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Študija o skladnosti politik za razvoj 
 

Ljubljana, 4. junij 2014 - V okviru projekta Svetovljanska Evropa: 
skladnejša Evropa za pravičnejši svet (ang. World-Wise Europe: a more 
coherent Europe for a fairer world), ki ga izvaja tudi Sloga, je izšla prva 
skupna publikacija. Študija zajema preučitve primerov osmih držav, 
partneric v projektu (Belgije, Češke, Estonije, Madžarske, Poljske, 
Romunije, Slovaške in Slovenije), ki nazorno prikazujejo povezavo med 
politikami razvojnega sodelovanja in politikami na drugih področjih, ki na 
razvoj neposredno ali posredno vplivajo. Podani primeri ponazarjajo, kako 
lahko neskladno oblikovane politike na ne-razvojnih področjih, na primer na 
področju migracij in agrogoriv, nasprotujejo prizadevanjem na področju 
razvojnega sodelovanja in jih izpodbijajo. Slovenski primer se osredotoča na 

področje migracij in razvoja. Študija kaže, da obstajajo šibki mehanizmi za zagotavljanje usklajene 
migracijske in razvojne politike, kljub njuni očitni povezanosti, saj se obe osredotočata na Zahodni 
Balkan. 
Projekt sofinancirata Evropska komisija in Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ). 
 

 

Društvo Nigerijcev v Sloveniji na tretjem transnacionalnem srečanju 
partnerjev v okviru projekta VolunVET 

 
Ljubljana, 30. maj 2014 - Med 23. in 26. majem 2014 je v Krakovu na Poljskem 
potekalo tretje transnacionalno srečanje partnerjev v projektu VolunVET, 
katerega se je udeležilo osem prostovoljskih organizacij iz sedmih evropskih 
držav, med drugim tudi Društvo Nigerijcev v Sloveniji. Cilj projekta VolunVET 
je pomagati prostovoljskim organizacijam pri usposabljanju koordinatorjev 

prostovoljcev, pa tudi izboljšati in razširiti uporabo gradiv za izobraževanje in usposabljanje 
prostovoljcev. 
V okviru projekta bo Društvo Nigerijcev v Sloveniji nadaljevalo z izvedbo podpornih dejavnosti na 
lokalni ravni. Predvidoma v drugi polovici junija se bo v Sloveniji odvila že tretja okrogla miza, 
Društvo Nigerijcev v Sloveniji pa bo gostilo tudi naslednje transnacionalno srečanje, ki bo med 4. in 
7. julijem 2014 potekalo v Ljubljani. Celotno sporočilo za javnost si lahko preberete v priponki. 
 

 

Sporočilo Evropske komisije o post-2015 razvojnem okviru 
 

Bruselj, 2. junij 2014 - Evropska komisija je 2. junija 2014 predstavila 
svoj predlog za odpravljanje svetovne revščine in spodbujanje 
trajnostnega razvoja. Sporočilo z naslovom Dostojno življenje za vse: 

http://www.sloga-platform.org/images/stories/WWE__PCD_study_SLO.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/junij14/DNS_PR_po_3_transnac_srecanju.pdf


od vizije h kolektivni akciji (ang. A decent Life for all: from vision to collective action) bo 
prispevalo k oblikovanju stališča EU v mednarodnih pogajanjih o ciljih trajnostnega razvoja, ki bodo 
nasledili razvojne cilje tisočletja in prispevali k oblikovanju post-2015 okvira. Ta okvir, ki bo 
vključeval socialno, okoljsko in ekonomsko razsežnost trajnostnega razvoja, bo univerzalen in bo 
temeljil na partnerstvu med vsemi državami ter s civilno družbo in zasebnim sektorjem. Vse države 
bodo morale prispevati k uresničevanju globalnih ciljev ter biti odgovorne svojim državljanom in 
mednarodni skupnosti.  
Evropska komisija v predlogu poziva k spopadanju z naslednjimi globalnimi izzivi: revščina, 
neenakost, zdravje, prehranska varnost, izobraževanje, enakost spolov, voda in sanitarna oskrba, 
trajnostna energija, dostojno delo, vključujoča in trajnostna rast, trajnostna poraba in proizvodnja, 
biotska raznovrstnost, degradacija zemljišč ter morja in oceani. Prav tako pa poudarja, da bi moral 
post-2015 okvir zagotoviti pristop, ki temelji na pravicah, ter obravnavati pravičnost, enakost in 
enakopravnost, dobro upravljanje, demokracijo in pravno državo ter družbe brez konfliktov in 
nasilja. 
 
