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Kaj delamo nevladne organizacije in kako se nam lahko pridružite? 
  
Številne nevladne organizacije se v zadnjih tednih intenzivno pripravljamo na morebiten 
prihod večjega števila beguncev v Slovenijo. Različne organizacije se ukvarjajo z različnimi 
aktivnostmi in ker želimo, da je javnost o obveščena o našem delovanju in o tem, kako lahko 
ljudje pomagajo tudi sami, smo nevladniki skupaj pripravili spodnji seznam aktivnosti, ki ga 
bomo sproti dopolnjevali. 
 
SLOGA se intenzivno ukvarja s koordinacijo delovanja nevladnih organizacij na tem 
področju, zagovorništvom ter informiranjem in ozaveščanjem javnosti. Za morebitna 
vprašanja smo dostopni na info@sloga-platform.org ali na telefonski številki 01 434 44 02, 
lahko pa obiščete tudi našo spletno stran. Vabljeni, da vprašanja o delovanju ostalih 
organizacij naslovite na njih ali poiščete informacije na njihovih spletnih straneh. 
 
V tabelarnem pregledu organizacij najdete naštete vsebinske sklope, ki so porazdeljeni pod 
dve poglavji: 
 
1. Kaj lahko naredite vi sami, na koga se lahko obrnete: organizacije so navedene v 
tabelicah na naši spletni strani. 
 
humanitarna pomoč (hrana, voda, bivališča, zdravstvena oskrba, oblačila, ranljive skupine); 
prostovoljstvo (za humanitarno pomoč, za aktivizem); in 
 
2. Kaj še delamo nevladne organizacije? 
 
monitoring človekovih pravic: spremljanje spoštovanja človekovih pravic beguncev in 
azilnega prava; 
zagovorništvo/lobiranje - priporočila/zahteve oblastem, glede na dogajanje; 
informiranje širše javnosti; 
globalno učenje/ozaveščanje; 
tolmačenje; 
informiranje beguncev; 
verska oskrba - pomoč; 
kulturna mediacija; 
psihosocialna pomoč; 
pravna pomoč.  
 

http://sloga-platform.org/sloga/
http://sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=article&id=2909%3Akaj-delamo-nevladne-organizacije-in-kako-se-nam-lahko-pridruite&catid=64%3Ainformiranje-skupine-mediji&Itemid=119&lang=sl


 
V Tržiču o globalni solidarnosti 
 

V nedeljo 6. septembra je v Tržiču potekala 48. Šuštarska 
nedelja, kjer smo svoje aktivnosti in aktualne projekte predstavili 
tudi sodelavci platforme SLOGA. Delovanje platforme SLOGA smo 
predstavili velikemu številu zainteresiranih posameznikov, na naši 
stojnici pa se je ustavil tudi župan Tržiča Borut Sajovic s soprogo. 
S podpisom peticije za postavitev socialne in solidarnostne 
ekonomije na politično agendo sta podprla naša prizadevanja za 
ozaveščanje javnosti o pomenu globalne solidarnosti ter socialne 
pravičnosti in ekonomije. 

 
Obiskovalci so na stojnici lahko izvedeli več o delovanju 
platforme SLOGA, o projektih članic mreže (razvojnih in 
humanitarnih projektih, globalnem učenju, socialni ekonomiji, 
trajnostnem razvoju, pravični trgovini itd.), se vključili v različne 

akcije in pobude, se spoznali s trajnostnimi razvojnimi cilji, prebrali naš Slogopis, si ogledali 
kratke filme o projektih v Afriki, za najmlajše pa smo pripravili tudi poučne risanke. 
 
Predstavili smo kampanjo »Tudi ti si globalni sosed«, ki naslavlja Slovence in Slovenke (kot 
globalne državljane, globalno družino, del globalne družbe) s ciljem ozaveščanja o različnih 
vidikih mednarodnega sodelovanja in globalne solidarnosti. 
 
Predstavili smo tudi mednarodni projekt Challenging the crisis, v katerega so vključeni mladi 
iz šestih evropskih držav. Evropejce želimo spodbuditi k pridružitvi peticiji za evropsko leto 
socialne pravičnosti in ekonomije, ki je potrebno za ozaveščanje javnosti o pomembnosti 
pravične in vzdržnostne ekonomije, socialnega podjetništva, etičnega bančništva, 
trajnostnega razvoja, zelenih delovnih mest itd. 
 

 
Mit o mednarodnem razvojnem sodelovanju št. 9 - prihod beguncev in navidezne 
varnostne grožnje 
 

Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed« 
nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja mitov na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja. V skladu z aktualnimi 
dogodki v mednarodni skupnosti začenjamo z mini serijo 
naslavljanja neresnic in s tem povezanim širjenjem nestrpnosti 
ob prihodu večjega števila beguncev v Evropsko unijo. 

