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Začel se je postopek izbora dodatnega predstavnika NVO in namestnika v Svet Vlade za 
razvoj NVO 
 

CNVOS razpisuje postopek izbora 1 (enega) predstavnika nevladnih organizacij in 1 
(enega) namestnika predstavnika v Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje 
razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Imenovanje 
namestnika je potrebno za zagotovitev nemotenega dela tega sveta, saj je nekaterim 
dosedanjim predstavnikom in njihovim namestnikom mandat predčasno potekel. 

 
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje 
kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. 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 19. januar 2015 (ne glede na način ali datum 
pošiljanja mora prijava prispeti najkasneje do 19. januarja 2015 do polnoči), prijavnica je objavljena 
na spletni strani CNVOS.  

 

 
»Dobrodelnost dobro dene« s 5 tonami sadja in zelenjave 
 

Zavod Krog je v marcu 2014 začel z dobrodelno akcijo 
»Dobrodelnost dobro dene« na Tržnici Koper. V sklopu 
akcije so zbirali in razdeljevali sadje, zelenjavo, osnovne 
življenjske potrebščine, oblačila in obutev, šolske 
potrebščine, prostovoljne denarne prispevke ipd. V 
kratkem času in ob pomoči podpornikov in kmetij na 

koprski tržnici je bilo zbranih in razdeljenih 4.870 ton hrane. Z akcijo so pomagali 1.318 osebam in 
68 socialno ogroženim družinam. 
 
Dejanja Zavoda Krog pa sežejo tudi čez slovenske meje, kjer so obdarili tudi brezdomne kosovske 
otroke v barakarskem naselju Kolovica pri Prištini. Za te otroke skrbijo že od leta 2012 v okviru 
psihosocialne pomoči. 
 
Več informacij najdete na spletni strani Zavoda Krog. 
 

 
Občini Bled in Gorje sta se pridružili skupnostim na poti do družbe brez odpadkov 
 

V začetku leta sta se štirim slovenskim občinam, ki so se odločile slediti Zero Waste 
konceptu (Vrhnika, Borovnica, Log – Dragomer in Mestna občina Ljubljana), pridružili 
še občini Bled in Gorje, so v sporočilu za javnost zapisali Ekologi brez meja.  

 
Na Bledu trenutno nastane 442 kg odpadkov na prebivalca letno, od česar je 159 kg 
mešanih odpadkov. Ločeno jih zberejo 64 odstotkov. Delež ločenega zbiranja v občini 

Gorje je enak, a pri njih nastane manj odpadkov (223 kg na prebivalca letno) in vsak prebivalec 
pridela le 80 kg mešanih ostankov. Takšno razliko pri nastalih količinah odpadkov gre v veliki meri 
pripisati dejavnosti turizma na Bledu.  
 
Občini imata uveden sistem »plačaj, kolikor odvržeš«. V pripravi je odprtje centra za ponovno 
uporabo. Rabljena oblačila, obutev in igrače oddajo organizaciji Humana. Preko odpadnega tekstila 
pa sodelujejo s slovenskim podjetjem, ki iz oblačil pridobiva niti. 
 

http://www.cnvos.si/article/id/11174/cid/88
http://www.zavod-krog.si/#!Zavod-KROG-je-v-letu-2014-razdelil-4870-ton-hrane-ljudem-v-stiski-na-obali/c3jp/i4jpl94u14


Z večjim osveščanjem ter nadzorom, ukrepi preprečevanja odpadkov ter njihove ponovne uporabe 
želijo v obeh občinah do leta 2020 doseči 75 odstotkov ločenega zbiranja, do leta 2025 pa do 80 
odstotkov. Hkrati bodo izvajali tudi ukrepe, s katerimi bodo postopno zniževali količine vseh nastalih 
in količine mešanih ostankov odpadkov. 
 
»Veseli nas, da sta se še dve slovenski občini odločili slediti Zero Waste poti, kar dokazuje, da je 
sprejemljiva tako za redko poseljene občine na podeželju, kot tudi za urbana središča, kot je 
prestolnica,« pravi Erika Oblak, ki pri Društvu Ekologi brez meja vodi program Zero Waste Slovenija. 
 
Več informacij najdete na spletni strani Društva Ekologi brez meja. 

 

 
Ratificirana Konvencija o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini 
 
Državni zbor Republike Slovenije je 19. decembra 2014 sprejel Predlog Zakona o ratifikaciji 
Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju 
proti njima, sklenjene v Istanbulu 7. aprila 2011. Istanbulska konvencija je prvi in hkrati 
najobsežnejši mednarodni pravni instrument, ki celovito določa obveznosti pogodbenic za 
preprečevanje nasilja nad ženskami, vključno z nasiljem v družini. Slovenija je konvencijo podpisala 
med prvimi, že 8. septembra 2011, sedaj pa jo je tudi ratificirala. Ratifikacija konvencije 
predstavlja pomemben mejnik v zgodovini boja za človekove pravice žensk in novih evropskih 
standardov na tem področju. 
 
