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Drugi relevantni razpisi 
 
Javni razpis za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje 
razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju 
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Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov 
nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2014 

 

 
 

Povabilo k sodelovanju pri 14. številki Slogopisa – podaljšanje 
roka za posredovanje prispevkov 

 
Ljubljana, 4. februar 2014 – NVO ste še vedno lepo vabljene k 

sodelovanju pri pripravi 14. številke Slogopisa, ki bo izšla v drugi polovici meseca marca, njena 
osrednja tema pa bodo volitve v Evropski parlament. Vljudno prosimo predvsem za prispevke za 
naslednji dve rubriki: 
a. rubrika »Novičke iz Slovenije« in »Novičke iz sveta«: priprava krajšega članka o aktualnem 
dogajanju (do 150 besed in fotografija v velikosti nad 1 MG); 
b. rubrika »Napovednik dogodkov po Sloveniji in svetu«: priprava krajše napovedi dogodka, z 
informacijami kje in kdaj bo dogodek potekal ter s kratkim opisom dogajanja (v časovnem obdobju 
od konca marca do konca maja 2014). 
Primeri člankov in fotografij so dostopni v 13. številki Slogopisa.  
 
Rok za posredovanje prispevkov na e-naslov novice@sloga-platform.org je podaljšan na 
ponedeljek, 24. februar 2014 (na istem e-naslovu smo dostopni tudi za vsa dodatna pojasnila glede 
Slogopisa). 
 

 
Nad ukrepi Trojke zdaj bedi TrojkaWatch 

 
Ljubljana, 30. januar 2014 - Društvo Humanitas obvešča, da je 
po enomesečni testni fazi tudi uradno začela delovati 
TrojkaWatch, pri kateri sodelujejo tudi sami. Gre za novo 
državljansko iniciativo, katere cilj je nadzirati politike Trojke. 
V glasilu TrojkaWatch, na katerega se lahko tudi naročite, 
bodo opisane aktivnosti Trojke in razmere v državah, ki so jih 

ukrepi Trojke prizadeli, hkrati pa bo predstavljala njeno opozicijo in upor proti njej. Z glasilom 
TrojkaWatch želijo pomagati pri povezovanju upora proti Trojki v različnih evropskih državah in 
aktivnim državljanom zagotoviti dostop do pomembnih novic. Več o tem si lahko preberete na 
Humanitasovi spletni strani. 
 

 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/slogopis%2013.pdf
mailto:novice@sloga-platform.org
http://www.troikawatch.net/sl/
http://www.troikawatch.net/lists/?p=subscribe&id=8
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=516


Natečaj Amnesty International Slovenije za 
kratek dokumentarni film o strpnosti 

 
Ljubljana, 30. januar 2014 - Amnesty International 
Slovenije (AIS) organizira natečaj za kratek 

dokumentarni film o strpnosti, na katerem lahko sodelujejo mladi med 10 in 20 let. Namen natečaja 
je povečati osveščenost mladih o človekovih pravicah in jih spodbuditi, da o kršitvah razmišljajo tudi 
z osebne oz. lokalne perspektive. Najboljši filmi, ki jih bo izbrala tričlanska žirija, bodo na zaključni 
slovesnosti Festivala dokumentarnega filma (20. marec 2014) prejeli simbolične nagrade in 
priznanje, v AIS pa jih bodo uporabljali tudi za delo na področju učenja človekovih pravic. 
Rok za oddajo filmov je 28. februar 2014, več informacij o natečaju in prijavnico pa najdete na 
spletni strani AIS.   
 

