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10. številka Slogopisa 
 

Ljubljana, 6. februar 2013 - SLOGA, Platforma za razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč, je v začetku februarja izdala že 10. številko 
razvojnega časopisa - Slogopisa. V tokratni številki si lahko, poleg kratkih 
novic o aktualnih dogodkih ter političnih procesih doma in po svetu in 
napovednika prihajajočih dogodkov, preberete še prispevek irskega ministra 
za trgovino in razvoj (Joe Costello) na temo irskega predsedovanja Svetu 
EU, članek o aktualni evropski razvojni politiki (z vidika nevladnega 
sektorja), izčrpno rubriko Utrip NVO ter dva prispevka iz terena, in sicer iz 
Etiopije in Sudana. Nova številka Slogopisa je dostopna v priponki na Slogini 
spletni strani, tiskano verzijo pa lahko dobite v pisarni Sloge (Metelkova 6, 
Ljubljana). Vljudno vabljeni k branju! 

http://www.sloga-platform.org/sloga/slogopis/10-stevilka-slogopisa
http://www.sloga-platform.org/sloga/slogopis/10-stevilka-slogopisa


 

 
Odvila se je delavnica za zainteresirane prijavitelje na Javni razpis za 
izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014 

 
Ljubljana, 5. februar 2013 – Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ) je 5. 
februarja 2013 organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje na Javni 
razpis za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja 

in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014 (po besedah predstavnikov MZZ je to predvidoma edini 
razpis v letu 2013). Delavnica je bila namenjena predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter 
razjasnitvi morebitnih vprašanj glede priprave vlog. Po uvodni predstavitvi področij mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči je sledil pregled razpisne dokumentacije (predmet 
javnega razpisa, število razpisanih projektov in višina razpisanih sredstev, upravičeni prijavitelji, 
obvezna oblika in sestavine popolne vloge, izbor projektov idr.), je sledilo odgovarjanje na vprašanja 
glede priprave vlog (še pred tem so pojasnili, da je možno tudi avansiranje sredstev, in sicer v višini 
do 30 odstotkov, če prijavitelj dokaže, da izpolnjuje pogoje o delovanju v javnem interesu). SLOGA 
je že 1. februarja 2013 organizirala pripravljalni sestanek za NVO in na podlagi le-tega pripravila 
seznam opažanj in vprašanj glede razpisa, ki ga je nato posredovala MZZ. Odgovore si lahko 
preberete v priponki. Odgovorili pa so tudi na druga vprašanja, in sicer:  
- V: od kdaj naprej se lahko uveljavljajo stroški projekta?; O: od 1. januarja 2013 dalje. 
- V: ali je možno, da so za pregled pogodbe na voljo trije delovni dnevi?; O: pogodbe se vedno 

usklajujejo, tako da se jih na koncu le še podpiše. Vzorec pogodbe je že objavljen, tako da si ga 
lahko preberete že v naprej, zaprosite pa lahko tudi za pojasnilo glede posameznih točk. 

- V: ali je možno, da se v prvem letu porabi manj kot 50 odstotkov stroškov, nato pa v drugem letu 
več?; O: ne, to ni možno, zato je prav, da to upoštevate že v fazi pripravljanja prijave in temu 
primerno načrtujete aktivnosti. 

- V: ali bo razpis ponovno razveljavljen, tako kot lani?; O: vsi si močno želimo, da bi šel razpis tokrat 
skozi. 

- V: ali je možno, da če veš, da v prvem letu ne boš porabil 50 odstotkov, da v naprej plačaš 
posamezne račune (npr. partnerski organizaciji)?; O: sicer je možno, vendar se temu rajši 
izogibajte in že zdaj načrtujte aktivnosti tako, da boste v prvem letu porabili 50 odstotkov.  