 
Mit št. 9 – Begunci predstavljajo varnostno grožnjo Sloveniji in 
Evropski uniji. 

 
Odgovor: Ne drži. Begunci ne predstavljajo grožnje varnosti, 
temveč so osebe, ki bežijo pred nevarnostjo in grožnjami. Vse 

osebe, ki v Evropski uniji zaprosijo za azil, gredo prek intenzivnega varnostnega preverjanja 
in je posledično kakršenkoli strah o ogrožanju varnosti odveč. Namesto tega je potrebno več 
pozornosti nameniti zagotavljanju varnosti beguncev pri prihodu v Evropsko unijo in prehodu 
le-te ter zagotavljanju človekovega dostojanstva. 
 

 
 

http://www.delo.si/svet/evropa/nikomur-nocem-zalega-zelim-le-ziveti.html
http://www.unhcr.org/4444afc80.pdf


Zbirka informacij za novinarje glede beguncev 
 
Predstavniki Amnesty International Slovenije, Mirovnega inštituta, Pravno-informacijskega 
centra nevladnih organizacij (PIC) in Slovenske filantropije so organizirali informativno 
srečanje za medije ter predstavili osnovne pojme glede beguncev, njihove pravice, 
informacije o slovenskem azilnem sistemu, integraciji itd. Pripravili so tudi sklop gradiv, ki 
služijo za hitrejši dostop do relevantnih, korektnih in strokovnih informacij. S tem želijo 
novinarjem in zainteresirani javnosti pomagati pri korektnem poročanju, ki temelji na 
strokovnosti, etičnih standardih in spoštovanju dostojanstva beguncev in migrantov. 
 
Osnovni pojmi 
 
Begunec/begunka: Oseba, ki je "zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase, 
vere, narodne pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenemu političnemu 
prepričanju, zunaj države, katere državljan je, in ne more ali zaradi strahu noče uživati 
varstva te države". 
 
Prosilec/prosilka za azil oz. mednarodno zaščito: Oseba, ki trdi, da je begunka/begunec in 
v določeni državi, ki ni njena domača, zaprosi za mednarodno zaščito ter čaka na odločitev. 
Medtem se je ne sme prisiliti, da se vrne v svojo državo. Osebe, za katere se med postopkom 
ugotovi, da niso begunci in ne potrebujejo mednarodne zaščite, pristojni organi vrnejo nazaj 
v njihovo matično državo. 
 
Azil / mednarodna zaščita: Odobri se beguncem. Je temeljna pravica, odobritev pa je 
mednarodna obveznost. 
 
Ekonomska/i migrant/ka: Kdor potuje v druge države ali območja, da si izboljša materialne 
ali socialne razmere ter omogoči nove priložnosti zase in za svoje družine. 
 
Schengensko območje: 26 evropskih držav, ki so odpravile svoje notranje meje in s tem tudi 
mejni nadzor med posameznimi državami znotraj območja, okrepile pa so varovanje 
zunanjih meja z državam zunaj območja. 
 
Dublinska uredba: Določa, katera država članica je odgovorna za obravnavanje prošnje za 
azil - navadno je to država, kjer je prosilec za azil vstopil v EU. Če se preseli v drugo državo 
članico Evropske unije, ga ta lahko vrne v to prvo državo, ki je v njihovem primeru 
zadolžena za izvajanje azilnega postopka. Dublinska uredba velja v vseh državah članicah 
Evropske unije ter na Norveškem in v Švici. Dublinski sistem deluje na podlagi domneve, da 
glede na to, da azilna zakonodaja in postopki v državah članicah temeljijo na enakih skupnih 
standardih, prosilcem za azil v vseh državah članicah zagotavljajo podobno stopnjo zaščite. 
V resnici se azilna zakonodaja in postopki med posameznimi državami močno razlikujejo, kar 
pomeni, da so prosilci za azil v posameznih državah članicah obravnavani drugače. 
 
Načelo prepovedi vračanja (non-refoulement): Država ne sme begunca ali prosilca za azil 
izgnati oz. prisilno vrniti v državo, kjer je njegovo življenje ali svoboda ogrožena zaradi 
njegove rase, vere, državljanstva, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenega 
političnega prepričanja. Prav tako ga ne sme vrniti, če bi v tej državi bil v nevarnosti 
nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali če gre za državo s sistemsko pomanjkljivim 
azilnim sistemom. Država prav taka ne sme vračati v sicer "varno državo", če bi bil 
posameznik v nevarnosti nadaljnjega vračanja v državo, ki ni varna država – verižno 
vračanje. 
 



