
KRAJŠA PREDSTAVITEV KANDIDATA: 

(iz predstavitve mora biti razvidno, da kandidat pozna področje mednarodnega razvojnega 
sodelovanja, humanitarne pomoči in globalnega učenja; največ ena A4 stran) 
 

 
Robert Križanič, ustanovitelj in direktor Povod, Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v 
kulturi.  
 
Nekatere aktualne relevantne pozicije, aktivnosti in reference za delo v Strokovnem svetu pri Ministrstvu 
za zunanje zadeve: 
 

- Predsednik sveta platforma SLOGA 
- Nacionalni koordinator Fundacije Anne Lindh, največje platforme za sodelovanje civilne družbe 

v Evro-sredozemskem prostoru, ki deluje v 42-tih državah. Sredozemlje je med 
najpomembnejšimi zunanjepolitičnimi in sosedskimi regijami Slovenije in EU. 

- Član mednarodne NVO pobude za UNECE regijo, ki je partner ZN s sedežem v Ženevi 
- Član skupščine SDG Watch Europe 
- Član evropske koordinacije GCAP 
- Član upravnega odbora DeM International s sedežem v Istanbulu 

 
V okviru konfederacije evropskih nevladnih organizacij CONCORD delujem aktivno od leta 2007 v 
različnih delovnih telesih. Največ časa v odborih, ki spremljajo financiranje in pripravljajo lobistična 
stališča in pristope za NVO sektor napram Evropski Komisiji. Trenutno sem član zbora HUB 3 in znotraj 
še delovne skupine za sosedstvo in MFF. Sem so-predsedujoči CONCORD-ovega odbora "Inclusive 
network committee", ki se ukvarja s vključenostjo članic NVO-jev in članic od članic.   
 
Na področju globalnega učenja in MRS imam raznolike bogate in izkušnje z delom v projektih, vodenju 
programov in preko so-organizacije programov, ki so večinoma v okviru mednarodnih konzorcijev, med 
drugimi tudi kot zavod Povod partner v večjem DEAR projektu. 
 
Vodil ali so-organiziral sem projekte razvojnega sodelovanja v Afganistanu, Kazahstanu, Indoneziji, 
Kambodži, Vietnamu, na Kitajskem, v Braziliji, na Bližnjem vzhodu, v Turčiji in v Severni Afriki ter v 
Makedoniji. 
 
Skozi aktivno delo na terenu v zadnjih skoraj 20-tih letih in v mednarodnih strokovnih in podpornih 
strukturah za nevladni sektor sem dobro spoznal potencial  in potrebe nevladnega sektorja na področju 
MRS, GU in HP, tako v Sloveniji kot v Evropi in globalno.  
 
Predstavniki nevladnega sektorja v strokovnem svetu pri MZZ morajo striktno zagovarjati stališča 
sektorja o katerih se sicer vsak dan pogovarjamo med seboj za večjo vključenost, razvoj, vrednote, 
načela in boljše financiranje. S svojim poznavanjem delovanja političnega sveta in ustroja sistema, s 
katerim se soočamo pri našem delu, če bom del SS MZZ, lahko prispevam dodano vrednost. 
 


