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Na usposabljanju pripravljeni načrti kampanje v sklopu evropskega leta za razvoj 2015 
 

Ljubljana, 11. december 2014 – Na Slogi je 27. in 28. novembra 
potekalo usposabljanje o načrtovanju kampanje. Usposabljanje je 
vodil izkušen strokovnjak s področja načrtovanja kampanj Matthias 
Schickhofer, ki je 17 let delal na Greenpeace-u, od leta 2007 pa je 
samostojni svetovalec za kampanje in komunikacijo.  

 
V uvodnem delu usposabljanja je Matthias Schickhofer predstavil osnove vodenja kampanj (kako 
identificirati ciljne javnosti, deleţnike, partnerske organizacije, oblikovati sporočilo in logotip) in 
teorijo podkrepil s primeri uspešnih kampanj, drugi dan pa so udeleţenci razpravljali o moţnostih 

kampanje za evropsko leto za razvoj 2015. 
Identificirali so ključna sporočila o mednarodnem 
razvojnem sodelovanju, ki bi jih razvojne nevladne 
organizacije ţelele prenesti med širšo javnost, in 
dogodke, ki bi jih lahko vključili v kampanjo, seveda 
pa niso pozabili niti na komuniciranje preko druţabnih 
omreţij in pomena komuniciranja z mediji. Znanje, 
pridobljeno na delavnici, bo odlična osnova za 
nadaljnje aktivnosti osveščanja o mednarodnem 
razvojnem sodelovanju, ki bodo še posebej v ospredju 

v letu 2015. 
 

 
Zbirno poročilo generalnega sekretarja ZN »Pot k dostojanstvu do leta 2030: odpraviti 
revščino, preoblikovati naša življenja in varovati planet« 
 
Generalni sekretar Zdruţenih narodov (ZN) Ban Ki-moon je 4. decembra neuradno predstavil 
prvo verzijo zbirnega poročila z naslovom »Pot k dostojanstvu do leta 2030: odpraviti 
revščino, preoblikovati naša življenja in varovati planet«. Končna verzija poročila bo 
pripravljena do konca leta; v začetku januarja 2015 bo generalni sekretar ZN uradno 



predstavil poročilo in o njem razpravljal z drţavami članicami ZN. 
Poročilo predstavlja vizijo drţav članic ZN o pogajanjih in dogovoru na 
posebnem vrhu ZN o trajnostnem razvoju, ki bo potekal septembra 2015. 
Na vrhu bi se namreč svetovni voditelji naj dogovorili o zgodovinski in 
daljnoseţni razvojni agendi za naslednjih 15 let. Poročilo pravi, da lahko 
do leta 2030 odpravimo revščino in preoblikujemo ţivljenja, hkrati pa 
varujemo planet. 

 
Poročilo je objavljeno tukaj. 
 

 

Vlada Mira Cerarja zadržana do konkretnega cilja za zmanjšanje odpadne hrane 
 

Ljubljana, 11. december 2014 - Društvo Ekologi brez meja v sporočilu za javnost 
opozarjajo, da je vlada dr. Mira Cerarja zadrţana do konkretnega cilja Evropske 
unije (EU) zmanjšanja količin zavrţene hrane za 30 odstotkov do leta 2025. 
Ekologi brez meja menijo, da je stališče vlade neutemeljeno. Od vlade dr. Mira 
Cerarja zahtevajo spremembo stališča, ki je škodljivo za delovna mesta, slovensko 
kmetijstvo, ţivilsko predelovalno industrijo, trgovino in ţe tako tanke denarnice 
slovenskih druţin. V času potreb po jasnih usmeritvah se vlada s takšnim stališčem 
izogiba konkretnim ciljem preprečevanja nastajanja odpadne in zavrţene hrane.  

 
Vlada Republike Slovenije (RS) je 4. decembra 2014 na 12. redni seji, ki jo je vodil predsednik dr. 
Miro Cerar, sprejela stališče do Predloga direktive o spremembi direktiv o odpadkih, o embalaţi in 
odpadni embalaţi, o odlaganju na odlagališčih, o izrabljenih vozilih, o baterijah in akumulatorjih ter 
odpadnih baterijah in akumulatorjih ter o odpadni električni in elektronski opremi, v katerem 
sporoča, da Slovenija ne podpira 'ambicioznih ciljev' EU oziroma jih podpira zgolj načelno z resnimi 
zadrţki. Tako je vlada sporočila, da je Slovenija »zadrţana do določitve konkretnega cilja 
preprečevanja nastajanja ţivilskih odpadkov v celotni prehranski verigi.« Ta cilj je 30-odstotno 
zmanjšanje do leta 2025 na ravni EU.  
 