Začasna zaščita: Postopek zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb, ki se ne 
morejo vrniti v svojo državo. V takih razmerah ni praktično in izvedljivo ugotavljati za 
vsakega prosilca posebej upravičenosti do mednarodne zaščite. Zaradi tega je morda nujno 
zagotoviti splošno začasno zaščito vsem pripadnikom določene večje skupine: npr. trenutno 
bi to lahko bila mednarodna zaščita vseh, ki prihajajo iz Sirije. Julija 2001 je EU sprejela 
direktivo o začasni zaščiti (Temporary Protection Directive), ki bi omogočila podelitev takšne 
zaščite. Obstoj množičnega prihoda mora s sklepom ugotoviti Svet EU. 
 
Varne in zakonite poti: Amnesty International poziva države članice EU, naj ponudijo več 
varnih in zakonitih poti, ki bi jih lahko uporabili begunci, da bi pridobili zaščito. Med te 
sodijo preseljevanje, humanitarni sprejem beguncev, humanitarne vize, združevanje družin, 
pri čemer se ne sme »družina« dojemati ozko, ampak mora vključevati tudi razširjene 
družine, ne le nuklearne. 
 
Postopek za pridobitev mednarodne zaščite v Sloveniji (pripravil Pravno-informacijski center 
nevladnih organizacij) 
 
Dokument obsega naslednja tematska področja: 
 
zakonsko ureditev postopka za mednarodno zaščito (kako poteka postopek, kdo lahko 
zaprosi, kje zaprosi, kakšne pravice ima v postopku...) 
 
infomacije o nastanitvi v Azilnem domu in omejitvah gibanja, 
 
odločbo in sodnem varstvu, 
 
postopke s tujci, ki ne zaprosijo za mednarodno zaščito, 
 
informacije o Dublinski uredbi. 
 
Azilni dom, pravice prosilcev za mednarodno zaščito (pripravila Slovenska filantropija) 
 
Pravice prosilcev za mednarodno zaščito 
 
Nastanitev: pravica do osnovne oskrbe v primeru nastanitve v azilnem domu ali njegovi 
izpostavi. Obsega nastanitev, prehrano, obleko in obutev in higienske potrebščine. Prosilci, 
ki so nastanjeni v azilnem domu in njegovi izpostavi in so brez lastnih sredstev za 
preživljanje, so upravičeni do mesečne žepnine, pri nastanitvi na zasebnem naslovu do 
finančne pomoči. 
 
Zdravstveno varstvo: nujno medicinsko pomoč in nujni reševalni prevoz po odločitvi 
zdravnika ter pravico do nujne zobozdravstvene pomoči; nujno zdravljenje po odločitvi 
lečečega zdravnika; zdravstveno varstvo žensk: kontracepcijska sredstva, prekinitev 
nosečnosti, zdravstveno oskrbo v nosečnosti in ob porodu. Posebna komisija lahko odobri 
dodaten obseg za ranljivo osebo s posebnimi potrebami. 
 
Zaposlitev in delo: prosilec lahko opravlja delo, če je njegova istovetnost nesporno 
ugotovljena. Z delom lahko prične devet mesecev po vložitvi prošnje, če mu v tem času ni 
bila vročena odločitev pristojnega organa in te zamude ni mogoče pripisati prosilcu. 
 
Izobraževanje: pravica do osnovnošolskega izobraževanja. Prav tako se prosilcem omogoči, 
mladoletnim prosilcem pa zagotovi dostop do izobraževanja na poklicnih in srednjih šolah 

http://sloga-platform.org/sloga/images/Gradivo_za_8_9_2015_-PIC_1.docx
http://pic.si/
http://pic.si/
http://www.filantropija.org/
http://sloga-platform.org/sloga/images/Integracija-SF_1.docx


pod pogoji, ki veljajo za državljane RS. Prav tako se pod takšnimi pogoji prosilcem omogoči 
dostop do visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja. 
 
Integracija 
 
Za pojmovanje procesov vključevanja migrantov v novo družbeno okolje se danes 
najpogosteje uporablja izraz integracija. Pravice oseb s priznano mednarodno zaščito: 
socialno varstvo, nastanitev, zdravstveno varstvo, zaposlitev in delo, izobraževanje. 
 
Zbir informacij v zvezi s poročanjem o beguncih 
 
Mediji in begunci - brušura Agencije ZN za begunce 
 
Prepoznaj rasizem na spletu – Praktični vodič 
 
Z (od)govorom na sovražni govor - zagon neodvisnega povezovalnega telesa 
 
 
Kaj delamo nevladne organizacije? 
 
Številne nevladne organizacije se pripravljamo na morebiten večji prihod beguncev v 
Slovenijo in preko nje. Organizacije imamo različna poslanstva, veščine, znanja in 
kapacitete in da bi javnost in begunci bolje vedeli, kaj lahko od nas pričakujejo, smo 
popisale načrtovane aktivnosti; slednje tudi ves čas posodabljamo na tej spletni povezavi. 
 