- V: če je potrebno pri vlogi kaj obkrožiti, se to naredi ročno?; O: da. 
- V: kako pripraviti finančno tabelo, če ima projekt npr. 10 rezultatov?; O: projekte zastavite z nekim 

realnim številom rezultatov, nato pa za vsak rezultat opredelite input-e.  
- V: kaj se zgodi, če izvajanje določenega projekta ustavi npr. vojna?; O: v tem primeru takoj 

obvestite MZZ. Denarja za nazaj ne bo treba vrniti, ne boste pa ga dobili za naprej.  
Predstavniki MZZ so pojasnili, da bodo vsa vprašanja, ki so bila zastavljena na tej delavnici, 
objavljena na spletni strani MZZ, kjer bodo objavili tudi obvestila glede odpiranja vlog idr. Poudarili 
so tudi, da je potrebno MZZ takoj obvestiti o tem, če so bo določena vloga pošiljala iz tujine. V tem 
primeru bodo posledice tovrstne odločitve občutili tudi drugi prijavitelji – zakasnitev odpiranja vlog. 
Hkrati so pojasnili, da so nekaj dni po objavi razpisa popravili eno tehnično napako v obrazcu št. 1, 
zato predlagajo, da prijavitelji upoštevajo zadnjo verzijo. V primeru potrebe po podaljšanju roka 
poročanja je potrebno najmanj osem dni prej posredovati zaprosilo na MZZ. Če ne prejmete 
odgovora v petih dneh pomeni, da zaprosilo ni odobreno. Za vsa dodatna vprašanja pišite na 
razvoj.mzz@gov.si.  

 

 
SLOGA na CONCORD-ovem seminarju o skladnosti politik za 
razvoj 

 
Ljubljana/Bruselj, 4. februar 2013 - Sodelavka Sloge se je 
udeležila CONCORD-ovega letnega seminarja na temo skladnosti 
politik za razvoj (Policy Coherence for Development - PCD), ki je 

potekal 30. in 31. januarja 2013 v Bruslju. Seminar je bil namenjen boljšemu razumevanju PCD, 
predvsem možnosti njegovega izvajanja in uresničevanja na nacionalni ravni. Predstavljen je bil 
osnutek CONCORD-ove strategije PCD za leti 2013 in 2014, čemur je sledila razprava o njeni 

http://www.sloga-platform.org/images/stories/vpraanja%20nvo%20na%20mzz%20razpis%201.2.2013.pdf
http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/31612/986bd3401cec8d8db5ac061ee6a7ef3b/
mailto:razvoj.mzz@gov.si


smiselnosti, možnih izboljšavah ter oblikah sodelovanja CONCORD-a in njegovih članic, ki bodo 
pripeljale do najboljših rezultatov. Zadnji del seminarja je bil namenjen pripravi CONCORD-ovega 
poročila o PCD, ki izhaja vsako drugo leto, ter EU in njene države članice na nazornih primerih poziva 
k izvajanju zavez na področju PCD, kar privede do boljših razvojnih rezultatov na terenu. 
Podrobnejše poročilo si lahko preberete v priponki. 

 

 
Povabilo k posredovanju predlogov za teme 
Slovenskih razvojnih dni 2013 

 
Ljubljana, 4. februar 2013 – Ponovno vas obveščamo, 
da bosta Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ) in 

SLOGA v začetku oktobra 2013 (predvidoma 3. - 4.10.) ponovno organizirala Slovenske razvojne dni, 
najpomembnejši in največji dogodek na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja v Sloveniji. 
Vljudno vabljeni, da do 14. februarja 2013 na novice@sloga-platform.org posredujete predloge za 
teme, za katere si želite, da bi jih letošnji Slovenski razvojni dnevi še posebej obravnavali. 
 