Ekologi brez meja zadrţanosti vlade dr. Mira Cerarja do konkretne zaveze na področju odpadne in 
zavrţene hrane nasprotujejo. Zato od vlade zahtevajo, da podpre predlog Ekologov brez meja za 
zmanjšanje količin odpadne hrane za 50 odstotkov do leta 2025. Ta ambiciozen cilj je po njihovem 
stališču dosegljiv predvsem zaradi potenciala individualnega kompostiranja v gospodinjstvih, krepitve 
lokalne ekološke pridelave in upravljanja kratkih verig od kmeta do potrošnika.  
 
»Vlada RS je s tem stališčem skočila na vlak tistih sil v EU, ki se upirajo ukrepom za zmanjševanje in 
preprečevanje nastajanja odpadkov ter oblikovanju kroţnega gospodarstva, zaprtih snovnih tokov in 
učinkovite rabe naravnih virov, kar bi v EU ustvarilo več kot pol milijona delovnih mest. To še posebej 
velja za področje odpadne in zavrţene hrane,« je povedal Albin Keuc, koordinator projekta o 
zavrţeni hrani pri Ekologih brez meja. »V Sloveniji je po podatkih bivšega Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje leta 2011 nastalo 168.000 ton odpadne hrane. Študije kaţejo - z domačimi še ne razpolagamo 
- da je med odpadno hrano več kot 50 odstotkov takšne, ki se ji lahko z metodami dobrega 
gospodarja in modernizacijo tehnoloških procesov, izognemo.«  
 
Ekologi brez meja se ne strinjajo niti z zadrţanostjo vlade do rokov in ciljev recikliranja. Menijo, da 
smo v Sloveniji v desetih letih naredili ogromen napredek na področju ločenega zbiranja, nekatere 
občine tako zberejo ţe blizu 80 odstotkov odpadkov. In dokazujejo, da so cilji realni in dosegljivi. 
Prepričani so, da je Slovenija sposobna z nekaj premišljenimi spremembami sistem uskladiti in jih 
preusmeriti v snovno izrabo. Opozarjajo še, da se predlagani cilji Evropske komisije nanašajo 
večinoma na preprečevanje odpadkov, ponovno uporabo, recikliranje ter kompostiranje in ne na 
predelavo. Recikliranje ne vključuje energetske predelave, ki ga ministrstvo v predlogu stališč še 
vedno navaja kot potrebno infrastrukturo za ravnanje z odpadki. Energetska predelava torej po 
mnenju Ekologov brez meja na noben način ne bo vplivala na doseganje ciljev recikliranja. Na to so 
opozorili tudi v odzivu na nedavno objavljeno revizijsko poročilo Računskega sodišča o GJS seţiganja 
odpadkov.  

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf


 
Urša Zgojznik, predsednica Društva Ekologi brez meja, dodaja: »Energetska predelava je lahko 
povezana z doseganjem ciljev zniţevanja količin odloţenih odpadkov, a lahko to hitreje in stroškovno 
ugodneje rešimo na drugačen način: s preprečevanjem nastajanja, recikliranjem in kompostiranjem. 
Tako se odpadkov lotimo na obeh straneh istočasno, kar vodi v dolgoročno učinkovitejše doseganje 
zastavljenih ciljev. Za preprečevanje namreč ni potrebno graditi infrastrukture, saj temelji na 
mehkih prijemih osveščanja različnih javnosti, ustreznih zakonodajnih podlag, ekonomskih 
instrumentih ter prostovoljnih dogovorih različnih akterjev. Ministrstvo za okolje in prostor še vedno 
ni pripravilo z direktivo zahtevanega operativnega programa preprečevanja odpadkov. Zato pozivamo 
vlado, da podpre predlagane cilje in spremembe evropske zakonodaje o odpadkih ter prekine 
neaktivnost ministrstva in drugih akterjev na tem področju.« 

 

 
Odprto pismo predsedniku vlade ob dnevu človekovih pravic 
 
Ljubljana, 10. december 2014 - Koalicija nevladnih organizacij v odprtem pismu predsedniku Vlade 
Republike Slovenije ob dnevu človekovih pravic opozarjajo na nestrinjanje s stanjem človekovih 
pravic v Sloveniji. 
 