Vir: Amnesty International Slovenija 
 

 
Skuhna Talk o pozitivnih vidikih migracij 
 
Na  tokratnem Skuhna Talk-u so govorniki obravnavali pozitivno plat migracij. Zadnje čase 
smo namreč priča medijskim podobam, ki v javnosti kriminalizirajo migrante in jih 
prikazujejo zgolj kot problem. Migracije imajo lahko pozitivne demografske, socialne in 
gospodarske posledice tako za države izvora kot za države prejemnice ter za migrante same. 
Za povečevanje pozitivnih učinkov migracij in prispevanje k razvoju vseh morajo države 
ustvarjati pogoje, ki omogočajo, da migranti lahko izkoristijo in udejanjijo svoje sposobnosti 
ter potenciale. Hkrati je potrebno tudi spregovoriti o vzrokih za migracije. Za govorniško 
mizo so se zvrstili Aigul Hakimova (Protirasistična fronta brez meja), Alex Mugabe (Zavod 
Voluntariat), Franci Zlatar (Slovenska filantropija) in Max Zimani (Zavod Global). Pogovor je 
povezal Albin Keuc (SLOGA). 
 
Veliko pozonosti so govorci namenili vprašanju integracije migrantov v novo okolje. Alex 
Mugabe je pri tem izpostavil pomembnost ravnotežja med zahtevami in potrebami migrantov 
kot tudi širše družbe, medtem, ko je Franci Zlatar izpostavil integracijo kot dvosmerni 
proces. Tako kot se migranti prilagodijo novim kulturam, mora tudi družba prejemnica 
sprejeti del kultur(e) migrantov. Ravno zato dandanes težko govorimo o pravi integraciji v 
Evropi. Proces integracije pa bo po ocenah govorcev še toliko bolj pomemben v času 
sprejemanja beguncev v Evropsko unijo. V luči tega je potreben več kot zgolj humanitaren 
odziv držav na vedno večje število beguncev. Vedno več sredstev in pozornosti je tako 
potrebno nameniti boljšim zaposlitvenim priložnostim, možnostim učenja lokalnega jezika, 
dostopa do neprofitnih stanovanj itd. 
 

http://sloga-platform.org/sloga/images/Integracija-SF_1.docx
http://www.amnesty.si/media/uploads/files/Mediji-in-begunci.pdf
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http://www.amnesty.si/media/uploads/files/Letak_OdGovor.pdf
http://sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=article&id=2909%3Akaj-delamo-nevladne-organizacije-in-kako-se-nam-lahko-pridruite&catid=64%3Ainformiranje-skupine-mediji&Itemid=119&lang=sl
http://www.amnesty.si/info-begunci


Čeprav imajo migracije dandanes negativni prizvok pa so se vsi sodelujoči strinjali, da je 
veliko več pozitivnih posledic migracij. Max Zimani je med njimi izpostavil ekonomske 
prednosti, demografske prednosti v luči staranja prebivalstva v Evropi, socio-kulturno 
raznolikost, ki razbija monotonijo družbe itd. Velik problem pa vidi v pomanjkanju 
izpostavljanja teh posledic v slovenskem izobraževalnem sistemu, ki je v tem primeru 
zastarel in temelji na stereotipnem pojmovanju sveta. 
 

 
Tisočim beguncem je Food for Life razdelil zastonj obroke 
 
Vedno več nevladnih organizacij aktivno podpira in pomaga beguncem in migrantom ob 
njihovem prihodu v Evropo. V prejšnjem mesecu je organizacija Food for Life (FFL) Global, 
skupaj z evropskimi podružnicami, v številnih državah begunskim družinam razdelila več kot 
10 000 obrokov hrane. 
 
Od 29. avgusta dalje Food for Life Budapest podeljuje tople obroke ob 6. uri zjutraj. »Vsako 
jutro razdelimo 300 krožnikov tople hrane, vključno s sadjem, čajem, vodo, čokolado za 
otroke in celo oblačili. Radi imajo madžarsko hrano in pojedo, karkoli jim skuhamo,« je 
dejal Gandharvika Prema iz FFL Budapest. 
 
Programi nujne pomoči in distribucije hrane potekajo v Grčiji, Makedoniji, Srbiji, Bosni in 
Hercegovini, Madžarskem, Sloveniji in na Hrvaškem. Ljudje hvaležno sprejemajo hrano, 
podobni programi pa se oblikujejo tudi v Nemčiji, Švedskem in Nizozemskem. 
 
FFL, ki obstaja vse od leta 1974, ima sedež v Ljubljani in je registrirana v Washington D.C. 
od leta 1995, poleg tega pa ima pisarne povsod po svetu. Misija organizacije je distribucija 
obrokov prikrajšanim, podhranjenim ljudem in žrtvam naravnih nesreč. Prostovoljci dnevno 
strežejo tudi do 2 milijona obrokov na prosti rastlinski osnovi otrokom v šolah. Če želite 
pomagati, se lahko prijavite za prostovoljca ali darujete za distribucije zastonj obrokov na 
njihovi spletni strani. 
 
