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Povabilo k sodelovanju na nagradnem natečaju »Naj fotka - 
prostovoljski spomin leta« 

 
Ljubljana, 13. september 2013 - Zavod Voluntariat vabi prostovoljce, ki ste se 
letos udeleţili katerega od mednarodnih prostovoljnih taborov v Sloveniji ali 

tujini, da se prijavite na fotografski natečaj in s tem tudi z ostalimi delite svojo prostovoljsko 
izkušnjo. Rok za prijavo je 29. september 2013, podrobnejše informacije o natečaju pa najdete na 
Voluntariatovi spletni strani.  
 

 

Poletna šola o Združenih narodih uspešno zaključena 
 

Ljubljana, 17. september 2013 - Med 9. in 13. septembrom 2013 
je mladinska sekcija Društva za Zdruţene narode (ZN) za 
Slovenijo organizirala Poletno šolo o ZN. Kot častni govorec je 
poletno šolo otvoril bivši predsednik RS prof. dr. Danilo Türk, ki 
je v uvodnem predavanju predstavil svoj pogled na vlogo OZN pri 
reševanju aktualnih varnostnih vprašanj v svetu, zlasti v Siriji, 
Maliju in tudi v okviru izraelsko-palestinskih odnosov. Udeleţenci 

poletne šole (50 mladih med 18. in 29. letom) so v petih dneh spoznali strukturo OZN, namen, cilje 
in področja delovanja ter aktualne izzive mednarodne skupnosti, in sicer skozi seminarje ter 
interaktivne delavnice in debate, katerih cilj je bil spodbujanje razmišljanja o globalizaciji druţbe in 
kritične evalvacije aktualnih problematik današnjega sveta. Več informacij o poletni šoli najdete v 
priponki. Foto: Društvo za ZN za Slovenijo 
 

 

http://www.zavod-voluntariat.si/?p=3210
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/september13/poletna%20ola%20o%20zn%2009.2013.pdf


Tretje letno srečanje Mreže mladinskih društev za 
Združene narode pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika RS Boruta Pahorja 

 
Ljubljana, 17. september 2013 - Med 19. in 23. avgustom 
2013 je mladinska sekcija Društva za ZN za Slovenijo 
gostila tretje letno srečanje Mreţe mladinskih društev za 
ZN (United Nations Youth Associations Network - 
UNYANET), v sklopu katerega je potekala generalna 
skupščina mreţe in delavnice za izgradnjo njenih 

zmogljivosti. V okviru konference so predstavniki organizacij članic mreţe pregledali preteklo delo, 
pripravili načrte za nadaljnje delo, izvolili nov izvršni odbor mreţe in sprejeli nove članice mreţe, 
program pa je vključeval tudi delavnice in srečanja. Podrobnejše poročilo srečanja si lahko 
preberete v priponki. Foto: Društvo za ZN za Slovenijo 
 

 

Ministrstvo za zunanje zadeve RS pozdravlja ženevski 
dogovor o uničenju sirskega kemičnega orožja 

 
Ljubljana, 16. september 2013 - Ministrstvo za zunanje zadeve RS 
(MZZ) je na svoji spletni strani zapisalo, da pozdravlja ţenevski 
dogovor med drţavnim sekretarjem ZDA Johnom Kerryjem in ruskim 
zunanjim ministrom Sergeyem Lavrovom, ki določa pospešeno 
časovnico ter opredeljuje postopke za vzpostavitev nadzora nad 

sirskim kemičnim oroţjem in njegovim uničenjem. MZZ od sirskega reţima pričakuje brezpogojno 
sodelovanje pri uresničevanju dogovora in močno podpira dejstvo, da le-ta obravnavo sirskega 
kemičnega oroţja prenaša v Varnostni svet OZN. Ob tej priloţnosti je MZZ poudarilo tudi potrebo po 
takojšnji obravnavi humanitarne tragedije v Siriji in njenih sosednjih drţavah ter nujnost takojšnje 
zaustavitve nasilja in vzpostavitve političnega dialoga med sprtimi stranmi o prihodnosti Sirije v 
okviru ţenevskega procesa. Foto: Thomson Reuters 2013   
 