Krepitev partnerstva med Evropsko unijo in 
UNICEF-om s ciljem izboljšanja zdravja mater 
in otrok 

New York, 4. februar 2014 - Evropska unija (EU) je 
oznanila, da bo prek UNICEF-a namenila 320 
milijonov evrov za izboljšanje zdravja in prehrane 
otrok in žensk v 15 državah v razvoju ter s tem za 
pospešitev napredka pri uresničevanju razvojnih 
ciljev tisočletja (MDGs). Sredstva bodo porabljena 

predvsem za odpravljanje podhranjenosti in nalezljivih bolezni, ki spadajo med najbolj pogoste 
vzroke za umrljivost otrok. Večletni programi bodo tako osredotočeni na izboljšanje dostopa do pitne 
vode, sanitacije in higienskih pripomočkov, pa tudi do kakovostne zdravstvene oskrbe in primerne 
prehrane. Sprejeta odločitev je del pobude za MDGs, s katero želita EU in 10. Evropski razvojni sklad 
pospešiti napredek pri doseganju tistih razvojnih ciljev, ki so v največjem zaostanku. Več o tem si 
lahko preberete na spletnih straneh EUROPA in Slovenske fundacije za UNICEF. Foto: 
www.aidsmap.com    
 

Prispevek humanitarnih standardov Sphere k 
izboljšanju kakovosti in odgovornosti 
humanitarnega odziva 

Ženeva, 27. januar 2014 - Vljudno vabljeni, da si na naslednji povezavi ogledate kratek video, ki je 
bil (v okviru projekta Sphere) posnet v Afriki, Južni Ameriki in Južni Aziji, in prikazuje, kako 
minimalni standardi pri izvajanju odziva na nesreče vplivajo na izboljšanje kakovosti in odgovornosti 
humanitarnega odziva. V teh dneh pa projekt Sphere predstavlja tudi novo izdajo priročnika 
Humanitarna listina in minimalni standardi pri izvajanju odziva na nesreče, in sicer tokrat v obliki e-
knjige.    
 
 

 

Zanimivo 
 
»World Economic Forum: Stark inequality 'top global risk'«; Tim Weber, BBC.  
 
»What do young people think of development?: An exploration into the meanings young people 
make from NGO media«; Rachel Alexa Margaret Tallon, Victoria University of Wellington.  
 
Exclusive interview: Seamus Jeffreson: CONCORD aims to fly high under new CEO; Richard Jones, 
Devex.   
 

http://sola.amnesty.si/natecaj-film-2014
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-99_en.htm?locale=en
http://www.unicef.si/medijski-center/novice/1524/eu-in-unicef-okrepila-partnerstvo-za-izboljsanje-zdravja-otrok-in-mater
http://www.youtube.com/watch?v=xuqFG1Fm1vw&feature=youtu.be
http://sphereproject.org/
http://www.bbc.co.uk/news/business-16511956
http://researcharchive.vuw.ac.nz/handle/10063/2998
http://researcharchive.vuw.ac.nz/handle/10063/2998
https://m.devex.com/news/concord-aims-to-fly-high-under-new-ceo/82723


 
 

Usposabljanje: Migracije in razvoj 
 

Kdaj? Sreda, 19. februar 2014. 
 
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 
 
Opis: V organizaciji Sloge se bo odvilo usposabljanje s področja migracij in razvoja, ki je namenjeno 
vsem NVO, ki so aktivne na tem področju. Namen usposabljanja je zgraditi kapacitete NVO na 
omenjenem vsebinskem področju in izmenjati poglede na prihodnji razvoj področja ter vloge NVO v 
le-tem. Usposabljanju bo 20. februarja sledila še kratka razprava in izmenjava pogledov s 
predstavniki relevantnih ministrstev. Več informacij o usposabljanju najdete v vabilu in programu, 
rok za prijavo pa je 17. februar 2014. 
 

 

Dogodek: Simfonija poezije ob slovenskem kulturnem prazniku 
 

Kdaj? Sobota, 8. februar 2014, ob 16. uri. 
 

Kje? Hiša sanjajočih knjig (Trubarjeva ulica 29, Ljubljana). 
 