Za več informacij so vam na voljo na europe@ffl.org. 
 

 
Razkrite roke na rokodelskem dogodku na Visokem 
 
Članice projekta Razkrite roke, ženske z migrantskim ozadjem, so se udeležile dogodka 
Volneno na Visokem, kjer so predstavile ročno izdelane, unikatne izdelke iz kolekcije 
Razkrite roke 2. Gre za ustvarjalno-izobraževalen projekt, namenjen socializaciji ter dvigu 
zaposljivosti brezposelnih priseljenk iz Bosne in Hercegovine, Makedonije in Kosova, živečih 
na Jesenicah in okolici, kot tudi domačink. 
 
Obiskovalci so na volnenem sejmu lahko opazovali mojstrice rokodelke pri delu in kupili 
kakovostne rokodelske volnene izdelke. Na prireditvi je sodelovalo čez 30 mojstric rokodelk 
iz cele Slovenije. Prisotni so bili tudi ponudniki volne in podjetja ter organizacije, ki se 
ukvarjajo z obdelavo in predelavo volne. 
 
Česanje in predenje volne na kolovrat, barvanje volne z rastlinami, kvačkanje, pletenje, 
tkanje na statve in druge tkalske pripomočke, mokro in suho polstenje in skupnostno 
pletenje so procesi, ki zahtevajo večje število udeležencev, njihovo sodelovanje in 
soustvarjanje. Pri skupnostnem pletenju ne uporabljamo drugega orodja kot svoje prste in 
debelejšo prejo. Postopek je dovolj enostaven, da tudi popolnim začetnikom ne povzroča 
težav. Z vključevanjem naključnih mimoidočih skupinsko pletenje širi znanje o ročnem delu. 

http://www.ffl.org/
mailto:europe@ffl.org


Hkrati opozarja na pravično plačilo tekstilnih izdelkov, ki kljub modernim tehnologijam 
nastajajo z velikim vložkom človeške energije, in posledično opozarja na trajnostno 
ravnanje s tekstilom. Proces širi zavedanje o vrednosti skupinskega ustvarjanja, 
udeležencem namreč nudi možnost ustvarjalnega izražanja, uči sodelovanja, nudi možnost 
povezovanja in sproščenega druženja. Pletenje z ljudmi omogoča izdelavo pletenin velikega 
merila. Torej ne prispeva le k skupnemu preživljanju časa med ustvarjanjem skupinske 
pletenine, temveč lahko ustvarja izdelke tako z uporabno kot tudi z umetniško vrednostjo. 
Nastal tekstilni izdelek namreč vsebuje zapis vsakega posameznika in obenem celotne 
skupine. 
 
Razkrite roke so se predstavile s tehniko skupnostnega pletenja 5-metrske spiralne preproge, 
ki je namenjena ustvarjalnemu druženju ter obujanju zavedanja pomena tekstilnega 
ročnega dela. 
 
Več o projektu razkrite roke si lahko preberete tukaj. 
 

 
Projekt Živa fakultetna stavba pomaga zmanjševati porabo energije na ljubljanski 
Filozofski fakulteti 
 
Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se je pravkar iztekel inovativen projekt ''Živa 
fakultetna stavba: Spreminjanje uporabniških navad za manjšo porabo energije'', ki je 
potekal v okviru programa ''Po kreativni poti do praktičnega znanja''. Projekt je povezal 
strokovnjake, študente in podjetja za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe. Ključni 
inovativni vidik tega projekta, ki je prečkal ločnico med humanistiko in tehniškimi vedami, 
je vključevanje uporabnikov javnih stavb v razvoj tehnoloških rešitev, ki spodbujajo varčno 
rabo energije. V projektu so razvili mobilno aplikacijo Zelena FF ter interaktivni sistem za 
prikazovanje informacij o porabi energije na Filozofski fakulteti, ki so povezane z drugimi 
obvestili, kot so prihodi avtobusov LPP, informacije o sistemu Bicikelj, vremenska napoved in 
nasveti za varčevanje. 
 
Javne stavbe v EU so s 40 odstotki končne rabe energije največji posamezni porabniki in 
pomenijo izjemen potencial za manjšo porabo energije. Filozofska fakulteta Univerze v 
Ljubljani je s celovito energetsko prenovo matične stavbe naredila pomemben korak k 
učinkovitemu delovanju. Tehnološka adaptacija stavbe pa je šele začetek – posodobiti je 
namreč treba tudi način razmišljanja. Projekt "Živa fakultetna stavba: Spreminjanje 
uporabniških navad za manjšo porabo energije" je zato povezal strokovnjake, študente in 
podjetja ter skušal razširiti pozitivne učinke energetske prenove stavbe. 
 
