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TRIALOG-ov sejem sodelovanja 

 
TRIALOG med 4. in 6. majem 2015 na Dunaju (Avstrija) 
organizira sejem sodelovanja (Partnership Fair) za nevladne 
organizacije, aktivne na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja. Rok za prijavo je 17. april. 

 
Letošnji sejem predstavlja priložnost za vzpostavljanje sodelovanja med nevladnimi organizacijami 
in donatorji, za izmenjavo informacij o načrtih donatorjev in prednostnih področjih ter stališčih 
nevladnih organizacij glede na lokalne značilnosti in za vzpostavljanje partnerstev.  
 
Na sejmu bodo sodelovali ključni deležniki, vključeni v globalna prizadevanja za doseganje enakosti 
in pravičnosti ter odpravo revščine (donatorji, predstavniki Evropske komisije in nevladne 
organizacije), in sicer kot govorci, moderatorji ali udeleženci. Sejma se bo udeležilo približno 100 
predstavnikov nevladnih organizacij. 
 
Sejem je namenjen evropskim nevladnim organizacijam, ki iščejo nove in si prizadevajo za krepitev 
obstoječih partnerstev z drugimi nevladnimi organizacijami ter za načrtovanje skupnih aktivnosti. K 
sodelovanju so vabljene tudi nevladne organizacije, ki želijo vzpostaviti sodelovanje z donatorji in 
spoznati možnosti financiranja. 
 
Več informacij 
 
Prijavnica 

 

 

MZZ vabi k vključitvi v razpravo o razvojni agendi po letu 2015 in prioritetah Slovenije 
 

Ministrstvo za zunanje zadeve vse relevantne 
in zainteresirane nevladne organizacije vabi, 
da nam predloge, mnenja, komentarje in 

dopolnila na osnutek gradiva o prioritetah Slovenije v okviru procesa oblikovanja agende po letu 2015 
posredujejo na elektronski naslov razvoj.mzz@gov.si, in sicer do 15. aprila 2015. 
 
Obenem MZZ vabi na sestanek, namenjen konkretni predstavitvi in razpravi o predlogih, komentarjih 
in dopolnilih nevladnih organizacij na osnutek gradiva. Sestanek bo potekal v četrtek, 16. aprila 

2015, med 10. in 12. uro v veliki sejni sobi Ministrstva za zunanje zadeve na Gregorčičevi 25A 
(pritličje). 
 
MZZ je v sodelovanju z vsemi relevantnimi resorji pripravilo osnutek gradiva, katerega glavni namen 
je določitev temeljnih parametrov mandata Republike Slovenije. Gradivo bo predstavljalo podlago za 
delovanje Republike Slovenije v okviru medvladnih pogajanj o zaključnem dokumentu septembrskega 
Vrha OZN, s katerim bo sprejeta razvojna agenda po letu 2015, pa tudi podlago za njeno sodelovanje 
v okviru nadaljnjih priprav relevantnih sklepov Sveta EU oziroma pogajalskih izhodišč EU.  
 
Osnutek gradiva strukturno sledi predvidenim ključnim elementom zaključnega dokumenta 
septembrskega Vrha. Izpostavlja pristop Republike Slovenije do ciljev in podciljev trajnostnega 
razvoja, globalnega partnerstva in načinov implementacije ter ogrodja odgovornosti, spremljanja in 
pregleda uresničevanja ciljev razvojne agende po letu 2015. Gradivo kot celota bo predstavljalo tudi 
usmeritve glede ključnih vsebinskih elementov, ki bi z vidika Slovenije morali biti zajeti v politični 
deklaraciji, ki bo predstavljala uvodni del zaključnega dokumenta septembrskega Vrha. 
 
Končni mandat Republike Slovenije za potrebe medvladnega procesa oblikovanja razvojne agende po 
letu 2015 bo potrdila Vlada RS. 
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V letu 2014 smo nevladne organizacije Vladi Republike Slovenije že posredovale svoje stališče glede 
razvojne agende po letu 2015. 
 

