v letu 2015 ni predvidenega poziva za 
financiranje s strani Programa za izobraževanje in ozaveščanje o razvoju. Namesto tega je Komisija 
objavila poziv, v katerem je združila sredstva Programa za izobraževanje in ozaveščanje o razvoju za 
leti 2013 in 2014 za projekte znotraj trajajočega evropskega leta za razvoj. To lahko predstavlja 
ogromen primanjkljaj v financiranju razvojnih nevladnih organizacij. »Govorila sem s številnimi 
nevladnimi organizacijami, ki so zelo pesimistične. Situacija lahko prisili manjše organizacije k 
zaprtju,« je razkrila Vaivare. Ne gre le za dostop do financiranja, je poudarila, temveč tudi za 
priznavanje pomena raznolikosti evropskih pogledov na razvoj. »Ne želim, da gledajo na nas kot 
revne brate v družini. Imamo lastne specifične lastnosti v razvoju naše civilne družbe in želimo, da 
jih Komisija spoštuje,« je zaključila. 
 
Vir: DEVEX 
 

 
Evropsko leto za razvoj – mnenje državljanov o razvoju, sodelovanju in pomoči 
 

Januarja 2015 je bilo objavljeno posebno poročilo 
Eurobarometra na temo mnenja državljanov o razvoju, 
sodelovanju in pomoči, ki sovpada z evropskim letom za razvoj 
2015. Poročilo pokriva sedem tematskih sklopov: ozaveščenost 
državljanov o evropskem letu za razvoj 2015; razumevanje 
razvojnih vprašanj; pomembnost podpiranja držav v razvoju; 

stališča o povečanju razvojne pomoči s strani Evropske unije (EU); osebna zaveza do vprašanj razvoja 
in osebna vpletenost v to področje; učinkovitost zmanjševanja revščine v državah v razvoju z 
uporabo različnih ukrepov; in znanje ter informacije o razvojni pomoči in s tem povezanimi 
vprašanji. 
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Glede na izsledke raziskave se zgolj približno desetina (12 odstotkov) državljanov EU zaveda, da v 
letu 2015 obeležujemo evropsko leto za razvoj 2015. Slovenija je pri tem malce nad povprečjem s 17 
odstotki, medtem ko je na Madžarskem zaznana najvišja raven ozaveščenosti o evropskem letu za 
razvoj (24 odstotkov). Pri razumevanju razvojnih vprašanj je kot eden največjih izzivov v državah v 
razvoju prepoznano vprašanje zdravja, čemur sledita mir in varnost ter izobraževanje. Prebivalci 
Slovenije na prvo mesto postavljajo vprašanje zaposlitve in šele nato mir in varnost ter zdravje. Prav 
tako je na prvem mestu potreba po dostopnosti do zdravstvene oskrbe, čemur sledita dostop do 
pitne vode, sanitarij in energije ter do zaposlitve. V Sloveniji je tudi v tej točki na prvem mestu 
dostop do zaposlitve, čemur sledi dostop do zdravstvene oskrbe. Življenje v državi, kjer so 
zagotovljene človekove pravice je po tej raziskavi Eurobarometra najmanj pomembno ravno v 
Sloveniji (Švedska in Danska sta v tej točki na prvem mestu). 
 
Zavedanje o pomembnosti pomoči državam v razvoju s strani EU se je v primerjavi z letom 2013 
dvignilo za dva odstotka na 85 odstotkov, medtem ko se je odstotek ljudi, ki menijo, da razvojna 
pomoč ni pomembna, zmanjšal na 13 odstotkov. Podpora razvojni pomoči v Sloveniji narašča – v 
zadnjih dveh letih je podpora zrasla s 70 odstotkov v letu 2011 na 77 odstotkov odstotkov v letu 2013 
– vendar je še vedno med najnižjimi v Evropski uniji. 
 
Slovenci se v 63 odstotkih strinjajo, da bi moralo biti odpravljanje revščine v državah v razvoju 
glavna prednostna naloga Evropske unije, kar je pod povprečjem EU (64 odstotkov). Hkrati pa to ne 
bi smela biti glavna prioriteta nacionalnih vlad, meni 40 odstotkov Slovencev in 45 odstotkov 
državljanov EU. Velika večina prebivalstva je tudi prepričana, da pomembnost razvojne pomoči 
izhaja tako iz pozitivnih posledic v EU, ki jih ta prinaša, kot tudi moralne zaveze ter prispevka k bolj 
mirnemu in enakopravnemu svetu. Slovenci v vseh treh točkah malenkost zaostajajo za povprečjem 
EU. 
 