Odbor Zdruţenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne pravice v svojih zaključnih priporočilih 
izraţa skrb nad ravnjo ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Sloveniji ter opozarja na številne 
pomanjkljivosti pri njihovem spoštovanju, varovanju in uresničevanju. Ob mednarodnem dnevu 
človekovih pravic se skupina nevladnih organizacij obrača tudi na predsednika Vlade Republike 
Slovenije z namenom, da ga opozorijo na naše nestrinjanje s trenutnim stanjem človekovih pravic, 
predvsem ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, v Sloveniji. Ugotovitve in skrbi skupine nevladnih 
organizacij, ki sovpadajo z ugotovitvami in priporočili Odbora za ekonomske, socialne in kulturne 
pravice, so posredovali predsedniku Vlade v odprtem pismu. 
 
Koalicija organizacij: 
 
Amnesty International Slovenije 
Društvo Humanitas 
Društvo informacijski center Legebitra 
Društvo Vita Aktiva 
Društvo za nenasilno komunikacijo 
Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA 
Ekvilib Inštitut 
Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije –TRS 
Klub ActRight 
Mirovni inštitut 
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC 
YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa  
Zavod za kulturo raznolikosti Open 

 

 
Združeni narodi opozarjajo na kritično stanje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v 
Sloveniji ter pozivajo državo k ukrepanju 
 
Ţeneva/Ljubljana, 8. december 2014 – Odbor Zdruţenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne 
pravice v svojih zaključnih priporočilih izraţa skrb nad ravnjo ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravic v Sloveniji ter opozarja na številne pomanjkljivosti pri njihovem spoštovanju, varovanju in 
uresničevanju. Organizacije civilne druţbe so na trend zmanjševanja ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravic ter na številne sistematične kršitve teh pravic javnost in odbor opozorile tudi v 
senčnem poročilu, zato ugotovitve in priporočila odbora pozdravljajo ter menijo, da odraţajo realno 
sliko trenutnega stanja v Sloveniji. 
 

Priponke%20novice/Pismo_predsedniku_vlade_ob_dnevu_clovekovih_pravic.pdf


Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice, ki bdi nad implementacijo Mednarodnega pakta o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, je objavil priporočila po tem, ko je delegacija Vlade 
Republike Slovenije na 53. zasedanju odbora v Ţenevi, ki je potekalo 18. in 19. novembra 2014, 
predstavljala stanje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Sloveniji. V svojih priporočilih 
strokovnjaki Zdruţenih narodov med drugim izraţajo skrb nad šibkim in necelovitim sistemom za 
varstvo človekovih pravic, vključno s številnimi omejitvami obstoječih institucij za učinkovito 
delovanje na tem področju. Prav tako opozarjajo na šibek institucionalni okvir na področju 
nediskriminacije, na številne diskriminatorne prakse, s katerimi se še posebej soočajo določene 
skupine, posameznice in posamezniki, in neustrezen odziv drţave na le-te. Na oboje nevladne 
organizacije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, zagovornik načela enakosti in številni 
mednarodni mehanizmi za varstvo človekovih pravic opozarjajo ţe leta. 
 
Odbor je v svojih priporočilih tudi izrazil zaskrbljenost nad vplivom varčevalnih ukrepov na dostop in 
obseg pravic ter izpostavil številna kritična področja niţanja ravni pravic, vključno z niţanjem 
kakovosti in obsega zdravstvenega varstva, regionalne razlike v dostopu do izobraţevanja, opozoril je 
tudi na izzive pri uresničevanju pravice do ustrezne nastanitve posameznih skupin. Ob vse večji 
revščini je Odbor izpostavil tudi pomanjkljivosti sistema socialnega varstva in socialnih prejemkov, ki 
v mnogih primerih ne omogočajo dostojnega ţivljenja, ter Slovenijo pozval k opustitvi varčevalnih 
ukrepov v najkrajšem moţnem času. Odbor je prav tako izrazil skrb nad vse višjo stopnjo 
brezposelnosti, manjšanjem varnosti zaposlitve, kršenjem delavskih pravic in neustreznostjo 
mehanizmov za naslavljanje le-tega. Obenem je Slovenijo ponovno pozval, naj ustrezno naslovi vrsto 
dolgotrajnih sistemskih kršitev človekovih pravic, vključno s socialno izključenostjo in diskriminacijo 
Rominj in Romov, uredi zakonodajni okvir, ki diskriminira geje, lezbijke, biseksualne in trans osebe, 
ter izboljša prizadevanja za pravično popravo krivic in ureditev statusa izbrisanih. 
 