 

 

Stališče EPAN/CONCORD o novem Instrumentu za 
predpristopno pomoč 2014-2020  

 
Bruselj, 6. februar 2013 – CONCORD-ova delovna skupina EPAN 

(Enlargement, Pre-accession and Neighborhood), katere član je tudi koordinator Sloge Marjan Huč, 
je pripravila stališče o novem Instrumentu za predpristopno pomoč 2014-2020 (IPA II), v katerem 
pozdravlja številne pomembne novosti, predlagane za novi instrument ter močno podpira 
posvetovalni in vključujoči proces Evropske komisije pri oblikovanju IPA II (še posebej posvetovanje s 
civilno družbo). V zvezi z IPA II pa predlaga predvsem naslednje: novi instrument bi se moral 
osredotočiti na podporo partnerskim vladam pri razvoju in implementaciji celovitih nacionalnih 
strategij razvoja civilne družbe ter spodbujati socialni razvoj, promocijo temeljnih pravic, socialno 
vključenost in podporo ranljivim skupinam.   
 

 
Green Star Awards 2013 

 
Ljubljana/Ženeva, 29. januar 2013 – MZZ obvešča o zbiranju nominacij za nagrade Green 
Star Awards 2013, katere skupni organizatorji so Urad ZN za koordinacijo humanitarnih 
zadev (OCHA), okoljska organizacija Green Cross International (GCI) in Program ZN za 
okolje (UNEP). Za nagrade so lahko nominirani posamezniki, organizacije, vlade in 
podjetja, ki so se izkazali pri preprečevanju, pripravljenosti in odzivu na okoljske 
nesreče po svetu. Rok za oddajo nominacij je 15. marec 2013. Nominacijski obrazec in 
več informacij najdete na spletni strani Green Cross. 

 

 

EAPN AWARD for Transnational Inspiration and Learning in the 
Fight against Poverty and Social exclusion 

 
Bruselj, 29. januar 2013 - Evropska mreža za boj proti revščini (EAPN) je 
objavila razpis za nagrado EAPN AWARD for Transnational Inspiration 
and Learning in the Fight against Poverty and Social exclusion. 
Transnacionalna izmenjava namreč predstavlja veliko dodano vrednost 
za lokalne, regionalne in nacionalne napore na področju boja proti 
revščini in socialni izključenosti. Namen nagrade je izpostaviti pozitivni 
učinek transnacionalega učenja in izkazati priznanje nevladnim in 

zasebnim akterjem, ki so sprožili nove pozitivne pristope k boju proti revščini in socialni 
izključenosti. Rok za prijavo je 15. februar 2013, več o tem pa si lahko preberete na spletni strani 
EAPN.  

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/concordov%20letni%20seminar%20pcd.pdf
mailto:novice@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/epan%20ipa%20ii%20position.pdf
http://www.gcint.org/green-star-awards
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/news/eapn-news/eapn-launches-eapn-award-for-transnational-inspiration-and-learning-in-the-fight-against-poverty-and-social-exclusion
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/news/eapn-news/eapn-launches-eapn-award-for-transnational-inspiration-and-learning-in-the-fight-against-poverty-and-social-exclusion


 

 
Koristni viri 

 
»Human Rights Impact Assessments as a New Tool for Development Policy?« (Working Paper 37, 
Jänner 2013); Baxewanos, Fabiane in Werner Raza, Austrian Research Foundation for International 
Development. 
 
»Reviewing the evidence: how well does the European Development Fund perform?«; Mikaela 
Gavas, Overseas Development Institute.   
 
»Recasting MDG 8: global policies for inclusive growth«; Martins, Pedro in Paula Lucci, Overseas 
Development Institute. 
  
 

 
 

Sestanek Slogine delovne skupine za politike 
 

Kdaj? 15. februar 2013, ob 12. uri. 
 

Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).  
 
Opis: Vljudno vabljeni na sestanek Slogine delovne skupine za politike, na katerem bomo obravnavali 
letni plan dela za leto 2013, raziskavo o razvojnih NVO, potencialne teme za Slovenske razvojne dni 
2013 in Smernice o sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve RS in nevladnih organizacij na 
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. 
 

 
Sestanek Slogine delovne skupine za izgradnjo miru 

 
Kdaj? 19. februar 2013, ob 13. uri. 

 
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).  