O sporočilu bosta razpravljala še Svet ministrov in Evropski parlament, na podlagi vsega tega pa se 
bo oblikovalo stališče EU v pogajanjih na ravni Združenih narodov o post-2015 okviru, ki se bo pričelo 
septembra letos. Več o tem si lahko preberete tukaj. 
 

 

Priročnik za zagovorništvo na področju post-2015 okvira 
 

Pariz, 2. junij 2014 - Mednarodni forum nacionalnih platform NVO (IFP/FIP) je v 
sodelovanjem s CIVICUS in Forumom deležnikov izdal nov zagovorniški priročnik 
na temo post-2015 razvojnega okvira - Advocacy Toolkit: Influencing the Post-
2015 Development Agenda. Namenjen je organizacijam civilne družbe in drugim 
deležnikom, ki želijo vplivati na oblikovanje post-2015 okvira, vključno s cilji 
trajnostnega razvoja. 
Priročnik je razdeljen na dva dela. V prvem delu pojasnjuje ozadje in proces 
oblikovanja post-2015 okvira ter predstavlja možnosti za vključitev oz. vplivanje 

na proces, v drugem delu pa vodi skozi korake, ki so potrebni za oblikovanje zagovorniške strategije 
na tem področju. 
 
Več informacij o novem priročniku najdete na spletni strani IFP/FIP. 
 

 

 
Zanimivo 
 
Današnje jutro nubske mame z novorojenčkom v naročju; prispevek Toma Križnarja. 
 
Kosovo - Parlamentarni izbori 2014: Odlazak ratnih vođa?; Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne 
in balkanske študije (IFIMES). 

 
A New Global Partnership for Development: Factoring in the Contribution of Migration; 
International Organization for Migration. 
 
Union for the Mediterranean Newsletter May 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/pdf/2_EN_ACT_part1_v5.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-620_sl.htm
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http://www.ifimes.org/ba/8731
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=2_3&products_id=1091
http://us5.campaign-archive1.com/?u=f4fcd08cb4876511b070fc25c&id=dae1051e35&e=0643543fa0


 
 

Delavnica: »Hitre rešitve za lažje delo v NVO: Standard 
kakovosti NVO – orodje, ki vam pomaga« 

 
Kdaj? Petek, 20. junij 2014, med 9. in 12. uro.  

 
Kje? Prostori Sloge (Metelkova 6 – 2. nadstropje, Ljubljana). 
 
Kolikokrat so vas že prešinila vprašanja, kot so: Zakaj delamo vse zadnji trenutek? Ali smo zadovoljni 
z zaposlenimi, prostovoljci? Ali so oni zadovoljni z nami? Zakaj se zdi, da so vsi premalo učinkoviti in 
zakaj se zdi, da vsi non-stop delamo? Zakaj nisem vedel/-a, da se je s tem istim problemom moj 
sodelavec ukvarjal že pred pol leta? Kje naj najdem zadnjo verzijo finančnega načrta za projekt in 
kako je lahko šel na dopust, ne da bi to delil? Kako bomo delali, če država zmanjšuje sredstva? Kako 
to, da se je druga organizacija spomnila tako dobre ideje, mi pa ne? 
 