Odbor, sestavljen iz neodvisnih strokovnjakov s področja človekovih pravic, je v več kot 30 
priporočilih Slovenijo pozval k sprejetju celovitih in sistematičnih zakonodajnih, političnih in ostalih 
ukrepov, ki bi zavrli negativen trend ter prispevali k višji ravni uresničevanja človekovih pravic. 
 
Koalicija nevladnih organizacij priporočila in ugotovitve odbora pozdravlja ter meni, da odraţajo 
realno sliko in odnos drţave do spoštovanja, varovanja, uresničevanja in promocije človekovih 
pravic, ki je močno podhranjeno tako v smislu finančnih in kadrovskih virov, kot tudi na ravni 
političnih prioritet in s tem politik. 
 
Nevladne organizacije so na trend zmanjševanja ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic ter na 
številne sistematične dolgotrajne kršitve teh pravic javnost in odbor opozorile tudi v senčnem 
poročilu, ki so ga odboru posredovale pred zasedanjem v Ţenevi. Senčno poročilo, ki je rezultat 
sistematičnega skupnega dela 12 organizacij, je predstavljal pomemben vir odboru pri pridobivanju 
vpogleda v realno stanje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Sloveniji in se odraţa tudi v 
samih priporočilih. 
 
Kot pravi dr. Anita Ramšak iz Ekvilib Inštituta, koordinatorja priprave senčnega poročila: »Nevladne 
organizacije, ki smo bile vključene v pripravo senčnega poročila, pozdravljamo priporočila odbora in 
ob enem pozivamo drţavo, da – na participatoren način in s sistematičnim vključevanjem civilne 
druţbe – začne uresničevati priporočila odbora. Priporočila so pomemben poziv vladi s strani 
Zdruţenih narodov, da se sooči z realnostjo na področju človekovih pravic, da začne resno in zavzeto 
uresničevati svoje obveznosti, ter da končno v ospredje, pred vse ostale interese, postavi 
dostojanstvo ljudi in njihove pravice.« 
 
Tako priporočila odbora, kot tudi senčno poročilo predstavljajo pomembno osnovo za nadaljnje 
povezano delo koalicije organizacij civilne druţbe ter zgolj prvi korak na poti prizadevanj za višjo 
raven ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic ter boljšo kakovost ţivljenja v Sloveniji. Nevladne 
organizacije pozivajo vlado, da uresniči priporočila odbora ter da spodbudi celovite in dolgoročne 
reforme, ki bodo obrnile negativni trend ter vodile k sistematičnemu spoštovanju, varovanju in 
uresničevanju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic za vse, še posebej za ranljive skupine z manj 
moči. Obenem drţavo pozivajo, da takoj začne uresničevati priporočilo odbora, da »razširi svoj 
dialog in sodelovanje z organizacijami civilne druţbe, ki delujejo na področju ekonomskih, socialnih 



in kulturnih pravic«, ter spodbujajo drţavo, da se »posvetuje z organizacijami civilne druţbe pri 
implementaciji priporočil odbora«. 
 
Odbor Zdruţenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne pravice v Ţenevi je odgovoren za 
spremljanje implementacije določil Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah s strani drţav, ki so ratificirale pakt, vključno s Slovenijo. Kot drţava pristopnica k paktu 
mora Slovenija periodično poročati o spoštovanju obveznosti, zapisanih v paktu, in njihovi 
implementaciji na nacionalni ravni. Odbor je uradno poročilo Republike Slovenije obravnaval na 53. 
zasedanju 18. in 19. novembra 2014. Republika Slovenija bo morala o napredku pri uresničevanju 
priporočil in izboljšanju stanja na področju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic Odboru ponovno 
poročati leta 2019.  
 