Bistven inovativni vidik projekta je vključevanje uporabnikov stavbe v razvoj ljudem 
prijaznih tehnoloških rešitev, ki jih lahko zlahka implementiramo v drugih podobnih stavbah. 
Interdisciplinarni značaj skupine (pilotno sodelovanje humanistike in tehnike) je zagotovil 
uporabniku prijazno, sodobno in tehnično dovršeno rešitev, ki je lahko zaradi prihrankov, ki 
nastanejo ob uporabi, zanimiva tudi v tržnem smislu. 
 
Glavni poudarek je bil na oblikovanju informacijskega sistema, prilagojenega različnim 
skupinam uporabnikov (študentje, profesorji, tehnični delavci idr.). Tako so razvili 
interaktivni informacijski sistem za prenos navidez suhoparnih in mnogokrat nerazumljivih 
informacij o porabi energije v objektu na zaslone v prostorih Filozofske fakultete. 
Informacije so dostopne tudi preko mobilne aplikacije Zelena FF, ki je brezplačno dostopna v 
spletni trgovini Google Play. Sistem prikazuje informacije o porabi energije v fakultetni 
stavbi, ki so povezane z drugimi relevantnimi obvestili, kot so prihodi avtobusov in 

http://www.razkriteroke.si/


informacije o sistemu za izposojo koles Bicikelj – to namreč pripomore k dolgoročnejšemu 
zanimanju uporabnikov. 
 
Aplikacija vključuje tudi zanimivo interaktivno igro Eko izziv, v kateri odkrivate nenavadna 
dejstva o porabi energije na fakulteti ter skušate zmanjšati svoj ogljični odtis. S pomočjo 
besednih ugank, slik in zemljevidov skušajo uporabniki poiskati pomembne točke v stavbi, 
pri čemer spoznavajo nova dejstva o porabi energije v stavbi. 
 
Bistveno za uspeh projekta ''Živa fakultetna stavba'' je bilo to, da je zasnovan izrazito 
interdisciplinarno. Študentje etnologije in kulturne antropologije, elektrotehnike, 
računalništva in informatike, psihologije ter grafičnega oblikovanja so ob pomoči mentorjev 
razvili in v praksi preizkusili inovativne pristope, s katerimi uporabnike spodbujajo k varčnim 
praksam. Poleg Univerze v Ljubljani sta bila v projekt vključena še podjetje Metronik in 
Focus, društvo za sonaraven razvoj. Projekt je potekal pod koordinatorstvom Centra za 
pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete UL. Financiran je bil iz programa ''Po kreativni 
poti do praktičnega znanja'', ki ga je ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport ter Evropskega socialnega sklada, izvedel Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. 
 
Izjava za javnost 
 
Dodatne informacije: 
dr. Dan Podjed, Filozofska fakulteta UL: 031 820 198, dan.podjed@ff.uni-lj.si 
Blaž Bajič: 041 356 849, blazno@gmail.com 
Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj: 01 515 40 80, tomi@focus.si 
 

 
 
Skuhna Talk! z mladimi globalnimi sosedami 
 
Kdaj: četrtek, 10. septembra, ob 19. uri 
 
Kje: Skuhna (Trubarjeva 56, Ljubljana) 
 
V sklopu Festivala popotniškega novinarstva Bivak vas vabimo na Skuhna Talk! z mladimi 
globalnimi sosedami, ki bo potekal v četrtek, 10. septembra 2015, ob 19. uri v prostorih 
Skuhne (Trubarjeva 56, Ljubljana). 
 
Na pogovornem srečanju bomo spoznali mlade globalne sosede. Mlade ženske, ki prihajajo iz 
drugih držav in živijo v Sloveniji, bodo predstavile svoje izkušnje ob srečanju z novo kulturo 
in njihovo dojemanje multikulturnosti. Orisale bodo položaj žensk v državi, od koder 
prihajajo, in ga primerjale s položajem žensk v Sloveniji. Naslovile bodo tudi kulturno 
pogojene razlike pri vlogi spola v družbi in razmislile o medijski reprezentaciji žensk v 
državi, od koder prihajajo, in v Sloveniji, pozabile pa ne bodo niti vloge družbenih omrežij. 
Na srečanju se nam bosta pridružili Catherine Nakato iz Ugande, Samar Zughool, ki prihaja iz 
Jordanije, Mahedina Jannat iz Bangladeša (tbc) in Martina Džačková s Slovaške. Pogovor bo 
povezovala novinarka Aleksandra Sokolović (Zavod Voluntariat). Pogovor bo potekal v 
angleškem jeziku. 
 
Toplo vabljeni! 
 