Slovenija je ena od tistih držav, kjer večina anketirancev meni, da bi se morale naše zaveze k 
razvojni pomoči še povečati (21 odstotkov, povprečje EU – 15 odstotkov). V primerjavi z evropskim 
povprečjem (50 odstotkov) Slovenci manj menijo, da lahko posamezniki odigrajo pomembno vlogo v 
boju proti revščini v državah v razvoju (37 odstotkov). Na splošno je razvidno, da osebna 
angažiranost Slovencev in Slovenk krepko zaostaja za evropskim povprečjem: odstotek vprašanih, ki 
so pripravljeni več plačati za živila in druge proizvode iz držav v razvoju, je v Sloveniji za dobrih 10 
odstotkov nižji kot na ravni EU (38 odstotkov Slovencev oz. 49 odstotkov Evropejcev). Potrebno je še 
poudariti, da je Slovenija v samem evropskem vrhu po stopnji prostovoljstva – druga največja stopnja 
prostovoljstva skupaj z Nizozemsko (obe državi 10 odstotkov), pred njima je le Luksemburg (12 
odstotkov). V primerjavi z anketiranci v vseh drugih državah članicah EU se v Sloveniji precej manj 
anketirancev strinja, da so donacije organizacijam, ki pomagajo državam v razvoju (50 odstotkov, EU 
povprečje 60 odstotkov), ali uradna razvojna pomoč (46 odstotkov, EU povprečje 63 odstotkov) 
učinkovit način zmanjševanja revščine v državah v razvoju. Slovenija se giblje blizu povprečja EU (77 
odstotkov), saj dve tretjini prebivalstva primarno prejema informacije o razvojni pomoči in s tem 
povezanimi vprašanji preko televizijskih novic. Specializirane spletne strani, namenjene razvojni 
problematiki, so relevantne zgolj za 5 odstotkov prebivalstva v Sloveniji (povprečje EU znaša 6 
odstotkov). 
 

 

Svetovni zemljevid okoljskih konfliktov ima nove funkcije 
 

Projekt EJOLT predstavlja novo platformo za delovanje svetovnega zemljevida 
okoljskih konfliktov, so sporočili z Društva Focus. Gre za interaktiven zemljevid, ki 
predstavlja na tisoče lokalnih zgodb o boju proti okoljski nepravičnosti in 
škodljivim projektom, od rudarjenja do uničevanja gozdov. Nova platforma je bila 
predstavljena na zaključnem srečanju projekta EJOLT, ki je v štirih letih povezoval 
znanost z družbo in ustvaril most med znanstvenimi institucijami in 
okoljevarstvenimi organizacijami. Od prve predstavitve platforme, ki je bila 19. 

marca 2014, si je zemljevid ogledalo več kot četrt milijona uporabnikov. 
 



Dr. Leah Temper, koordinatorica zemljevida, pravi: »Nova stran še bolj jasno ponazarja povezave 
med ekonomskimi dejavnostmi, podjetji in vplivi na okolje. Tako je bolj uporabna za organizacije in 
lokalne skupnosti, ki se bojujejo za okoljsko pravičnost.« 
 
Spremembe vključujejo naslednje:  

- skoraj 1400 primerov okoljskih konfliktov, ki jih je vneslo več kot 130 soustvarjalcev zemljevida 
iz celega sveta, 

- boljše pokritje regij in držav, kjer je dostop do informacij otežen, kot npr. Kitajska ali Zahodna 
Sahara, 

- nova orodja za angažiranje, ki omogočajo boljše deljenje na socialnih omrežjih in 
izpostavljanje vidnih primerov v medijih, 

- izboljšani funkciji iskanja in filtriranja primerov, kjer je sedaj mogoče primere iskati po 
kategoriji dejavnosti, skupinah, ki se mobilizirajo, uporabljenih taktikah, uspehu taktik, 
državi ali podjetju, 

- zemljevid kombinira nove podatkovne sloje z geoprostorskimi informacijami o npr. pomanjkanju 
vode, pokritosti z gozdom, rudarjenju ali koncesijah za črpanje nafte. 