Več informacij lahko preberete v sporočilu za javnost. 
 
Koalicija 12 nevladnih organizacij je, pod koordinacijo Ekvilib Inštituta, izkoristila moţnost 
predloţitve senčnega/alternativnega poročila odboru, v okviru katerega so izrazili svoje mnenje in 
opazovanja na področju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic ter izpostavili vidike, ki so pogosto 
zamolčani v uradnem poročilu. Prav tako so imeli predstavnike na zasedanju v Ţenevi, ki so se srečali 
s člani odbora na neformalnem srečanju.  
 
KOALICIJA ORGANIZACIJ:  
 
Amnesty International Slovenije 
Društvo Humanitas 
Društvo informacijski center Legebitra 
Društvo Vita Aktiva 
Društvo za nenasilno komunikacijo 
Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA 
Ekvilib Inštitut  
Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije –TRS 
Klub ActRight 
Mirovni inštitut 
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC 
YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa 
Zavod za kulturo raznolikosti Open 

 

 
Spletni seminarji na temo socialne ekonomije 
 

Irish Development Education Association (IDEA) je v sklopu projekta 
Challenging the Crisis, katerega del je tudi Sloga, organizirala brezplačne 
spletne seminarje na temo socialne ekonomije. Videe s seminarjev z naslovi 
»The Role of Microfinance in Global Sustainable Development«, »Surfing the 
Waves of Change: 21st Century Competencies for Making the Transition to a 

Collaborative Economy and a Low Carbon Society« in »Humanizing the Economy Through 
Cooperatives« si lahko ogledate na spletni strani IDEA. 
 

 

Priponke%20novice/Izjava_za_javnost_ESK_pravice.pdf
http://sloga-platform.us7.list-manage.com/track/click?u=1e69aaf7c73728dce6744d567&id=4c30212c13&e=93b5d4c223


NAJ knjiga Hiše svetov meseca decembra je Working with Conflict 
 
Ljubljana, 8. december 2014 - Za NAJ knjigo Hiše svetov meseca decembra je bila izbrana knjiga 

Working with Conflict - Skills and Strategies for Action avtorjev Simona Fisherja, 
Dekhe Ibrahima Abdija in drugih. 

 
Priročnik o upravljanju konfliktov je leta 2000 izšel pri zaloţbi Zed Books. V njem 
so predstavljene izkušnje različnih nevladnih organizacij, ki so se na svetovnih 
ţariščih soočale s konflikti med različnimi skupinami ljudmi. 

 
Več informacij o knjigi in celotno recenzijo lahko preberete na spletni strani Društva Humanitas. 

 

 
Med zmagovalci letošnjega mladinskega natečaja kratkih filmov o človekovih pravicah 
dijaki Gimnazije Ptuj 
 
Dunaj, 27. november 2014 (Informacijska sluţba Zdruţenih narodov) - Mladi iz Madţarske, Slovaške in 

Slovenije so zmagovalci letošnjega mladinskega natečaja kratkih filmov o 
človekovih pravicah. Skozi kratke filme so mladi med 10 in 20 let 
predstavili, kako razumejo integracijo. Med nagrajenci so tudi dijaki 
Gimnazije Ptuj s kratkim filmom »Poveličevane, a kršene.« 

 
Mladinski natečaj poteka ţe šesto leto zapored, in sicer v okviru filmskega festivala o človekovih 

pravicah »This human world«. Natečaj poteka pod okriljem 
Informacijske sluţbe Zdruţenih narodov (UNIS) na Dunaju in Urada 
Visokega komisarja ZN za begunce (UNHCR) v Avstriji ter ob podpori 
Avstrijskega zveznega ministrstva za izobraţevanje in ţenske zadeve. 
Ţirija, ki so jo sestavljali predstavniki organizatorjev in filmski 
strokovnjaki, je izbrala najboljše tri kratke filme izmed močne 

konkurence mladih iz Avstrije, Madţarske, Slovaške in Slovenije. Filmi niso smeli biti daljši od treh 
minut. 
 