 
»EAThink2015 – Globalno učenje za spremembe v ELR2015* in onkraj: Evropsko 
angažiranje mladih od šolskih vrtov do trajnostnih prehranskih sistemov« 

 
Inštitut za trajnostni razvoj je v letošnjem letu z 10 evropskimi in 2 afriškima 
partnerjema – Burkina Faso in Senegalom – začel triletni projekt »EAThink2015«. 
Glavni namen projekta je okrepiti kritično razmišljanje in zagotoviti aktivno 
vključevanje mladih in njihovih učiteljev v Evropski uniji v razpravo o globalnih 
razvojnih izzivih s poudarkom na trajnostnih prehranskih sistemih in kmetovanju 
malih kmetov. 

 
Projekt bo spodbujal aktivno udejstvovanje mladih in učiteljev za pravičnejše 

odnose med globalnim Jugom in Severom s posebnim poudarkom na globalnih 
javnih dobrinah, prehranski varnosti in trajnostnem kmetijstvu kot trajnostnem načinu življenja. Pri 
projektu poleg Slovenije sodelujejo tudi druge evropske organizacije iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, 
Italije, Francije, Španije, Portugalske, Malte, Poljske in Romunije. Projekt sofinancira Evropska 
unija. 
 
Dejavnosti projekta so namenjene osnovnim in srednjim šolam. Razrede zadnje triade osnovnih šol in 
srednje šole vabimo k sodelovanju na fotografskem natečaju »Misli globalno, jej lokalno: prehrana in 
alternativni prehranski viri«. V Sloveniji v okviru fotonatečaja spodbujamo k razmisleku o »naših 
alternativah«: šolskih ekovrtovih, lokalnih (ekoloških) tržnicah in ekološkem kmetijstvu. Najboljše 
fotozgodbe, ki bodo izbrane v vsaki partnerski državi projekta »EAThink 2015«, bodo predstavljene 
na razstavi »Hrana v oblaku« (Food Cloud Exhibition). Razstava bo potekala v septembru in oktobru 
na mednarodnem dogodku Expo2015 v italijanskem Milanu. Najboljša skupina iz Slovenije si bo 
razstavo tudi ogledala. Z učitelji bomo v letošnjem letu počeli še marsikaj drugega: pripravili 
predloge učnih enot in se odpravili v Milano na mednarodno delavnico, kjer bo tema prehrana in 
trajnostno kmetijstvo na globalnem Severu in Jugu. 
 
Letošnje in prihodnje aktivnosti projekta želijo evropsko mladino pripraviti za kritično razmišljanje o 
novih globalnih izzivih in mednarodnih prednostnih nalogah v okviru ciljev za trajnostni razvoj. Tako 
bodo lahko prepoznali svojo odgovornost kot državljani v globalizirani družbi.  
 
K sodelovanju vabimo zainteresirane učitelje, ki bi omenjene teme radi na interaktiven način 
predstavili svojim učencem in dijakom. Dogajanje lahko spremljate na portalu projekta 
“EAThink2015” in na spletnem portalu (stran Blog). 
 

 
Goran in Zoran Dragić postala ambasadorja evropskega leta za razvoj 2015 

 
Ministrstvo za zunanje zadeve ponosno oznanja, da sta ambasadorja 
evropskega leta za razvoj 2015 (ELR2015) postala Goran in Zoran Dragić. V 
košarkarskih reprezentantih Republike Slovenije in igralcih košarke v NBA 
(ameriška profesionalna košarkarska liga) je ministrstvo prepoznalo osebi z 
ugledom, čutom za solidarnost, izkazanim osebnim interesom pri družbenem 
udejstvovanju in pozitivnimi referencami za opravljanje vloge nacionalnih 
ambasadorjev ELR2015. 