 
Uredniki zemljevida vabijo organizacije in strokovnjake z znanji o specifičnih pogledih na okoljsko 
pravičnost, da prispevajo k nadaljnji gradnji zemljevida. Vabijo tudi k izdelavi posebnih zemljevidov 
s specifičnim fokusom (npr. jedrski konflikti). 
 

 

Poziv za prispevke za konferenco »Development 2.0 or business as usual? Private 
Sector, Institutions and Development«  
 
Organizatorji konference »Development 2.0 or business as usual? Private Sector, Institutions and 
Development«, ki bo potekala med 24. in 26. junijem 2015 na Univerzi v Antwerpnu (Belgija), 
pozivajo k prijavi prispevkov za konferenco na temo vloge zasebnega sektorja v razvojnem 
sodelovanju. Rok za oddajo povzetka prispevka je 16. marec 2015. Več informacij o konferenci in 
možnih področjih za prispevke najdete tukaj. 
 

 

Poziv za vpis v magistrski program »Human Rights and Multi-level Governance« 
 
Center za človekove pravice Univerze v Padovi vabi k vpisu v magistrski študijski program »Human 
Rights and Multi-level Governance« za študijsko leto 2015/2016. Dvoletni študijski program je 
ovrednoten s 120 kreditnimi točkami. Prijave so odprte do 30. aprila 2015. 
 

 

Spletno usposabljanje o medkulturni razsežnosti globalnega učenja 
 

Center Sever – Jug Sveta Evrope med 23.  marcem in 17. 
aprilom 2015 organizira spletno izobraževanje o 
medkulturni razsežnosti globalnega učenja. Udeleženci v 
sklopu usposabljanja razvijajo nove načine razumevanja in 

spodbujanja izobraževanja o človekovih pravicah. Usposabljanje je namenjeno pedagogom, socialnim 
delavcem, mladinskim aktivistom, pa tudi odločevalcem. Rok za prijavo je 15. marec 2015. Več 
informacij in prijavnico najdete tukaj. 
 

 

Zanimivo 
- »Humanitarian Needs Assessment – The Good Enough Guide«, Report from Emergency Capacity 
Building Project in Assessment Capacities Project.  
 
- »Linking 'Food Security' and 'Peace & Security' from Policy to Practice,« Francesco Rampa, 
European Centre for Development Policy Management. 

https://www.uantwerpen.be/en/faculties/iob/events-and-seminars/15-50-development-studies/
http://unipd-centrodirittiumani.it/en/attivita/MA-Programme-in-Human-Rights-and-Multi-level-Governance/857
http://unipd-centrodirittiumani.it/en/attivita/MA-Programme-in-Human-Rights-and-Multi-level-Governance/857
http://icd.netuni.nl/page.php?id=1
http://reliefweb.int/report/world/humanitarian-needs-assessment-good-enough-guide-0
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/Prsentation_FRampa1.pdf


 
 
Skuhna Talk 
 

Kdaj? 11. marec 2015 ob 19. uri. 
 

Kje? Skuhna (Trubarjeva cesta 56, Ljubljana). 
 

Skuhna vabi na Skuhna Talk na temo bega kapitala z globalnega juga. 
 
Vsako leto države svetovnega juga prejmejo za približno 10 milijard dolarjev razvojne 'pomoči'. Po 
drugi strani pa iz teh držav vsako leto izpuhti dobrih 100 milijard dolarjev kot posledica davčne utaje 
in izogibanja davkom svetovnih multinacionalk. Upravičeno se lahko vprašamo, kako je mogoče, da 
globalni jug financira 'razviti' sever, in kakšno vlogo pri tem igrajo davčne oaze. 
 
Na srečanju bo Aleš Šifrer iz Ekvilib Inštituta predstavil problem bega kapitala iz globalnega juga v 
davčne oaze ter posledice, ki jih ima ta na države globalnega juga. V okviru predstavitve si bomo 
ogledali tudi kratek film z naslovom Beg kapitala - kam gre ves denar? Po filmu sledi razprava. 

 

 
Srečanje v okviru priprav na Svetovni humanitarni vrh 
 
Kdaj? 26. marec 2015 ob 10. uri. 
 
Kje? Ministrstvo za zunanje zadeve (Gregorčičeva 25a, Ljubljana). 