Svečana podelitev nagrad je potekala 27. novembra 2014 v kino dvorani Topkino, kjer so nagrajene 
filme tudi predvajali. »Filmi nazorno ilustrirajo razumevanje integracije in nam hkrati jasno 
sporočajo, kako so mladim pomembne človekove pravice. To nas mora še bolj spodbuditi k tesnemu 
sodelovanju pri zagotavljanju resnične univerzalnosti Splošne deklaracije človekovih pravic. Vsak od 
nas je povsod in vedno upravičen do celotnega spektra človekovih pravic,« je v svojem uvodnem 
govoru dejal direktor UNIS na Dunaju Martin Nesirky. 
 
Lisa Wegenstein s filmskega festivala »This human world« je komentirala delo ţirije: »Prejeli smo 
zelo veliko zanimivih kratkih filmov v več kategorijah. Ţirija se je odločila, da letos podeli tri 
nagrade trem različnim drţavam, in sicer Madţarski, Slovaški in Sloveniji.« 
 
Predstavnica Urada Visokega komisarja ZN za begunce (UNHCR) v Avstriji Ruth Schöffl pravi, da je 
»integracija stvar, ki zadeva vsakogar. Nagrajeni filmi prikazujejo na zelo intenziven način, kako 
pomembno je, da se vsakdo čuti sprejetega kot posameznik in ima svoje mesto«. 
 
Zmagovalci so nagrade prejeli od Blanke Jamnišek, stalne predstavnice Slovenije, Andrása Pamuke, 
namestnika stalnega predstavnika Madţarske, in Albina Otrube, namestnika stalnega predstavnika 
Slovaške. 
 
Seznam zmagovalcev mladinskega natečaja kratkih filmov o človekovih pravicah 2014: 
1. mesto 
»Razred C« (Class C) 
Laura Lukács iz Madţarske 
 
 

http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=636


2. mesto 
»Integracija« (Integration) 
Mia Drazilova in Sarah Fathiova iz Slovaške 
 
3. mesto 
»Poveličevane, a kršene« (Praised but Violated) 
Gimnazija Ptuj iz Slovenije 
 
Vir: Informacijska sluţba ZN na Dunaju 
 

 
Neodvisna strokovnjakinja ZN za pravice starejših oseb opozorila na stanje pravic 
starejših oseb v Sloveniji 
 

Po svojem prvem uradnem obisku v Sloveniji je neodvisna 
strokovnjakinja Zdruţenih narodov (ZN) za človekove pravice 
starejših oseb Sveta ZN za človekove pravice Rosa Kornfeld-
Matte pozdravila napore vlade pri zagotavljanju človekovih 
pravic starejšim osebam in pozvala oblasti, naj se osredotočijo 
na tiste starejše osebe, ki so potisnjene na rob. Opozorila je na 
zaskrbljujočo revščino med starejšimi osebami v Sloveniji, še 
posebej med starejšimi ţenskami, ki ţivijo v enočlanskih 
gospodinjstvih, in starejšimi pripadniki manjšin ter drugih 
marginaliziranih skupin.  

Vir: UN Photo/Jean-Marc Ferré 
 
»Slovenija na mednarodni ravni dosledno kaţe zavezanost pravicam starejših oseb,« je dejala 
Kornfeld – Matte, »kar predstavlja dober normativni okvir, vendar še vedno ostaja prostor za 
izboljšave v praksi.« 
 
Poročilo o ugotovitvah in priporočilih neodvisne strokovnjakinje, ki ga bo pripravila na podlagi obiska 
v Sloveniji, bo predstavljeno na prihodnjem zasedanju Sveta za človekove pravice v septembru 2015. 
 

Vir: UN News Centre 
 

 
Denis Mukwege dobitnik nagrade Saharova za leto 2014 
 
Denis Mukwege, ginekolog in borec za pravice ţensk, je dobitnik nagrade Saharova za leto 
2014, je 21. oktobra odločila konferenca predsednikov Evropskega parlamenta, kjer sedijo 
predsednik Parlamenta in vodje političnih skupin. 
 
Slovesna podelitev nagrade je potekala 26. novembra na plenarnem zasedanju v 
Strasbourgu.  
 
