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

 
Ljubljana, 11. 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). 
 

 
Globalni prostovoljski EVS projekt v Indiji 

 
Ljubljana, 10. februar 2014 - Zavod Voluntariat ponovno išče 
prostovoljce med 18. in 30. letom za sodelovanje pri projektu EVS, 
tokrat v Indiji pri nevladni organizaciji ETASHA iz New Delhija.  
Glavni namen projekta je spodbujanje aktivnega globalnega 
državljanstva in medkulturnega učenja. Glavna naloga prostovoljcev bo 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/slogopis%2013.pdf
mailto:novice@sloga-platform.org


sodelovanje pri organizaciji in izvedbi delavnic aktivnega državljanstva, globalnega učenja in 
socialnega vključevanja mladih z manj priložnostmi v New Delhiju v različne sfere družbeno-
ekonomskega življenja.  
Za šestmesečni projekt, ki se bo pričel predvidoma maja 2014, trenutno iščejo 2 prostovoljca. Po 
tem obdobju bosta razpisana še dva razpisna roka za enako časovno obdobje in enako število 
prostovoljcev. 
Prijavnico (naložite si jo lahko na Voluntariatovi spletni strani) z življenjepisom v angleščini 
pošljite do 2. marca 2014 na e-naslov globalno@zavod-voluntariat.si (Katja Celin Yere). Več 
informacij o projektu najdete tukaj. Intervjuji s kandidati, izbranimi v prvem krogu, bodo potekali v 
prvi polovici marca. 
 

 

Pridružite se akciji Star papir za novo upanje 
2014 

 
Ljubljana, 10. februar 2014 - Društvo Ekologi brez meja 
bo skupaj s podjetjem Dinos že tretjič izvedlo akcijo 

Star papir za novo upanje, ki vsakemu prebivalcu Slovenije omogoča, da prispeva k boljšemu svetu. 
Sredstva, ki bodo zbrana s pomočjo starega papirja, bodo šla ponovno v prave roke. Polovico 
finančnih sredstev bodo namenili vsem prijavljenim vzgojno-izobraževalnim ustanovam, ki bodo 
zbirale star papir, del bodo podarili v dobrodelne namene, manjši del pa bo šel za druge 
okoljevarstvene projekte Društva Ekologi brez meja. Zbiralni akciji starega papirja se lahko 
pridružite med 17. marcem in 30. aprilom 2014. Več o tem si lahko preberete na spletni strani 
Društva. 
 

Dan za spremembe 2014 

Ljubljana, 7. februar 2014 - Slovenska filantropija se že 
pripravlja na 5. Dan za spremembe, ki bo potekal v soboto, 
5. aprila 2014. Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za 
spremembe je nastala z namenom, da se ljudi spomni na 
pomembno vrednoto, solidarnost, ki zaradi hitrega načina 

življenja vedno bolj izginja iz našega vsakdanjika. Poudarek letošnjega Dneva za spremembe bo na 
skupnostnih akcijah. Akcije bodo zato odgovarjale na aktualne težave in potrebe v skupnosti. Pri 
Dnevu za spremembe lahko sodeluje vsak, pomagate pa lahko posamezniku, ki se je znašel v stiski, 
ali pa rešujete skupnostni problem, ki že dolgo pesti vaš okoliš. Več o tem si lahko preberete na 
naslednji povezavi. 
 

 
Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma 
priznanja na področju prostovoljstva za leto 2013 

 
Ljubljana, 3. februar 2014 - Slovenska filantropija obvešča, da Odbor Republike Slovenije za 
podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva vabi k predlaganju kandidatk in kandidatov za 
državno nagrado in priznanja na področju prostovoljstva za leto 2013. Nagrada zaslužnemu 
prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in 
z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republiki Sloveniji ali za 
enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva. Nagrada zaslužni 
prostovoljski organizaciji pa se podeli, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na 
področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let. 
Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju 
zadnjih dveh let. 
Državno nagrado in priznanja bo slovesno izročil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Višina 
državne nagrade znaša 3.000 EUR, državnega priznanja pa 1.000 EUR. Predlaganje prostovoljk, 
prostovoljcev in prostovoljskih organizacij za nagrado oz. priznanja je izjemna priložnost za zahvalo 
vašim prostovoljcem in lastno promocijo. 

http://www.zavod-voluntariat.si/?p=4183
mailto:globalno@zavod-voluntariat.si
http://www.zavod-voluntariat.si/wp-content/uploads/2014/02/Project-description_EVS-India-2014.pdf
http://ebm.si/o/sl/novice/500-star-papir-bo-tudi-letosnjo-pomlad-prinesel-novo-upanje
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/dan-za-spremembe/dan-za-spremembe-2014


Rok za oddajo predlogov je 11. marec 2014 do 12. ure. Več o tem si lahko preberete tukaj. 
 