Z vsemi temi in še mnogimi drugimi vprašanji se neizogibno srečujemo pri vodenju organizacije. Z 
njimi se bomo spopadli na delavnici, ki jo organizira Sloga v sodelovanju s CNVOS-om, in na kateri 
bomo skupaj iskali rešitve, izmenjali ideje in pogledali, kako nam lahko pri tem pomaga Standard 
kakovosti NVO. 
 
Delavnica je brezplačna, vodila pa jo bo Tina Divjak, ki se že vrsto let ukvarja z razvojem NVO. Je 
vodilna presojevalka Standarda kakovosti NVO in je sodelovala pri vseh do sedaj izvedenih presojah v 
NVO ter v delovni skupini, ki je Standard oblikovala.  
 
Prijave zbiramo najkasneje do 18. junija 2014 na e-naslov patricija.virtic@sloga-platform.org. 
 

 

Dogodek: Ulični festival Koseze 
 

Kdaj? Četrtek, 5. junij 2014, med 10. in 22. uro. 
 

Kje? Koseška cesta (med Drago in Podutiško cesto, Ljubljana). 
 

Opis: Inštitut za politike prostora – IPoP ter Focus, društvo za 
sonaraven razvoj, na svetovni dan okolja vabita na Koseško 

cesto pri Koseškem bajerju, kjer bo potekal ulični festival. Koseška cesta bo za en dan postala 
prireditveni prostor, kjer se bodo zvrstile delavnice za vse starostne skupine in dejavnosti, ki bodo 
oživile ulični prostor. Zbirale se bodo želje in pobude lokalnih prebivalcev, skupaj se bo razmišljalo o 
možnostih za preureditev Koseške ceste. Kaj bi ulici prinesla omejitev motornega prometa? Kakšna 
ureditev bi bila najbolj prijazna za pešce in kolesarje? 
 
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani IPoP. 
 

 

Dogodek: Ponovitve lutkovne predstave Rešilni čoln 
 

Kdaj? 5., 18 in 21. junij 2014. 
 

Kje? Ljubljana in Maribor. 
 
Če ste 31. maja zamudili uspešno premiero lutkovno-glasbene predstave Rešilni čoln, imate novo 
priložnost na junijskih ponovitvah predstave, in sicer v četrtek, 5. junija 2014, v sklopu Uličnega 
festivala Koseze, v sredo, 18. junija 2014, v Hiši otrok in umetnosti in v soboto, 21. junija 2014, na 
Festivalu Lent. 
 

mailto:patricija.virtic@sloga-platform.org
http://ipop.si/ulicni-festival-koseze/


Predstava govori o posledicah nepremišljenega poseganja človeka v okolje, pripravili pa so jo 
udeleženci usposabljanj Svetovne lutke, ki sta jih organizirala društvo Humanitas in Mednarodni 
afriški forum. Primerna je za otroke od 5. leta starosti. 
 
Več informacij najdete na Humanitasovi spletni strani.  
 

 

Dogodek: »Ali je potrebna širitev Dunajske ceste?« 
 

Kdaj? Torek, 10. junij 2014, med 12. in 14. uro. 
 

Kje? Knjižnica Bežigrad. 
 

Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) vabi na soočenje argumentov ZA 
in PROTI širitvi Dunajske ceste. Načrti Mestne občine Ljubljana za širitev Dunajske 
ceste (med Topniško in Tivolsko cesto) za dodaten vozni pas so v javnosti odprli 

debato o smiselnosti oz. nesmiselnosti te širitve. Ker so argumenti močni tako med zagovorniki kot 
nasprotniki, v KTPP menijo, da je soočenje argumentov nujno potrebno.  
 
Več o tem si lahko preberete na spletni strani društva Focus. 
 

 

Dogodek: Okrogla miza »Prihodnost odnosov med EU in Rusijo« 
 

Kdaj? Sreda, 11. junij 2014, ob 14. uri. 
 

Kje? Sedež CEPa (grad Jable, Loka pri Mengšu). 
 