Denis Mukwege je 59-letni ginekolog iz Konga, ki je v tej konfliktni drţavi v mestu Bukavu 
ustanovil kliniko, kjer zdravi ţrtve posilstev. Ţenske in deklice so v vojnah pogosto ţrtve 
posilstev, saj se posiljevanje uporablja kot oroţje. V Demokratični republiki Kongo, 
predvsem v njenem vzhodnem delu, še vedno divjajo vojaški spopadi, kjer se zgodi veliko 
mnoţičnih posilstev. 
 
Poleg Mukwegeja sta bila v finalnem izboru tudi ukrajinsko gibanje Euromaidan in 
azerbajdţanska aktivistka Lejla Junus. 
 
Vir: Evropski parlament 

http://www.unis.unvienna.org/unis/sl/pressrels/2014/unisvic204.html
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49415#.VImgQDGG8wK
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20141016STO74202/html/Denis-Mukwege-dobitnik-nagrade-Saharova-za-leto-2014


Zanimivo 
 
- »The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protectung the 
Planet«; Synthesis Report of the Secretary-General on the Post-2015 Agenda. 
 
- »Private Development Aid in Europe: Foreign Aid between the Public and the Private Domain«; 
Paul Hoebink in Lau Schulpen (ur.), EADI Global Development Series. 

 
- »Growing Prosperity: Developing Repeatable Models to Scale the Adoption of Agricultural 
Innovations«; Acumen in Bain & Company. 

 

 
 

Ekvilibovi dnevi 
 
Kdaj? 8. - 12. december 2014. 
 
Kje? KUD France Prešeren (Karunova 14, Ljubljana).  
 
V letu 2014 Ekvilib Inštitut praznuje 10 let svojega delovanja. S ciljem obeleţitve jubijela Ekvilib 
Inštitut v tednu od 8. do 12. decembra 2014 (so)organizira več dogodkov na vseh področjih svojega 
delovanja in začenja z novo pobudo Dan Delo Druţina. 
 
V sklopu Ekvilibovih dni 2014 zavod Ekvilib Inštitut organizira razprave, okrogle mize, delavnice in 
panele s področij človekovih pravic, razvojnega sodelovanja, druţbene odgovornosti ter usklajevanja 
zasebnega in poklicnega ţivljenja.  

 
 

 
 
 
 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf
http://www.palgrave.com/page/detail/private-development-aid-in-europe-paul-hoebink/?K=9781137223067
http://www.palgrave.com/page/detail/private-development-aid-in-europe-paul-hoebink/?K=9781137223067
http://acumen.org/content/uploads/2014/11/GrowingProsperity-Agriculture-Report.pdf
http://acumen.org/content/uploads/2014/11/GrowingProsperity-Agriculture-Report.pdf
http://ekvilib.org/sl/drubena-odgovornost-16/581-ekvilibovi-dnevi-2014
http://ekvilib.org/sl/tedenusklajevanja/dan-dd-delo-dru%C5%BEina


Predstava Saharov Experience 
 
Kdaj? 12. december 2014 ob 19. uri. 
 
Kje? KUD France Prešeren (Karunova 14, Ljubljana).  
 
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji vabi na kratko dramsko igro in 
prednovoletni sprejem, kjer bo predstavljeno najpomembnejše priznanje, ki ga Evropski parlament 
podeljuje za prizadevanja na področju človekovih pravic - nagrada Saharova za svobodo misli. 
 
Predstava Saharov Experience v produkciji Radia Študent bo skozi uprizoritve ţivljenjskih zgodb 
nagrajencev predstavila nekatere dosedanje dobitnike nagrade, posebna pozornost pa bo namenjena 
letošnjemu nagrajencu Denisu Mukwegeju. 
 

 
 

 
Mreženje nevladnih organizacij za vzpostavitev vključujoče informacijske družbe 
 
Kdaj? 23. december 2014 ob 16. uri. 
 
Kje? Prostori CNVOS (Povšetova 37, Ljubljana). 

 
Vsebinska mreţa nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko 
druţbo (NVO-VID) vas vabi na predstavitev in srečanje »Mreţenje 
nevladnih organizacij za vzpostavitev vključujoče informacijske 
druţbe«. Namen dogodka je predstaviti načrtovane aktivnosti 
vsebinske mreţe in izmenjati pričakovanja glede njenega delovanja 
ter načinov vključevanja zainteresiranih NVO, obenem pa bo 

srečanje tudi priloţnost za medsebojno spoznavanje. 
 