Opis: Slovenska filantropija skupaj z Založbo Sanje v okviru projekta Pankultikum 
ob slovenskem kulturnem prazniku organizira branje slovenske in tuje poezije z 

naslovom Simfonija poezije. Slovenci ter priseljenci z različnih koncev sveta bodo brali poezijo iz 
okolja, iz katerega prihajajo.  Poslušali boste branja v različnih jezikih (srbski, makedonski, 
slovenski, albanski, bosanski, hrvaški, arabski, turški, perzijski, senegalski in francoski). Brali bodo: 
Natalija Orlić, Zbor Biljana, Alma Bejtullahu, Vokalna skupina Kvali, Aida Hadžiahmetović, Jaber 
Elmasry, Martina Ćiković, Matija Plavša, Ceren in Renato Karaçayır Drobež, Ahmad Ahmadi, Idrissa 
Wade, Ibrahim Nouhoum in Tschimy Aliage Obenga. Po branju ste vabljeni še na pokušino 
afganistanskih prigrizkov. 
Pri dogodku sodelujejo: Društvo za promocijo in raziskovanje kultur Kvali, Makedonsko kulturno 
društvo Biljana, Afriški forum in Hrvaško kulturno društvo Međimurje Ljubljana. 
 

 

Usposabljanje: Medkulturni dialog 
 

Kdaj? Sreda, 12. februar 2014, ob 18. uri. 
 

Kje? V prostorih Društva za Združene narode za Slovenijo (Cankarjeva 1/II, 
Ljubljana). 

 
Opis: Društvo za Združene narode za Slovenijo vas vabi na delavnico 
»Medkulturni dialog«. Udeleženci delavnice se bodo lahko prek različnih 

interaktivnih dejavnosti seznanili z značilnostmi in izzivi medkulturnega dialoga, kot tudi 
problematiko medkulturnih konfliktov. Vabilo si lahko preberete v priponki. Društvo prosi za 
potrditev udeležbe najkasneje do 11. februarja 2014 na info@unaslovenia.org.  
 

 

Usposabljanje: Finančna podpora mednarodnih fundacij za projekte s 
področja filantropije 

 
Kdaj? Četrtek, 13. februar 2014, med 10. in 15. uro. 

 
Kje? Prostori CNVOS (Povšetova 37, Ljubljana). 
 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/februar14/usposabljanje%20migracije%20in%20razvoj%20-%20vabilo.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/februar14/usposabljanje%20migracije%20in%20razvoj%20-%20program.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/februar14/unas%20dogodek%2012.02.2014.pdf
mailto:info@unaslovenia.org


Opis: CNVOS vljudno vabi na delavnico, na kateri bodo predstavili nekatere od številnih mednarodnih 
fundacij, ki podpirajo aktivnosti na področju razvoja filantropije, prostovoljstva ter humanitarnih 
aktivnosti, in sicer tako na nacionalni ravni kot v okviru sodelovanja z državami izven Evrope. Več 
informacij o delavnici in povezavo do prijavnega obrazca najdete na spletni strani CNVOS.  
V februarju in marcu CNVOS organizira še nekaj drugih delavnic s področja pisanja projektnih prijav 
in pridobivanja novih finančnih virov. Podrobnosti prav tako najdete na njihovi spletni strani. 
 

 

Dogodek: Nadaljnje ukrepanje v boju z energetsko 
revščino na EU ravni 

 
Kdaj? 5. marec 2014. 

 
Kje? Bruselj, Belgija. 

 
Opis: Društvo Focus, ostali partnerji IEE projekta ACHIEVE in Ekonomsko-socialni odbor EU vas 
prijazno vabijo na EU konferenco, kjer bodo predstavniki civilne javnosti, dobaviteljev energije in 
predstavniki evropskih institucij naslavljali problem energetske revščine. Več informacij o 
konferenci, vključno s povezavo do obrazca za registracijo, najdete na spletni strani društva Focus. 
 

 

Spletno usposabljanje: »Globalno učenje: dimenzija človekovih 
pravic« 

 
Kdaj? 17. februar - 16. marec 2014. 