 
Opis: Vljudno vabljeni na prvi letošnji sestanek Slogine delovne skupine za izgradnjo miru 
(peacebuilding). Okvirni dnevni red sestanka je sledeč: 
- načrtovane aktivnosti za delovno skupino v okviru projekta MPJU; 
- delo z zakonskimi podlagami za pošiljanje NVO na konfliktna področja; 
- spremembe zakonodaje o napotitvi oseb na mirovne misije; 
- načrtovanje aktivnosti za leto 2013. 
 

 

Strateško srečanje članic Sloge 
 

Kdaj? V sredo, 20. februarja 2012, ob 13. uri. 
 

Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).  
 
Opis: Vljudno vabljeni na strateško srečanje članic Sloge, v središču katerega bodo predvsem 
naslednje teme: 
- evalvacija delovanja platforme SLOGA v letu 2012; 
- razprava o dolgoročnih prioritetah platforme SLOGA in o načrtu dela za leto 2013; 
- predstavitev ideje o Standardih delovanja.  
Vabilo si lahko preberete v priponki.  

http://www.oefse.at/Downloads/publikationen/WP37_Human_Rights.pdf
http://www.odi.org.uk/publications/7241-reviewing-evidence-well-does-european-development-fund-perform
http://www.odi.org.uk/publications/6443-recasting-mdg-8-global-policies-inclusive-growth
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/januar13/sreanje%20mree%20platforme%20sloga%20popravljeno.pdf


Vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite na ales.rovsnik@sloga-platform.org ali 01/434 44 
02 do 18. februarja 2013. 
 

 

Potopisno predavanje »Pesek v zobe« 
 

Kdaj? V soboto, 9. februarja 2013, ob 19. uri. 
 

Kje? Kavarna SEM (Metelkova 2, Ljubljana). 
 

Opis: Vljudno vabljeni na afriški dogodek, v središču katerega 
bo potopisno predavanje z naslovom »Pesek v zobe«, s 

kamerunsko večerjo pa bo obeležen tudi t. i. Kamerunski dan mladih, ki ga v Kamerunu proslavljajo 
vsako leto 11. februarja. Vabilo si lahko preberete v priponki. 
 

 

Televizijski ogled finalne tekme 29. afriškega nogometnega prvenstva 
 

Kdaj? V nedeljo, 10. februarja 2013, ob 19. uri. 
 

Kje? Hostel Celica (Metelkova 8, Ljubljana).  
 

Opis: Mednarodni Afriški Forum vas vabi na televizijski ogled finalne tekme 29. 
afriškega nogometnega  prvenstva, ki  poteka v Južnoafriški republiki. Dogodek se 

bo pričel ob 19. uri s  pogovorom o nogometu kot družbenem fenomenu. Posebni gost večera bo 
Tomaž Kavčič, selektor slovenske nogometne reprezentance do 21. let. Vabilo si lahko preberete v 
priponki. 
 

 

Sestanek Sektorja za človekove pravice z 
nevladnimi organizacijami  

 
Kdaj? V torek, 12. februarja 2013, ob 10. uri. 

 
Kje? Okrogla sejna soba MZZ (vhod s Šubičeve 11, Ljubljana). 
 
Opis: Sektor za človekove pravice MZZ vabi na sestanek NVO s področja človekovih pravic, v središču 
katerega bo predstavitev dejavnosti RS na področju človekovih pravic, in sicer s poudarkom na Svetu 
OZN za človekove pravice in Generalni skupščini ZN ter na prioritetnih temah Slovenije na področju 
človekovih pravic v zunanji politiki. Svojo udeležbo potrdite najkasneje do 7. februarja 2013 na 
melita.gabric@gov.si, vabilo pa si lahko preberete v priponki.  
 

 

Projekcija filma Cvetoči posel 
 
Kdaj? V sredo, 13. februarja 2013, ob 18. uri.  
 

Kje? V Mladinskem centru Postojna.  
 