Zaradi prostorskih omejitev prosimo, da potrdite udeležbo na 041339978 ali 
info@zavodglobal.org. 

http://sloga-platform.org/sloga/images/Sporo%C4%8Dilo_za_javnost_%C5%BDiva_fakultetna_stavba_04092015.pdf
mailto:tomi@focus.si


 
Skuhna Talk! organizira Zavod Global v sodelovanju s SLOGO, Zavodom Voluntariat in 
Socialno akademijo. 
 

 

Konferenca Evropsko leto za razvoj 2015: globalno učenje in pomembnost vključitve 
globalnih perspekt 
 

Kdaj: 8. Oktober. 
 
Društvo Humanitas letos praznuje 15 let obstoja in hkrati 15 let globalnega učenja v 
Sloveniji. Ob tej priložnosti vas vabimo na konferenco Evropsko leto za razvoj 2015: globalno 
učenje in pomembnost vključitve globalnih perspektiv v šolski sistem, ki bo potekala 8. 10. 
2015 v Ljubljani. 
 
Konferenca bo priložnost za seznanitev pedagoških delavcev pa tudi pristojnih zavodov in 
ministrstev o pomembnosti vnašanja globalnih perspektiv v šolski sistem. V sodelovanju z 
raznolikimi nevladnimi organizacijami bomo predstavili konkretne metode, ki vključujejo 
vsebine globalnega učenja, ter možnosti za njihovo izvajanje v formalnem in neformalnem 
izobraževanju. 
 
Hkrati bo konferenca tudi priložnost za ponovni zagon poglobljenega sodelovanja med 
nevladnimi organizacijami in pristojnimi ministrstvi z namenom boljše umestitve in razvoja 
globalnega učenja v Sloveniji. 
 

Obvezne so predhodne prijave prek spletnega obrazca. Dodatne informacije dobite tukaj. 
 

 

Vabilo na delovno srečanje "Skladnost politik in financiranje za razvoj po Adis Abebi" 
 

Kdaj: 16. september, ob 9. uri 
 

Kje: v prostorih platforme SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana, II. 
nadstropje) 

 
SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvojno 
sodelovanje in humanitarno pomoč vabi na delovno srečanje 
na temo financiranja mednarodnega razvojnega sodelovanja 
do leta 2030 in zagotavljanja skladnosti politik. Delovno 

srečanje bo potekalo v sredo, 16. septembra 2015, v prostorih platforme SLOGA (Metelkova 
6, Ljubljana, II. nadstropje) s pričetkom ob 9. uri. 
 
Po nekaterih ocenah države v razvoju letno izgubijo skoraj 250 milijard dolarjev samo zaradi 
davčnih trikov in olajšav. Tudi zato so bile mnoge oči uprte v pogajanja za nov dogovor o 
financiranju za razvoj – julija letos smo na tretji mednarodni konferenci o financiranju 
razvoja dobili AAAA – Akcijsko agendo iz Adis Abebe. Združeni narodi so dogovor že razglasili 
za »prelomen sporazum, ki zagotavlja podlago za implementacijo globalne agende za 
trajnostni razvoj, ki jo bodo svetovni voditelji sprejeli septembra«. Civilna družba ugotavlja, 
da dogovor ne zagotavlja dodatnih sredstev potrebnih za izkoreninjenje revščine. 
 
V luči teh dogodkov vas SLOGA vabi na delovno srečanje na temo financiranja mednarodnega 
razvojnega sodelovanja do leta 2030 in zagotavljanja skladnosti politik. Delovno srečanje bo 

http://www.humanitas.si/data/useruploads/files/1440700706.pdf


v sredo, 16. septembra 2015, v prostorih platforme SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana, II. 
nadstropje) s pričetkom ob 9. uri. 
 
Spregovorili bomo o potrebi po skladnosti politik in financiranju za razvoj po Adis Abebi, 
predstavili dejavnosti nevladnih organizacij na področjih bega kapitala, trgovinskih 
sporazumov in usklajenosti evropskih investicij s cilji trajnostnega razvoja. Srečanje je 
namenjeno tudi izmenjavi in identifikaciji vsebin za sodelovanje v prihodnosti z namenom 
doseganja zaveze Slovenije o vsaj 0,33 % BNP za mednarodno razvojno sodelovanje. 
 
V primeru udeležbe vas prosimo za obvestilo na albin.keuc@sloga-platform.org ali na telefon 
041 749 468. 
 

 
Usposabljanje za globalne prostovoljce 
 

Voluntariat organizira dvodnevno pripravljalno usposabljanje za prostovoljce, 
ki se odpravljate v države globalnega juga ali pa si to želite v prihodnje. 

 
KDAJ IN KJE? 

 
V petek, 18. 9. 2015, od 14.00 do 19.30 in v soboto, 19. 9. 2015, od 9.00 do 
17.00 v prostorih Sloge (Metelkova 6 v Ljubljani). Z vami bo izkušena trenerka 

Tina Trdin. 
 
KAJ BOSTE POČELI? 
 