 
Opis: Center Sever-Jug Sveta Evrope vabi k prijavi na spletno 

usposabljanje z naslovom Globalno učenje: dimenzija človekovih pravic. Rok za prijavo poteče že 
10. februarja 2014. Več informacij o usposabljanju in prijavi najdete na spletni strani Centra Sever-
Jug. 
 

 

Usposabljanje: Človekove pravice za razvoj 
 

Kdaj? 28. julij - 22. avgust 2014. 
 
Kje? Ghent, Belgija. 
 
Opis: Flemish Interuniversity Research Network on Law and Development in Children's Rights 
Knowledge Centre v sodelovanju z Institute of Development Policy and management organizirata 
mednarodno usposabljanje s področja človekovih pravic za razvoj »Human Rights for Development«. 
Za udeležbo na usposabljanju je mogoče dobiti tudi štipendijo, vendar pa je potrebno vlogo oddati 
najkasneje 15. marca 2014. Udeleženci, ki pa si bodo sami pokrili stroške udeležbe, pa se lahko 
prijavijo do 15. aprila 2014. Več informacij o usposabljanju in povezavo do e-prijave najdete tukaj. 
 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 8. januarjem in 5. februarjem 2014) 
 
ZAHODNI BALKAN - INSTRUMENT REGIJE IPA (področje sprave) 
 
Rok za prijavo: 24. april 2014. 
 

http://www.focus.si/index.php?node=26&id=1394
http://hre.netuni.nl/page.php?id=12
http://www.hr4dev.be/


Več informacij 
 

 
MOLDAVIJA (področje zemljišč in zemljiškega katastra) 
 
Rok za prijavo: 18. marec 2014. 
 
Več informacij 
 

 
BOSNA IN HERCEGOVINA (krepitev področja kazenskega pregona) 
 
Rok za prijavo: 17. marec 2014. 
 
Več informacij 
 

 
ARGENTINA (spodbujanje razvoja mikro- in nanotehnologije) 
 
Rok za prijavo: 28. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
TAJSKA (nedržavni akterji v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 17. marec 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (krepitev administrativnih zmogljivosti za izvajanje in uveljavljanje okoljske 
zakonodaje) 
 
Rok za prijavo: 28. marec 2013. 
 
Več informacij 
 

 
TANZANIJA (krepitev zmogljivosti na področju razvoja plinskega in naftnega sektorja na 
visokošolskih ustanovah) 
 
Rok za prijavo: 19. marec 2014. 
 
Več informacij 
 

 
EKVADOR (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 30. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
INDIJA (partnerstvo na področju raziskav in inovacij EU-Indija) 
 
Rok za prijavo: 21. marec 2014. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391509862423&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F01%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135428
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391510758764&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F01%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135427
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391510781127&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F01%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135435
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391511532996&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F01%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135085
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391511994125&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F01%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135394
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391512114457&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F01%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135458
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391518010421&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F01%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135375
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391519883925&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F01%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135169


 
Več informacij 
 

 
INDIJA (sodelovanje med Indijo in EU na področju čistih tehnologij in energetske učinkovitosti) 
 
Rok za prijavo: 23. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
KOSOVO (Sklad za civilno družbo za Kosovo) 
 
Rok za prijavo: 26. marec 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (avdiovizualna produkcija) 
 
Rok za prijavo: 7. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
SRBIJA (napredek na področju človekovih pravic in ničelna toleranca do diskriminacije) 
 
Rok za prijavo: 31. marec 2014. 
 
Več informacij 
 

 
NAMIBIJA (prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb) 
 
Rok za prijavo: 27. marec 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (promocija in krepitev zmogljivosti varuha človekovih pravic) 
 
Rok za prijavo: 17. marec 2014. 
 
Več informacij 
 

 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Javni razpis za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje 
razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ) je 17. januarja 2014 objavilo Javni razpis za izvajanje 
projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in 
ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju. 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391520495682&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F01%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135474
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391520855367&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F01%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135461
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391521084386&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F01%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135480
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391521189389&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F01%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135489
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391521348341&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F01%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135492
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391521472435&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F01%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135365
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391624419679&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=08%2F01%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135506


Predmet javnega razpisa je izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih 
izvajajo NVO registrirane v RS, ustanove na področju razvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila 
vlada RS in izvajalci negospodarskih javnih služb v RS. 
 