Opis: Društvo Humanitas in Hiša svetov vabita na filmski večer, na katerem bodo predvajali film 
Cvetoči posel (2009), nizozemskega režiserja Tona von Zantvoorta, ki razkriva pod kakšnimi pogoji v 
Keniji pridelujejo cvetlice, ki jih kupujemo na Zahodu. Po ogledu filma bo sledila kratka razprava z 
Renejem Sušo o tem, kako lahko omilimo te posledice in kaj lahko naredimo kot posamezniki. 
Napovednik filma si lahko ogledate na naslednji povezavi, več informacij pa najdete na spletni strani 
društva Humanitas. 
   

 

mailto:ales.rovsnik@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/februar13/afriki%20dogodek%209.2.2013.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/februar13/maf%20vabilo%2010.02.2013.pdf
mailto:melita.gabric@gov.si
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/januar13/mzz%20vabilo%20na%20sestanek%2012.2.2013.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=4cW_Zp6dnrQ
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=343
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=343


Predavanje o pravicah migrantov, beguncev in prosilcev za 
azil 

 
Kdaj? V četrtek, 14. februarja 2013, ob 17. uri.  

 
Kje? Hostel Celica (Metelkova 8, Ljubljana).  

 
Opis: Amnesty International Slovenije (AIS) vabi na predavanje o 
pravicah migrantov, beguncev in prosilcev za azil, vezano na 

kampanjo S.O.S. Evropa – Ko ne obstajaš. Predavanje bo osredotočeno na dogajanje na poti v 
Evropo, pa tudi na razmere v nekaterih državah Evrope in v Sloveniji. Organizatorji prosijo, da svojo 
udeležbo potrdite najkasneje do 13. februarja 2013 na amnesty@amnesty.si. Več informacij o 
dogodku najdete na spletni strani AIS. Foto: AIS 
 

 

5. generalna skupščina EMUNI in konferenca 
 

Kdaj? V soboto, 23. februarja 2013. 
 

Kje? Piran.  
 
Opis: Vljudno vabljeni na 5. generalno skupščino EMUNI in konferenco z naslovom »Maritime and 
Land Highways as a Tool of Integrating the Mediterranean Basin«. Rok za registracijo je 12. februar 
2013, več informacij pa najdete na uradni spletni strani dogodka. 
 

 

 
Povabilo k ogledu tekem 29. afriškega nogometnega prvenstva 

 
Kdaj? Do 10. februarja 2013. 

 
Kje? Južnoafriška republika. 

 
Opis: Mednarodni Afriški Forum vas vabi, da si na TV (Eurosport) ogledate kakšno 
izmed tekem v okviru 29. afriškega nogometnega prvenstva (Pokal narodov 
2013), ki se je pričelo že 19. januarja. To je velik praznik za nogomet in šport, 
na tekmah pa bodo sodelovali najboljši afriški nogometaši (nekateri izmed njih 

so tudi svetovne zvezde v nogometu: Yaya Toure, Drogba Didier, Seydou Keita idr.). Več informacij o 
zgodovini Afriškega pokala narodov najdete v priponki, odmevi na dogodke in zanimivosti pa so 
objavljeni na spletni strani Mednarodnega Afriškega Foruma. 
 

 

Panelna razprava na temo konflikta in intervencije v Maliju 
 

Kdaj? 11. februar 2013. 
 

Kje? London, Velika Britanija (in video prenos preko interneta). 
 

Opis: Overseas Development Institute (ODI) organizira dogodek, ki bo 
osredotočen na humanitarne posledice konflikta in intervencije v Maliju. V panelni razpravi bodo 
sodelovali strokovnjaki, ki se profesionalno ukvarjajo z različnimi vidiki malijske krize. Več 
informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI. Foto: UNHCR  
 

 
 
 
 

http://www.amnesty.si/j7/kampanje/migracije.html
mailto:amnesty@amnesty.si
http://www.amnesty.si/j7/kampanje/migracije/446-predavenj-pravice-migrantov.html
https://sites.google.com/a/emuni.si/ga2013/
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/januar13/zgodovina%20afrikega%20pokala%20narodov.pdf
http://afriskiforum.com/
http://www.odi.org.uk/events/3125-mali-humanitarian-conflict-counter-terrorism-sahel


Humanitarni kongres 2013 
 

Kdaj? 8. marec 2013. 
 