 
Evropsko leto za razvoj 2015 poteka pod sloganom »Naš svet, naše 

dostojanstvo, naša prihodnost« in ima za cilj informirati, izobraževati in ozaveščati državljane 
Slovenije in EU o mednarodnem razvojnem sodelovanju. Le-to označuje uradno razvojno pomoč s 
katero Slovenija, tako kot druge razvite države, podpira gospodarski, družbeni in politični razvoj 
držav v razvoju. Razvojno sodelovanje je izraz solidarnosti in interesa razvitih držav. Posledice 

http://www.milenijski-cilji.org/component/content/article/28-novice-razvojni-cilji/210-seznanitev-vlade-republike-slovenije-z-okvirnimi-izhodii-za-medvladni-proces-za-oblikovanje-post-2015-okvira.html
http://www.eathink2015.org/
http://www.solskiekovrt.si/


neenakopravnega in neuravnoteženega razvoja namreč ogrožajo mir, stabilnost in varnost v svetu. 
Koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije je Ministrstvo za zunanje zadeve.  
 
Vir: MZZ 

 

 
Prvič izbrani priseljenci v Svet za vključevanje tujcev 
 
V ponedeljek 30. marca 2015, so na Andragoškem centru Republike Slovenije potekale volitve treh 
priseljencev v Svet za vključevanje tujcev. 
 
Izbrani so bili Sonja Šarac za območje držav bivše Jugoslavije (brez Hrvaške), Dalibor Jugović za 
območje držav članic Evropske unije in Julija Mesarič za območje vseh ostalih držav. Vključitev treh 
priseljencev v svet ocenjujemo kot pomemben korak v smeri večanja politične participacije 
priseljencev v Sloveniji. Priseljenci so tako dobili možnost aktivnega sodelovanja pri kreiranju 
integracijskih politik. 
 
Več informacij na spletni strani Slovenske filantropije. 
 

 
Konferenca »Equality for all!« 
 
European network on religion and belief (ENORB) in International lesbian, gay, bisexual, trans and 
intersex association (ILGA) Europe sta 26. in 27. marca 2015 organizirala konferenco Equality for all! 
Dogodka se je udeležilo 57 predstavnikov nacionalnih teles Evropske unije, ki skrbijo za enake 
možnosti, predstavnikov nekaterih verskih skupnosti in predstavnikov Evropske mreže ILGA.  
 
Konferenca se je osredotočila na temo enakih možnosti in enakostne obravnave, ki naj bi jo 
zagotavljala evropska zakonodaja, ki prepoveduje sovražni govor in diskriminacijo na podlagi vere, 
prepričanja, spolne usmerjenosti in spola. Namen konference je bil zbližati stališča in sodelovanje 
verskih organizacij z drugimi organizacijami LGBT. 
 
Dogodek je gradil na premoščanju razlik med tema dvema segmentoma organizacij pri naslavljanju 
možnih skupnih sovražnikov, ki jih predstavlja vedno večja poplava in moč skrajnih desničarskih 

gibanj. Zaradi slednjega smo v vedno več evropskih državah priča povezovanju in sklepanju 
medsebojnih zavezništev, kot npr. zadnji primer v Angliji (vzhodni del Londona), kjer so organizacije 
LGBT v sodelovanju z nekaterimi verskimi skupinami organizirale javno kampanjo o skupnem 
distanciranju in zavračanju nacionalističnih pozivov zatiranja nekaterih verskih manjšin (kampanja se 
je osredotočila na podporo vsem manjšinam). Drugi dan konference je bilo govora o konkretnih 
primerih kršitev enakostne zakonodaje tako na področju verske diskriminacije, kot tudi kršitev pravic 
s področja LGBT. Dogovorili smo se, da bomo podali pobudo za podoben proces na nacionalni ravni.  
 
Gradiva s konference so na razpolago na Slogi. 
 
 

 
 

Delavnica »Izzivi dela v državah v razvoju« 
 

Kdaj? 21. april 2015 med 10. in 15. uro. 
 

Kje? SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana). 
 