 

Povabilo k posredovanju člankov za TRIALOG Information 
Service 

 
Dunaj, 10. februar 2014 – TRIALOG vabi k posredovanju 

prispevkov za februarsko številko TIS-a (TRIALOG Information Service), in sicer predvsem glede 
aktivnosti (preteklih ali prihodnjih) s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in globalnega 
učenja. 
Prispevki naj bodo napisani v tretji osebi, obsegajo naj naslov, tekst v dolžini med 150 in 300 besed, 
k vsebini pa se lahko pripne tudi večje dokumente, doda internetne povezave in fotografije. Slednje 
je potrebno posredovati ločeno (v samostojni priponki). 
Članke posredujte na e-naslov information@trialog.or.at, in sicer najkasneje do 17. februarja 
2014. 
 

 

Filipini: tri mesece po katastrofi 
 

New York, 7. februar 2014 - Tajfun Haiyan, ki je v začetku 
novembra pustošil po Filipinih, je po zadnjih ocenah 
poškodoval ali uničil 1,1 milijona domov. Tri mesece po 
katastrofalni nevihti ljudje na najbolj prizadetih območjih še 
vedno potrebujejo predvsem trajna zavetišče in podporo pri 
ponovni vzpostavitvi normalnega življenja. Humanitarne 
organizacije, ki sodelujejo pri obnovi domov oz. postavitvi 
začasnih bivališč, si prizadevajo za to, da bi ljudje svoje 

domove obnovili tako, da bi bilo življenje v njih bolj varno kot poprej, hkrati pa bi se tako zmanjšala 
verjetnost, da bi jih naslednje močno neurje ponovno uničilo. Toda vse omenjene napore lahko 
ogrozi pomanjkanje financiranja. Humanitarne organizacije so namreč do sedaj prejele zgolj 44 
odstotkov vseh sredstev, ki so jih predvidele za enoletni odziv na katastrofo na Filipinih (OCHA 2014). 
 
Kot ste bili že obveščeni, se je pomoči Filipinom takoj po pustošenju tajfuna Haiyan pridružil tudi 
konzorcij slovenskih NVO - Adra Slovenija, društvo Hrana za življenje (Food for life Slovenia) in IRD 
Global Zavod, ki pod okriljem Sloginega Humanitarnega odzivnega centra - HOC skupaj zbira 
sredstva, s pomočjo katerih prek svojih partnerskih organizacij pomaga prebivalcem Filipinov. Zaradi 
razmer na Filipinih vas tako ponovno vljudno vabimo k podpori aktivnostim konzorcija NVO. Donacije 
lahko nakažete na: TRR Platforma SLOGA/HOC (Povšetova 37, 1000 Ljubljana): SI56 6100 0000 
6180 023; namen: POMOČ FILIPINOM. Za vse prispevke se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo! 
Foto: www.ibtimes.com  
 

 
Natečaj za mlade državljane na temo podjetništva 

 
Ljubljana, 5. februar 2014 - Društvo za Združene narode 
za Slovenijo obvešča o novi in razburljivi mednarodni 
pobudi, Youth Citizen Entrepreneurship Competition, ki 
jo organizirajo Goi Peace Foundation, Stiftung 

Entrepreneurship in UNESCO. V sklopu natečaja je bila vzpostavljena spletna podjetniška in 
izobraževalna platforma. Na natečaju lahko sodelujejo mladi s celega sveta v starosti med 15 in 30 
let. Natečaj mladim omogoča, da razvijejo svoje podjetniške potenciale in kreativne talente, ter jih 
spodbuja, da predložijo svoje inovativne ideje (v kategoriji »Najboljše ideje«) in projekte (v 
kategoriji »Najboljši projekti«) najkasneje do 30. junija 2014. Zaključna slovesnost z razglasitvijo 
zmagovalcev natečaja bo potekala 11. in 12. oktobra 2014 v Berlinu. Več informacij o natečaju 
najdete tukaj. 

 
 

http://www.prostovoljstvo.org/?t=news&id=1140
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http://www.humanitarni-center.si/aktualno-krizno-dogajanje/276-slovenija-je-na-filipinih.html
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Zanimivo 
 
The Accidental Aid Worker: A Mapping of Citizen Initiatives for Global Solidarity in Europe; 
Ignace Pollet, Rik Habraken, Lau Schulpen in Huib Huyse, Leuven/Nijmegen: HIVA-KU Leuven / 
CIDIN. 
 
Climatic Variability and Food Security in Developing Countries; Félix Badolo in Romuald Kinda 
Somlanare, CERDI. 
 
Cash transfer programmes, poverty reduction and empowerment of women: A comparative 
analysis; Elaine Fultz in John Francis, ILO. 

 
 

 
 

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 pri 
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. 
 

 

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). 
 
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: 1. Okrogla miza v sklopu projekta VolunVET 
 

Kdaj? Četrtek, 13. februar 2014, ob 17. uri. 
 

Kje? Galerija Hostla Celica (Metelkova 8, Ljubljana). 
 