Predmet javnega razpisa je razdeljen v 4 sklope: 
A) Moldova – skrb za dobrobit otrok; 
B) Jordanija – skrb za dobrobit otrok; 
C) Krepitev kapacitet NVO v RS s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne 
pomoči; 
D) Ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči. 
 
Ministrstvo bo za financiranje do štirih razpisanih projektov namenilo do 166.000 EUR, in sicer po 
sklopih: 
A) v skupni višini do 80.000 EUR za do 1 projekt, ki se bo izvajal v 2014, 2015 in 2016; 
B) v skupni višini do 31.000 EUR za do 1 projekt, ki se bo izvajal v 2014 in 2015; 
C) v skupni višini do 40.000 EUR za do 1 projekt, ki se bo izvajal v 2014 in 2015; 
D) v skupni višini do 15.000 EUR za do 1 projekt, ki se bo izvajal v 2014 in do marca 2015. 

 
Rok za oddajo vlog je 20. februar 2014. Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na 
spletni strani MZZ.  
 

 
Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem 
Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016 
 
MZZ je 27. decembra 2013 objavilo Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega 
sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016. 
 
Predmet javnega razpisa je izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem 
Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016, ki jih izvajajo NVO registrirane v RS, ustanove na področju 
razvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada RS in izvajalci negospodarskih javnih služb v 
RS. 
 
Razpisana so 3 vsebinska področja: 
(A)   Varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda; 
(B)   Skrb za dobrobit otrok; 
(C)   Krepitev vloge žensk. 
 
MZZ bo za financiranje do 6 projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v 
letih 2014, 2015 in 2016 namenilo do 480.000 EUR, in sicer za posamezni projekt do 80.000 EUR. 
 
V okviru razpisanih sredstev bo financiran vsaj en projekt v Črni gori in vsaj en projekt v Makedoniji, 
za preostale do 4 razpisane projekte lahko upravičeni prijavitelji prijavijo projekte v eni ali več 
ciljnih državah hkrati (regionalni projekti). Ciljne države so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna 
gora, Kosovo, Makedonija in Srbija. 
 
Rok za oddajo vlog je 7. februar 2014. Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na 
spletni strani MZZ. 
 

 

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov 
nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2014 
 
Urad Vlade RS za komuniciranje je objavil Javni razpis za sofinanciranje informativno-
komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2014. Z 
razpisom vabi nevladne in humanitarne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri 
ozaveščanju, informiranju in izobraževanju prebivalcev Slovenije o nekaterih aktualnih tematikah.  

http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/33021/91d18ce6168c7281beecd0ec96fed82b/
http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/32978/943573a68cf88f0e39cdd79fa4826359/


 
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja: 
A. 10. obletnica vstopa Slovenije v Evropsko unijo; 
B. boj proti sivi ekonomiji in 
C. boj proti trgovini z ljudmi. 
 
Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 70.000 EUR. Posamezen projekt je lahko sofinanciran v 
višini največ 70% upravičenih stroškov projekta, pri čemer je najvišji znesek sofinanciranja 5.000 
EUR. 
 
Rok za oddajo vlog je 24. februar 2014. Več informacij o razpisu najdete tukaj. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Ostali relevantni domači in mednarodni razpisi so objavljeni na Slogini spletni strani. 

 
 

 
 

 

 

Na Slogi vam nudimo svetovanje glede prijav na 
razpise. Za več informacij se lahko obrnete na 

Slogino sodelavko Darjo Krstič 
(darja.krstic@sloga-platform.org). 

 

http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/za-nevladne/javni-razpis-2014/
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=114&lang=sl
mailto:darja.krstic@sloga-platform.org