Kritično razmišljali o motivaciji in pričakovanjih za prostovoljno delo v državah globalnega 
juga, življenju v medkulturnem okolju, soočanju s stereotipi in predsodki, pomenu timskega 
dela in konstruktivnega reševanja konfliktov ter tematikah o globalnem trajnostnem razvoju 
na splošno. Predstavili se nam bodo tudi prostovoljci, ki že imajo osebne izkušnje s 
prostovoljnim delom v državah globalnega juga. 
 
Metodologijo za delavnice črpamo iz »Priročnika Priprave prostovoljcev na mednarodne 
prostovoljske projekte«, ki je nastal v okviru Slogine delovne skupine za globalno 
prostovoljstvo, delavnic Društva Humanitas ter drugih virov mednarodnih organizacij in 
strokovnjakov s področja mednarodnega prostovoljstva in globalnega učenja. 
 
KAKO SE PRIJAVIŠ? 
 
Udeležbo lahko potrdiš do 15. 9. 2015 na globalno@zavod-voluntariat.si. Pripiši tudi, kam in 
za koliko časa se odpravljaš ter tvoj glavni motiv za opravljanje prostovoljnega dela. 
 
Vabljen(a) k sodelovanju! Udeležba je brezplačna. 
 
Več informacij o usposabljanju najdete na spletni strani Voluntariata. 
 

 

Seminar za učitelje Evrocentrizem in globalno učenje in ponudba delavnic 
 

Ob začetku novega šolskega leta ter praznovanju 15. obletnice društva Humanitas in 
globalnega učenja v Sloveniji je društvo Humanitas pripravilo seminar za učitelje 
Evrocentrizem in globalno učenje, ki bo potekal 25. septembra 2015 v Ljubljani. 
 

http://www.zavod-voluntariat.si/nekategorizirano/usposabljanje-za-globalne-prostovoljce-3/
http://www.humanitas.si/data/useruploads/files/1440700624.pdf


Cilj seminarja je spodbuditi kritično razmišljanje o stvareh, ki jih počnemo, načinu, temah, 
ki jih pokrivamo in zavedanje lastne vloge in okvirja, iz katerega izhajamo - vse to s 
pomočjo metodologije globalnega učenja. 
 
Seminar je brezplačen. Obvezne so predhodne prijave na tina@humanitas.si ali 01 430 03 43. 
 
Hkrati smo dopolnili in prenovili ponudbo delavnic globalnega učenja za osnovne in srednje 
šole. Več informacij najdete tukaj. 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 2. in 9. septembrom 2015) 
 
 
EGIPT (Program družbeno gospodarskega razvoja in podpore civilne družbe; Komponenta 3: 
Podpora civilne družbe pri socialno-ekonomskem razvoju na lokalni ravni) 
 
Rok za prijavo: 22. oktober 2015 
 
Več informacij 
 
 
JUŽNA AFRIKA (Poučevanje in učenje za zgodnje učenje in vključujoče izobraževanje) 
 
Rok za prijavo: 30. oktober 2015 
 
Več informacij 
 
 

 
Drugi domači in tuji razpisi 
 
ALDA poziv za prijavo projektov – aktivno državljanstvo v Evropi 
 
ALDA - the European Association for Local Democracy - je objavila poziv za prijavo projektov za 
izvedbo aktivnosti in dogodkov med 1. oktobrom in 31. decembrom 2015. Projekti morajo biti 
naravnani k podpori glavnih ciljev ALDA - dobro upravljanje in sodelovanje državljanov na lokalnem 
nivoju v Evropi. 
 
Rok za prijavo je 30. september 2015.  
 
Izpolnjeno prijavnico pošljete na: aldo.xhani@aldaintranet.org.  
 
Pogoji za članstvo v ALDA 
 
Prijavnica 
 
Priloga 1 
 
Priloga 2 
 
Priloga 3 
 

http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=723
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438074816614&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=21%2F07%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150250
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438074816614&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=21%2F07%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150259
http://sloga-platform.org/sloga/images/Annex_ALDA_membership.pdf
http://sloga-platform.org/sloga/images/Extraordinary_opportunity_to_build_active_citizenship_in_Europe.pdf
http://sloga-platform.org/sloga/images/Annex_-_Financial_report.xls
http://sloga-platform.org/sloga/images/Annex_Narrative_Report.docx
Priloga%203


 
Razpis Fundacije Anna Lindh 
 
Člani Fundacije Anne Lindh imajo priložnost prijave na projekti razpis 2015. Projekti morajo 
biti namenjeni na temo izobraževanja za medkulturno državljanstvo in medkulturno 
umetniško ko-produkcijo.  
 
Rok za prijave je 1. november 2015. Več informacij najdete tukaj. 
 

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

 

http://annalindhgrants.org/
http://www.mzz.gov.si/