Center za evropsko prihodnost (CEP) pričenja z nizom okroglih miz, s katerimi želi spodbuditi javno 
razpravo o strateško pomembnih temah za Slovenijo in EU kot celoto. Na prvi okrogli mizi se bo 
razpravljalo o tem, kako naj bi EU pristopila k Rusiji v trenutnih razmerah in v prihodnje ter o 
varnostni problematiki, ekonomskih izzivih in energetiki, pa tudi o morebitnih vplivih na 
transatlantske odnose. Okrogla miza bo potekala v angleškem jeziku. Vabilo si lahko preberete v 
priponki. 
 
Udeležbo potrdite na matjaz.domijan@cep.si ali 01 560 8608. 
 

 

Delavnica: S transparentno objavo podatkov do večjega zaupanja v 
nevladne organizacije 

 
Kdaj? Četrtek, 12. junij 2014, med 9. in 11. uro. 

 
Kje? CNVOS (Povšetova 37, Ljubljana). 
 
Tako ob žledu v Sloveniji kot tudi ob poplavah na Balkanu so se slovenske NVO odzvale hitro in 
učinkovito, hkrati pa se je pojavilo precej pomislekov in vprašanj javnosti, kako je s pomočjo, ki jo 
zbiramo. CNVOS zato vabi na kratko brezplačno delavnico, na kateri se bo skupaj poiskalo preproste 
načine, katere podatke predstaviti in kako, da jih bodo razumeli in našli vsi, kar je osnovni pogoj za 
zaupanje. 
 
Rok za prijavo je 10. junij 2014, več informacij o delavnici pa najdete na spletni strani CNVOS, na 
kateri se lahko seznanite tudi z ostalimi izobraževanji, ki jih organizirajo v letu 2014. 
 

 

 

http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=573
http://www.focus.si/index.php?node=26&id=1434
http://www.milenijski-cilji.org/images/stories/Vabilo_Prihodnost_odnosov_med_EU_in_Rusijo.pdf
mailto:matjaz.domijan@cep.si
http://www.cnvos.si/education/id/479
http://www.cnvos.si/article?path=/podrocja_dela/izobrazevanja/koledar_izobrazevanj


Dogodek: Srečanje državnega sekretarja Bogdana Benka s predstavniki 
organizacij civilne družbe 

 
Kdaj? Petek, 20. junij 2014, ob 10. uri. 

 
Kje? Ministrstvo za zunanje zadeve (Prešernova 25, Ljubljana). 
 
MZZ vabi na srečanje državnega sekretarja Bogdana Benka s predstavniki organizacij civilne družbe v 
Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne 
pomoči. Namen srečanja je med drugim pregled dosežkov in izmenjava mnenj glede aktualnih 
vprašanj na omenjenem področju, kot npr. priprave na oblikovanje post-2015 razvojnega okvira.  
 
Vabilo si lahko preberete v priponki, udeležbo na srečanju pa potrdite do 17. junija 2014 na e-
naslov razvoj.mzz@gov.si.  
 

 

Dvodnevno usposabljanje za globalne prostovoljce 
 

Kdaj? 28. – 29. junij 2014. 
 

Kje? Prostori Sloge (Metelkova 6 – 2. nadstropje, Ljubljana). 
 

Zavod Voluntariat ponovno organizira pripravljalno usposabljanje za 
prostovoljce, ki se odpravljajo v države globalnega juga oz. si to želijo uresničiti v prihodnosti. V 
okviru usposabljanja se bodo prostovoljci seznanili in kritično razmišljali o temah, kot so 
prostovoljno delo v državah globalnega juga ter kaj s tem pridobim, življenje v medkulturnem 
okolju, soočanje s stereotipi, predsodki, pomen timskega dela in konstruktivnega reševanja 
konfliktov. Usposabljanje bo vodila izkušena trenerka Tina Trdin. 
 
Program usposabljanja si lahko preberete v priponki, svojo udeležbo na usposabljanju pa najavite 
najkasneje do 25. junija 2014 na e-naslov globalno@zavod-voluntariat.si (s pripisom, v katero 
državo se odpravljate ter za koliko časa).    
 