SLOGA vabi na drugo v nizu delavnic za krepitev kadrov nevladnih 
organizacij za delo v državah prejemnicah uradne razvojne pomoči z naslovom »Izzivi dela v državah 
v razvoju«. 

http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/6/35029/d6379caf246beb935c99b6ba990eba8c/
http://www.filantropija.org/prvic-izbrani-priseljenci-v-svet-za-vkljucevanje-tujcev/


 
SLOGA organizira tri delavnice za krepitev kadrov nevladnih organizacij za delo v državah 
prejemnicah uradne razvojne pomoči. Druga delavnica se bo osredotočala na odnose v humanitarnem 
delu in razvojni pomoči, vrednote in načela delovanja ter etiko v razvojnem in humanitarnem de lu. 

Program delavnice najdete tukaj. 
 
Delavnico bosta vodili dr. Anica Mikuš Kos in Vahida Huzejrović.  
 
Udeležba na delavnici je brezplačna. Prosimo, da udeležbo potrdite najkasneje do 17. aprila 2015 na 
adriana.aralica@sloga-platform.org. Število mest na delavnici je omejeno. 
 
Vljudno vabljeni! 
 
Udeležba na prvi delavnici, ki je potekala 12. februarja 2015, ni pogoj za udeležbo na drugi 
delavnici. 
 

 
»Skuhna Talk« 

 

Kdaj? 8. april 2015 ob 19. uri. 
 

Kje? Skuhna (Trubarjeva cesta 56, Ljubljana). 
 

Skuhna vabi na »Skuhna Talk«. Na tokratnem srečanju si bomo ogledali film Life 
and Debt (Stephanie Black, 2001). Gre za celovečerni dokumentarni film, ki 

obravnava vpliv Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne banke, Medameriške razvojne banke in 
aktualnih globalizacijskih politik na države svetovnega juga, kot je Jamajka. Film prikazuje uničenje 
jamajške industrije in kmetijstva ter kako se Jamajka preoblikuje iz samostojnega gospodarskega 
objekta v trg severnoameriškega blaga in vir prekernega premalo plačanega dela. Po filmu sledi 
razprava o vlogi mednarodnih institucijah v '(ne)razvijanju' svetovnega juga z Maxom Zimanijem.  
 
Zaradi prostorskih omejitev prosijo, da potrdite udeležbo na 041339978 ali info@zavodglobal.org. 
 
Več informacij o dogodku v vabilu. 
 
Skuhna Talk organizira Zavod Global v sodelovanju z Zavodom Voluntariat.  
 

 
Predavanje o Zahodni Sahari: mirovni proces OZN in možnosti rešitve problema  

 
Kdaj? 9. april 2015 ob 18. uri. 
 
Kje? Filozofska fakulteta (Aškerčeva 2, Ljubljana). 
 
Vabljeni na predavanje Mohameda Sidatija, predstavnika Zahodne Sahare za Evropo, člana 
osvobodilnega in političnega gibanja Polisario, ki se že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja bori 
za neodvisnost Zahodne Sahare. 
 
Predavanje z naslovom "Zahodna Sahara: mirovni proces OZN in možnosti rešitve problema" bo 
potekalo v angleščini. 
 
Predavanje bo potekalo v Modri sobi (5. nadstropje) Filozofske fakultete.  
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Potopisno predavanje »Na obisku pri ganskih šolarjih« 

 
Kdaj? 9. april 2015 ob 17. uri. 
 
Kje? Osrednja knjižnica Zagorje (Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi). 
 
Društvo Humanitas vabi na potopisno predavanje »Na obisku pri ganskih šolarjih«. Svojo izkušnjo iz 
potovanja bo predstavil predsednik društva David Limon, botrstvo pa koordinatorica programa Dado 
Kebe, ki prihaja iz Malija. 
 

 
 

 
Sodobni izzivi ganskih civilizacij 
 
Kdaj? 13. april 2015 ob 18. uri. 
 
Kje? Inštitut za afriške študije (Cankarjeva 1/II, Ljubljana). 
 