Organizatorji prosijo za potrditev udeleţe na elektronski naslov mateja.delakorda@inepa.si do 19. 
decembra 2014. Dodatne informacije o pričakovanjih NVO, ki so ţe izrazile podporo vsebinski mreţi, 
so dostopne tukaj. 

 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 2. in 10. decembrom 2014) 
 
SUDAN (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 15. januar 2015. 
 
Več informacij 

mailto:mateja.delakorda@inepa.si
http://inepa.us2.list-manage.com/track/click?u=e1baf43212d03c7faf7f30a82&id=6faae937c4&e=6cf54df11d
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1418313993519&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F12%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136435


PERU (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 26. januar 2015. 
 
Več informacij 
 

 
Podpora ključnim akterjem v regiji – organi za človekove pravice v Afriški uniji 
 
Rok za prijavo: 2. februar 2015. 
 
Več informacij 
 

 
SALOMONOVI OTOKI (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 9. februar 2015. 
 
Več informacij 
 

 
AZIJA (spodbujanje trajnostne potrošnje in proizvodnje) 
 
Rok za prijavo: 9. februar 2015. 
 
Več informacij 
 

 
GRUZIJA (pilotni ukrep za razvoj podeželja) 
 
Rok za prijavo: 10. februar 2015. 
 
Več informacij 
 

 
GANA (podpora pobudam, ki bodo prispevale k nenasilnim, transparentnim in verodostojnim 
splošnim volitvam v letu 2016) 
 
Rok za prijavo: 13. februar 2015. 
 
Več informacij 
 

 

Vzpostavitev mehanizma zagovornika človekovih pravic EU 
 
Rok za prijavo: 12. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 

Drugi relevantni razpisi 
 

Razpis za soorganizacijo projektov mednarodnega prostovoljskega dela - »Mednarodni 
tabori 2015« 
 
Zavod Voluntariat je objavil nov razpis za soorganizacijo projektov mednarodnega prostovoljskega 
dela »Mednarodni tabori 2015«. Na razpis se lahko prijavijo nevladne in druge neprofitne 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1418313993519&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F12%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136482
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1418313993519&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F12%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136394
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1418313993519&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F12%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136499
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1418313993519&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F12%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136362
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1418313993519&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F12%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136362
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1418313993519&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F12%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136484
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1418313993519&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F12%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136484
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1418313993519&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F12%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136452
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1418313993519&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F12%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136452
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1418313993519&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F12%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136316
http://www.zavod-voluntariat.si/kratkorocno-prostovoljstvo/tabori-v-sloveniji/


organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji, in neformalne skupine, projekti pa se morajo izvajati 
na območju Republike Slovenije v letu 2015. Projekti naj bodo oblikovani kot 
mednarodni prostovoljni delovni tabori, katerih udeleţenci so mednarodni 
prostovoljci. Razpis je odprt do 26. januarja 2015. 

 
Več informacij najdete v priponki. 

 
Za zainteresirane prijavitelje bo 19. januarja 2015 ob 15. uri organizirano srečanje, 
na katerem bodo nudili podrobnejše informacije. Za dodatna vprašanja se obrnite na 

Zavod Voluntariat preko telefonske številke 01 23 91 625 ali elektronske pošte tabori.sci@gmail.com. 
 

 
Javna dela 2015 – novo povabilo 
 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo za izvajanje programov 
javnih del v letu 2015. Povabilo je odprto od 5. decembra 2014 do porabe sredstev, vendar najdlje do 
7. oktobra 2015. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje s programom javnih del v letu 2015 
omogoča sofinanciranje stroškov za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del, in 
sicer na področjih socialnega varstva, izobraţevanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva 
in sorodnih področjih. Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. 
 

 
Delovne priložnosti 
 
Aktualna prosta delovna mesta na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja 
 

Na spletni strani organizacije BOND je bilo v preteklem tednu 
objavljenih 28 novih razpisov za prosta delovna mesta. 

 
 

 
 

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

 

 

Priponke%20novice/RAZPIS%20TABORI%202015.pdf
mailto:tabori.sci@gmail.com
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=1011
http://www.bond.org.uk/jobs/
http://www.mzz.gov.si/