 

Dogodek na temo vključevanja državljanov in lokalnih skupnosti v razvoj 
 

Kdaj? Ponedeljek, 9. junij 2014. 
 

Kje? London, Velika Britanija (dogodek bo možno spremljati tudi prek spleta). 
 

Overseas Development Institute (ODI) organizira dogodek z naslovom Lokaliziranje 
razvoja: ali participacija deluje?, ki bo temeljil na nedavno izdani istoimenski 
raziskavi Svetovne banke. 

 
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI. 
 

 

Dogodek: Prioritete novega mednarodnega sporazuma o 
zmanjšanju tveganja nesreč 

 
Kdaj? Ponedeljek, 16. junij 2014. 

 
Kje? London, Velika Britanija (dogodek bo možno spremljati tudi prek spleta). 
 
ODI in Climate & Development Knowledge Network (CDKN) vabita na dogodek, na katerem bosta 
predstavila svojo novo publikacijo z naslovom Prihodnji okvir zmanjšanja tveganja nesreč: priročnik 

http://www.sloga-platform.org/images/stories/Srecanje_Benko_NVO_junij_2014.pdf
mailto:razvoj.mzz@gov.si
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/junij14/PROGRAM_Usposabljanje_globalnih_prostovoljcev_junij_2014.pdf
mailto:globalno@zavod-voluntariat.si
http://www.odi.org.uk/events/3926-localising-development-does-participation-work


za politične odločevalce (ang. The Future Framework for Disaster Risk Reduction: A Guide for 
Decision Makers). 
 
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI. 
 

 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 29. majem in 4. junijem 2014) 
 
NIGERIJA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 29. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
GRUZIJA (krepitev zmogljivosti na področju podpore pri zaposlovanju) 
 
Rok za prijavo: 30. september 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MJANMAR (podpora miru, spravi in razvoju) 
 
Rok za prijavo: 14. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
ČRNA GORA (zagotavljanje sprejemljivosti in legitimnosti politik EU in evropskega integracijskega 
procesa) 
 
Rok za prijavo: 1. avgust 2014. 
 
Več informacij 
 

 
JORDANIJA (krepitev vloge jordanske civilne družbe pri spodbujanju človekovih pravic in 
demokratične reforme) 
 
Rok za prijavo: 13. julij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
DRŽAVE LATINSKE AMERIKE (podnebne spremembe) 
 
Rok za prijavo: 9. september 2014. 
 
Več informacij 
 

 

http://www.odi.org.uk/events/3959-priorities-new-international-agreement-reducing-disaster-risk-hfa2
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401859900091&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135854
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401859972344&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135951
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401860119189&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135602
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401861115498&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135912
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401861133912&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135813
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401861263287&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135857


 
 

 

 
 
 
 

 
Delovne priložnosti 
 
Organizacije World Vision, Save the Children in CBM ter Anna Lindh Fundacija iščejo 
nove sodelavce 
 
Obveščamo vas o naslednjih odprtih razpisih za prosta delovna mesta: 
- vodja ECHO partnerstva (Save the Children; rok za prijavo: 6. junij 2014); 
- vodja področja zaščite otrok (CBM; rok za prijavo: 22. junij 2014); 
- upravljavec nepovratnih sredstev (dve prosti delovni mesti, World Vision; rok za prijavo: 25. 
junij 2014); 
- vodja enote za administracijo in finance (Anna Lindh Fundacija; rok za prijavo: 16. avgust 
2014). 
 

 

 

 

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.eurobrussels.com/job_display/92061/ECHO_Partnership_Manager_Save_the_Children_Brussels_Belgium
http://www.cbm.org/jobs/Child-Safeguarding-Manager-m-f--449906.php
http://www.eurobrussels.com/job_display/92161/Grants_Portfolio_Manager_World_Vision_UK_Milton_Keynes_Buckinghamshire_United_Kingdom
http://www.annalindhfoundation.org/job-opportunities
mailto:darja.krstic@sloga-platform.org