Opis: Društvo Nigerijcev v Sloveniji vabi na predstavitev dvoletnega projekta 
VolunVET, njegovih smernic, strategije in ciljev. Dogodek bo potekal v 

angleškem jeziku, več informacij pa najdete na spletni strani Društva. 
 

 

http://hiva.kuleuven.be/en/publicaties/publicatie_detail.php?id=3565
http://www.cerdi.org/production/show/id/1531/type_production_id/1
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_233599/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_233599/lang--en/index.htm
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.cnvos.si/education/id/458
http://www.cnvos.si/currenteducations
http://www.slonig.org/?p=930


Dogodek: Srečanje kluba prostovoljcev 
 

Kdaj? Četrtek, 13. februar 2014, ob 18. uri. 
 

Kje? Prostori Zavoda Voluntariat (Cigaletova 9, Ljubljana). 
 

Opis: Vabljeni na prvo letošnje srečanje Kluba prostovoljcev, v ospredju 
katerega bo praznovanje kitajskega novega leta in valentinovega. Program bo 
vključeval tudi zanimivo delavnico, v okviru katere boste lahko izdelali 
kitajsko svetilko. Svojo udeležbo potrdite na e-naslov 
club.of.volunteers@gmail.com. Več informacij o dogodku najdete na 
Voluntariatovi spletni strani. 

 

 

Usposabljanje: Spletni seminar o globalnem učenju »What 
Education for the World? Global Education for Post2015« 

 
Kdaj? Četrtek, 13. februar 2014 (med 13. in 14.30 uro). 

 
Kje? Na spletu. 
 
Opis: DEEEP in CONCORD DARE Forum vabita, da se pridružite spletnemu seminarju na temo 
globalnega učenja v obdobju post-2015. 
Več informacij o spletnem seminarju najdete tukaj. 
 

 

Dogodek: Strokovna razprava: Afriško kmetijstvo: priložnosti in izzivi 
 

Kdaj? 18. februar 2014. 
 

Kje? Bruselj, Belgija. 
 

Opis: V okviru svojega bruseljskega obiska bodo predsednik mednarodne NVO 
EMRC (Growing Partnerships for Africa) prof. Monty Jones, minister za kmetijstvo 

Demokratične republike Kongo ter minister za industrijo in mala podjetja Demokratične republike 
Kongo predstavili priložnosti in izzive afriškega agroživilskega sektorja. Prav tako se bodo govorci 
osredotočili na potencial kmetijstva v podsaharski Afriki danes in v prihodnosti. Več informacij o 
dogodku najdete tukaj.  
 

 

Dogodek: Spodbujanje pravic žensk in enakosti spolov na 
Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki 

 
Kdaj? 20. februar 2014. 

 
Kje? Bruselj, Belgija. 
 
Opis: Na okrogli mizi, ki jo organizirata SOLIDAR in FEPS, gosti pa jo evropska poslanka Zita Gurmai, 
bo delegacija iz regije predstavila svoje poglede na aktualne razmere v posameznih državah. Sledila 
bo razprava z udeleženci glede oblikovanja skupnih strategij za spodbujanje pravic žensk in enakosti 
spolov ter enakopravne participacije žensk v družbenem, političnem in gospodarskem življenju. Več 
informacij o dogodku najdete tukaj. 
 

 

 
 

mailto:club.of.volunteers@gmail.com
http://www.zavod-voluntariat.si/?p=4162
http://movement.deeep.org/webinars/
http://gallery.mailchimp.com/4f501124f34dd069257f2ca39/files/Experts_discussion_18_Feb_2014_ENG.pdf
http://www.solidar.org/spip.php?page=agenda&id_evenement=51


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. 
 

 

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. 
 
 

 
 

Domači 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. 
 
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. 

http://www.focus.si/index.php?node=26&id=1394
http://www.hr4dev.be/


 
Rok za oddajo vlog je 20. 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.  
 
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. 
 
 

 
Delovne priložnosti 

 
Vodja projekta s področja sanitacije 

 
Mednarodna humanitarna organizacija GOAL je objavila razpis za prosto delovno mesto 
vodje projekta s področja sanitacije, ki se izvaja v državi Sierra Leone. Rok za 
prijavo je 21. februar 2014. 

 

 
Območni vodja v Južnem Sudanu 

 
Mednarodna humanitarna organizacija Concern Worldwide je objavila razpis 
za prosto delovno mesto območnega vodje v Južnem Sudanu. Rok za 

prijavo je 26. februar 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.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/33021/91d18ce6168c7281beecd0ec96fed82b/
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
http://www.candidatemanager.net/cm/Micro/JobDetails.aspx?&mid=YGTYD&sid=BEVGTAZ&jid=UWCXEVYCX&site=Goal
https://jobs.concern.net/VacancyDetail.aspx?VacancyUID=000000002032
mailto:darja.krstic@sloga-platform.org