 
Ministrstvo za zunanje zadeve vabi na srečanje v okviru priprav na Svetovni 
humanitarni vrh. 
 
Srečanje bo namenjeno predstavitvi aktualnega dogajanja v teku priprav na vrh, 
ki bo potekal maja prihodnje leto v Istanbulu, pri čemer bodo predstavljeni 
zaključki regionalnih posvetovanj, ki so potekala 3. in 4. februarja 2015 v 
Budimpešti, ter nadaljnje aktivnosti v tem letu. Ob tem bodo predstavljene tudi 
usmeritve, ki so bile pripravljene za namene sodelovanja v pripravah na Svetovni 

humanitarni vrh in se bodo v okviru celotnega procesa še dopolnjevale. 
 
Ob tej priložnosti bo MZZ tudi seznanilo o aktualnih zaključkih Tretje svetovne konference o 
zmanjšanju tveganja nesreč, ki bo potekala med 14. in 18. marcem 2015 v Sendaiju, Japonska. 
Konferenca bo vsebinsko naslovila področje zmanjšanja tveganja nesreč, krepitve kapacitet za 
hitrejši odziv na nesreče in odpornost, kar hkrati predstavlja eno izmed štirih vsebin, ki jih bo 
naslovil tudi vrh prihodnje leto. 
 
Srečanje bo potekalo v sejni sobi Ministrstva za zunanje zadeve (Gregorčičeva 25a). 
 
Zaradi lažje organizacije dogodka prosijo za potrditev udeležbe najkasneje do 23. marca 2015 na 
razvoj.mzz@gov.si. 
 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 3. in 10. marcem 2015) 
 
MOZAMBIK (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 

mailto:razvoj.mzz@gov.si


 
Rok za prijavo: 20. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 
BRAZILIJA (človekove pravice) 
 
Rok za prijavo: 22. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 
JEMEN (razvojne nevladne organizacije) 
 
Rok za prijavo: 27. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 
NAMIBIJA (krepitev organizacij civilne družbe in lokalnih oblasti s ciljem spodbujanja 
vključujočega oblikovanja politik, boljšega upravljanja in večje odgovornosti) 
 
Rok za prijavo: 28. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 
SRBIJA (evropsko partnerstvo z občinami) 
 
Rok za prijavo: 28. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 
ALBANIJA (posodobitev albanske carinske uprave) 
 
Rok za prijavo: 30. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 
PAKISTAN (podpora akterjem civilne družbe pri preprečevanju konfliktov, vzpostavljanju miru in 
pripravljenosti na krize) 
 
Rok za prijavo: 4. maj 2015. 
 
Več informacij 
 

 
HRVAŠKA (izboljšanje Hrvaškega registra okoljskega onesnaževanja in njegova vključitev v 
Hrvaški okoljski informacijski sistem) 
 
Rok za prijavo: 5. maj 2015. 
 
Več informacij 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136792
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136792
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150064
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150064
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136841
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136841
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136640
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136640
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136873
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136873
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136871
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136871
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136760
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136760
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136865
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136865


 
TURČIJA (dialog s civilno družbo med Evropsko unijo in Turčijo – shema za dodelitev sredstev za 
podjetništvo in industrijsko politiko) 
 
Rok za prijavo: 5. junij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
TURČIJA (dialog s civilno družbo med Evropsko unijo in Turčijo –shema za dodelitev sredstev za 
kmetijstvo in ribištvo) 
 
Rok za prijavo: 5. junij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
TURČIJA (dialog s civilno družbo med Evropsko unijo in Turčijo –shema za dodelitev sredstev za 
regionalno politiko in usklajevanje strukturnih instrumentov) 
 
Rok za prijavo: 5. junij 2015. 
 
Več informacij 
 

 

Delovne priložnosti 
 

CONCORD išče koordinatorja za zagovorništvo in politike 
 

Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European 
NGO confederation for Relief and Development - CONCORD) išče 
koordinatorja oz. koordinatorico za zagovorništvo in politike. Rok za 
prijavo je 25. marec 2015. Več informacij je objavljenih na spletni strani 

CONCORD. 
 
 
 
 

 
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=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136861
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136861
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136860
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136860
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136855
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1426005618083&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=03%2F03%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136855
http://www.concordeurope.org/job/200-advocacy-and-policy-coordinator
http://www.mzz.gov.si/