Inštitut za afriške študije vabi na predavanje Mitje Potočnika o sodobnih izzivih ganskih civilizacij.  
 
Mitja Potočnik, univerzitetni diplomirani zgodovinar, ki živi v Gani, bo predstavil tradicionalno in 
avtentično simboliko nekaterih ganskih etničnih skupnosti, ki se odraža v tradicionalnih oblačilih, 
obrednih maskah, poglavarskih stolčkih, slikah, nakitu, glasbenih inštrumentih in drugje. Gre za 
zadnje ostanke predkolonialne kulture, ki se zaradi vdora kapitalizma, tehnologije in splošne 
modernizacije družbe transformirajo in skušajo preživeti ali pa tonejo v pozabo. Cilj razprave, ki bo 
sledila predavanju, je razložiti pomen ohranjanja tradicionalne kulture v globalnem svetu. 
 

 
Predavanje »Women Rights in Afghanistan« Kapuscinski o razvoju z dr. Simo Samar 

 
Kdaj? 22. april 2015 ob 17. uri. 
 
Kje? Fakulteta za družbene vede (Kardeljeva plošad 5, Ljubljana). 
 
Vabljeni na predavanja Kapuscinski o razvoju (Kapuscinski Development Lectures), ki jih v 
sodelovanju s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV UL) organizirata Evropska 
komisija in Program Združenih narodov za razvoj (UNDP).  
 



 
 
V okviru letošnjega predavanja bo Univerzo v Ljubljani obiskala dr. Sima Samar, predsednica 
Afganistanske neodvisne komisije za človekove pravice (Afghan Independent Human Rights 
Commission - AIHRC). V okviru AIHRC dr. Sima Samar deluje na področju nadzora izobraževalnih 
programov s področja človekovih pravic v Afganistanu, implementacije vsenacionalnega 
izobraževalnega programa za pravice žensk in na področju zlorab človekovih pravic v Afganistanu. 
Svoje življenje in delo je posvetila izboljšanju izobrazbe, zdravja in enakosti žensk in deklic v 
Afganistanu in Pakistanu. S številnimi aktivnostmi na področju človekovih pravic, pravic žensk in 
otrok je bilo delo dr. Samarjeve nagrajeno s številnimi mednarodnimi priznanji. Leta 2012 je dr. 
Samar prejela alternativno Nobelovo nagrado, leta 2014 pa je bila imenovana med 10 
najpomembnejših muslimanskih žensk na svetu. 
 
Njenemu predavanju z naslovom »Women Rights in Afghanistan« bo sledila krajša panelna razprava, 

v kateri bosta poleg dr. Samarjeve sodelovala tudi prof. dr. Danilo Turk, bivši svetovalec Kofija 
Annana za politične zadeve, in red. prof. dr. Maja Bučar s FDV. Dogodku bo sledila odprta razprava z 
vprašanji iz publike. 
 
Organizatorji prosijo, da udeležbo predhodno potrdite po elektronski pošti na naslov pr@fdv.uni-lj.si. 
 
Predavanje bo potekalo v Veliki dvorani FDV. 
 
 

 
 

EuropeAid 
 

Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 1. in 8. aprilom 2015) 
 
JEMEN (podpora akterjem civilne družbe na področju preprečevanja konfliktov, vzpostavljanja 
miru in pripravljenosti na krizne razmere) 
 
Rok za prijavo: 18. maj 2015. 
 

Več informacij 
 

 

TUNIZIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 22. maj 2015. 
 
Več informacij 
 

 
LIBERIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 28. maj 2015. 
 
Več informacij 
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TUNIZIJA (institucionalna podpora Ministrstvu za kmetijstvo, vodno gospodarstvo in ribištvo)  
 
Rok za prijavo: 29. maj 2015. 
 

Več informacij 
 

 
ČRNA GORA (program za civilno družbo) 
 
Rok za prijavo: 15. junij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
 
 
 
 

 
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije. 
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