Kje? Dunaj, Avstrija.  
 

Opis: Na Dunaju se bo odvil že 2. Humanitarni kongres. Ključna 
cilja dogodka sta povečati prepoznavnost humanitarne dejavnost 
ter okrepiti ozaveščenost političnih odločevalcev o pomembnosti 
humanitarne pomoči in sodelovanja (na nacionalni, evropski in 

mednarodni ravni). Med udeleženci bodo strokovnjaki s področja medicine ter humanitarnih in 
mednarodnih organizacij, politiki, predstavniki medijev in študentje najrazličnejših smeri. Rok za 
registracijo je 1. marec 2013, več informacij pa najdete na naslednji povezavi.  
 
 

 
 

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 30. januarjem in 6. februarjem 2013) 
 
HRVAŠKA (podporne strukture za organizacije civilne družbe na regionalni ravni) 
 
Rok za prijavo: 18. marec 2013. 
 
Več informacij 
 

 
JUŽNA AZIJA (podpora na področju preprečevanja kriz in odziva na le-te) 
 
Rok za prijavo: 18. marec 2013. 
 
Več informacij 
 

 
JORDANIJA (krepitev zmogljivosti statističnega urada) 
 
Rok za prijavo: 27. marec 2013. 
 
Več informacij 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Javni razpis za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja 
in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014 
 
MZZ je 18. januarja 2013 na svoji spletni strani objavilo Javni razpis za izvajanje projektov na 
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014. 
Predmet javnega razpisa je financiranje projektov na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014, ki jih izvajajo nevladne organizacije 
(registrirane v RS), ustanove na področju razvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada RS in 
negospodarske javne službe v RS. Predmet javnega razpisa je razdeljen v sedem sklopov: 
- sklop A: Razvojni projekti na Zahodnem Balkanu (regionalno), v skupni višini do 72.000 EUR; 
- sklop B: Razvojni in humanitarni projekti v državah vzhodne Evrope, v skupni višini do 76.000 EUR; 
- sklop C: Razvojni projekti v Afriki, v skupni višini do 240.000 EUR; 
- sklop D: Razvojni projekti v Afganistanu, v skupni višini do 60.000 EUR; 
- sklop E: Razvojni projekti v Gvajani, v skupni višini do 10.000 EUR; 

http://www.humanitaerer-kongress.at/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1359987453211&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=29%2F01%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133646
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1359987607319&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=29%2F01%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133955
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1359987769462&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=29%2F01%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134033


- sklop F: Razvojni projekti na Haitiju, v skupni višini do 20.000 EUR; 
- sklop G: Projekt na področju globalnega učenja in ozaveščanja javnosti o mednarodnem razvojnem 

sodelovanju, v skupni višini do 30.000 EUR. 
Rok za oddajo vlog je 18. februar 2013, celoten razpis pa si lahko preberete na spletni strani MZZ. 

 
SLOGA vam lahko na podlagi vaše razdelane ideje projektnega predloga in konkretnih vprašanj 
pomaga pri pripravi razpisne dokumentacije. Na nas se lahko obrnete osebno (ura po dogovoru), 
prek elektronske pošte (mojca.krisper@sloga-platform.org) ali telefona (01/434 44 02 ali 040/204 
464; od pon-pet med 10. in 12. uro) najkasneje do 14. februarja 2013. Vljudno vas prosimo, da nam 
vaše želje glede svetovanja in terminov sporočite na omenjeni elektronski naslov ali telefonski 
številki. 
 