S sprejemom tega pomembnega mednarodnega dokumenta s področja varstva človekovih pravic 
žensk in boja proti diskriminaciji se je Slovenija pridružila skupini najnaprednejših (15) držav, ki so 
konvencijo že ratificirale. »S tem smo pokazali svojo trdno zavezo, da naredimo velik korak naprej 
pri preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini,« je po sprejemu zakona oziroma 
ratifikaciji dejala ministrica dr. Anja Kopač Mrak. 
 
Slovenija je v zadnjem desetletju sicer znatno zvišala standarde na področju zaščite in obravnave 
primerov nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Veljavna zakonodaja je posledično primerljiva z 
zakonodajo drugih evropskih držav, zato bo konvencija zahtevala le manjše dopolnitve v slovenski 
zakonodaji, predvsem v Kazenskem zakoniku, kjer bi bila potrebna natančnejša opredelitev 
nekaterih kaznivih ravnanj po konvenciji (npr. pohabljanje ženskih spolovil, prisilna poroka, 
zalezovanje itd.). V skladu z 78. členom konvencije je Slovenija tudi izrazila pridržke k določbam, ki 
jih konvencija dovoljuje. 
 
Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. 
 

 
Projekti POTA v letu 2015 
 

Mladinsko informacijski center (MIC) vabi k sodelovanju v programu POTA – 
programu mednarodnega skupinskega prostovoljstva. V januarju bodo 
potekala informativna srečanja za vse, ki želite s prostovoljstvom obogatiti 
svoje življenje ter narediti nekaj lepega za svoje bližnje na različnih koncih 
sveta. Informativni srečanji bosta: 

- v Ljubljani: nedelja, 11. januar 2015, ob 16. uri - MIC (Ul. Janeza Pavla II. 13); 
- v Kopru: torek, 13. januar 2015, ob 20. uri - Študentski center Jadro (Destradijev trg 10a). 
 
Predvideni projekti POTA v letu 2015 bodo potekali v Angoli, Braziliji, Boliviji, na Filipinih, v Indiji, na 
Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku in Sloveniji. 
 
Rok za prijavo na projekte je 31. januar 2015. Več informacij in prijave na pota@mic.si ali 031 384 
324. 

 

http://ebm.si/o/sl/component/content/article/80-novice/583-obcini-bled-in-gorje-sta-se-pridruzili-skupnostim-na-poti-do-druzbe-brez-odpadkov
http://www.mddsz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7575/
http://www.mddsz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7575/
mailto:pota@mic.si


Zanimivo 
 
- »Private Development Aid in Europe; Foreign Aid between the Public and the Private Domain«; 
Paul Hoebink in Lau Schulpen (ur.), EADI Global Development Series, Palgrave Macmillan. 

 

 
 

Slovenski razvojni dnevi 
 

Kdaj? 22. - 26. januar 2015. 
 

Kje? Ljubljana.  
 

Uvodni dogodek Slovenskih razvojnih dni bo projekcija 
dokumentarnega filma »Tudi mi smo del istega sveta«, ki bo 

potekala 22. januarja 2015 ob 18. uri v kavarni Slovenskega etnografskega muzeja. Osrednji dogodek 
bo potekal 23. januarja 2015 v Mestnem muzeju. Slovenske razvojne dni bodo otvorili minister za 
zunanje zadeve Republike Slovenije Karl Erjavec, evropski komisar za mednarodno sodelovanje in 
razvoj Neven Mimica, veleposlanik Csaba Kőrösi, so-predsedujoči odprti delovni skupini za cilje 
trajnostnega razvoja, in Eyachew Tefera, predsednik Sveta platforme SLOGA. Sledila bo  okrogla miza 
»10 let mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije – kako naprej?«. Popoldanski 
del programa bodo s svojimi aktivnostmi popestrile razvojne nevladne organizacije s stojnicami na 
Prešernovem trgu, lutkovno predstavo »Rešilni čoln« v Cityparku in predstavitvijo projektov v 
Skuhni. Slovenski razvojni dnevi se bodo zaključili 26. januarja 2015 z regionalno delavnico o 
pobudi Evropske unije o humanitarnih prostovoljcih, ki bo potekala med 13. in 16. uro na MZZ; v 
dopoldanskem delu pa bo platforma SLOGA organizirala neformalno srečanje nevladnih organizacij, 
ki predstavlja odlično priložnost za mreženje s sorodnimi organizacijami iz regije. 

 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 29. decembrom 2014 in 6. januarjem 2015) 
 
MAKEDONIJA (nadaljnji razvoj in finančna vzdržnost organizacij civilne družbe) 
 
Rok za prijavo: 20. februar 2015. 
 
Več informacij 
 

 

Delovne priložnosti 
 
Aktualna prosta delovna mesta na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja 
 

Na spletni strani organizacije BOND je bilo v preteklem tednu objavljenih 12 novih 
razpisov za prosta delovna mesta. 

 
 
 

Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve. 
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije. 

 

http://www.palgrave.com/page/detail/private-development-aid-in-europe-paul-hoebink/?isb=9781137223067
http://www.palgrave.com/page/detail/private-development-aid-in-europe-paul-hoebink/?isb=9781137223067
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1420661733170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=29%2F12%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136625
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1420661733170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=29%2F12%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136625
http://www.bond.org.uk/jobs/
http://www.mzz.gov.si/