 
Razpis za NVO Veleposlaništva ZDA 
 
Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je objavilo nov razpis za NVO, v okviru katerega bodo posebno 
pozornost pritegnili predvsem projekti, ki podpirajo raziskave, razprave in spodbujajo sodelovanje 
med ZDA in Slovenijo, vključno s: spodbujanjem podjetništva in gospodarskega razvoja, 
vključenostjo mladih v civilno družbo, spodbujanjem čezmejnega razvoja, spodbujanjem integracije 
držav v jugovzhodni Evropi v evroatlantske institucije, spodbujanjem civilne vključenosti in socialne 
odgovornosti, naslavljanjem mednarodno-varnostnih vprašanj, naslavljanjem protiterorističnega 
delovanja, spodbujanjem okoljskih in/ali zelenih aktivnosti, obnovljive energije in nove tehnologije, 
naslavljanjem ženske problematike, spodbujanjem odgovornih in neodvisnih medijev, spodbujanjem 
med-etničnega dialoga in naslavljanja manjšinskih vprašanj.   
Rok za prijavo je 1. marec 2013. Več informacij o razpisu najdete na naslednji povezavi. 

 

 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2013, objavljeni po 1. januarju 2013)  
 
Svet 

 
Irak 
 
Sirija 
 
Evropske prostovoljne enote za humanitarno pomoč 
 
 
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi.  
 

 

 
Usposabljanja in delovne priložnosti 
 

Program za mlade voditelje iz Srednje Evrope - podaljšanje roka za 
prijavo odraslih udeležencev 

 
Mednarodni Center Meridian v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom tretje leto 
zapored organizira izvedbo Programa za mlade voditelje iz Srednje Evrope, ki 
je namenjen spodbujanju vzajemnega razumevanja med srednješolci in 

odraslimi voditelji iz Slovenije, Srbije, Slovaške, Madžarske in ZDA ter pridobivanju voditeljskih 
spretnosti za podporo in razvoj svoje skupnosti. K prijavi je vabljenih osem mladih med 16. in 18. 
letom starosti ter en odrasel spremljevalec med 25. in 40. letom starosti. V okviru programa bodo 
mladi iz držav Srednje Evrope julija odpotovali na 4-tedenski obisk ZDA ter v avgustu še na 4-dnevni 
alumni seminar v Beograd, v okviru katerih bodo pridobili spretnosti, kot so veščine vodenja, 

http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/31612/986bd3401cec8d8db5ac061ee6a7ef3b/
mailto:mojca.krisper@sloga-platform.org
http://slovenia.usembassy.gov/ngo_development_grants.html
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/worldwide_01000_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/iraq.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/syria_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/prep_action_evhac_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/funding/index_en.htm


priprava projektov in upravljanje z raznolikostjo, ter spoznali ameriško družbo, kulturo in zgodovino. 
Rok prijave za odrasle spremljevalce je podaljšan na 7. februar 2013 (na youth@ekvilib.org), 
več o programu pa si lahko preberete tukaj. 
 

 

Spletno izobraževanje o izzivih globalne revščine 
 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) med 12. februarjem in 24. 
majem 2013 organizira spletno izobraževanje z naslovom »The 
Challenges of Global Poverty«. Gre za uvod v problematiko globalne 
revščine, kot jo pojmujejo vodilni ekonomisti in politični strokovnjaki. 
Več informacij o usposabljanju najdete na naslednji povezavi. 

 
 

 

Plan EU išče dva trenerja 
 

Regionalna mreža Plan EU je objavila razpisa za naslednji dve priložnosti za 
delo, in sicer za trenerja na področju zagovorništva in komunikacij ter za 
trenerja na področju zbiranja sredstev in zagovorništva. Rok za prijavo so 

podaljšali na 8. februar 2013. Več informacij najdete na spletni strani Plan EU.    
 

 

Prosto delovno mesto na CBM 
 

Mednarodna krščanska razvojna organizacija CBM je objavila razpis za 
regionalnega vodjo projekta v regionalni pisarni CBM za Zahodno Afriko v 

Togu. Rok za prijavo je 10. februar 2013, več informacij pa najdete na spletni strani CBM. 
 

 

 

 

 

 

mailto:youth@ekvilib.org
http://ekvilib.org/program-za-mlade-voditelje-2013
https://www.edx.org/courses/MITx/14.73x/2013_Spring/about
http://www.plan-eu.org/about-us/jobs/
http://www.cbm.org/jobs/Regional-Programme-Manager-355183.php