 

Slovenija sodelovala na razpravi o odgovornosti držav 
zaščititi prebivalstvo pred hudodelstvi 

 
Ljubljana, 12. september 2013 – Slovenija je 11. septembra 2013 
v Generalni skupščini OZN aktivno sodelovala na interaktivni 
razpravi o odgovornosti zaščititi (Responsibility to Protect – R2P) 
in o letošnjem poročilu generalnega sekretarja o R2P, 
posvečenem odgovornosti drţav, da zaščitijo svoje prebivalstvo 
ter preprečevanju hudodelstev. Tekom razprave je Slovenija 

med drugim poudarila, da koncept odgovornosti zaščititi v svojem bistvu predstavlja instrument 
preprečevanja in preventivne diplomacije, v povezavi s Sirijo pa je izrazila pričakovanje o ukrepanju 
Varnostnega sveta OZN ter pozvala k odgovornosti storilcev za svoja dejanja. Več o tem si lahko 
preberete na spletni strani MZZ. Foto: ZN  
 
 

 

Države v razvoju izvzete iz dogovora o avtomatski izmenjavi 
davčnih informacij 

 
Bruselj, 10. september 2013 - Voditelji drţav skupine G20 so na vrhu v 
Sankt Peterburgu, ki je potekal 5. in 6. septembra 2013, drţave v 
razvoju izvzeli iz dogovora o avtomatski izmenjavi davčnih informacij. 
Razlog za to naj bi bilo pomanjkanje upravne učinkovitosti omenjenih 
drţav, številni strokovnjaki s področja razvojnega sodelovanja pa so to 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/september13/unyanet%20summit%2008.2013.pdf
http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/6/32543/8d0ded472a6cf316ca6bd58cc19d28ae/
http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/141/32529/


odločitev ţe močno pokritizirali, saj bi ravno dostop do davčnih informacij tudi drţave v razvoju 
vključil v proces boja proti utaji davkov. Več o tem si lahko preberete na spletni strani EurActiv.   
 
 

 
Koristni viri 
 
A Cautionary Tale: The true cost of austerity and inequality in Europe; Oxfam. 

 
 

 
  

Sestanek Slogine delovne skupine za izgradnjo miru 
 

Kdaj? V četrtek, 19. septembra 2013, ob 11. uri. 
 
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 
 
Opis: Člani Slogine delovne skupine za izgradnjo miru bodo na naslednjem sestanku razpravljali o 
sledečih ključnih točkah: spremembe zakona o napotitvah civilistov na mirovne misije in sodelovanje 
z MZZ, srednjeročne prioritete delovne skupine, načrtovanje usposabljanja in članstvo v EPLO 
(European Peacebuilding Liaison Office). Kontaktna oseba za več informacij: ales.rovsnik@sloga-
platform.org. 

 

 
Sestanek Slogine delovne skupine za globalno prostovoljstvo 

 
Kdaj? V četrtek, 19. septembra 2013, ob 14. uri. 

 
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 
 
Opis: Prihajajoči sestanek Slogine delovne skupine za globalno prostovoljstvo bo osredotočen na 
naslednje teme: predstavitev dela v poletnih mesecih, akcijski načrt za 2013/2014, usposabljanja za 
NVO in prostovoljce ter Slovenski razvojni dnevi 2013. Kontaktna oseba za več informacij: 
ales.rovsnik@sloga-platform.org. 
 

 

Dva Slovenca v ganskem šolskem razredu 
 

Kdaj? V sredo, 18. septembra 2013, ob 17. uri.  
 

Kje? V knjiţnici Hiša svetov (prostori Knjiţnice Otona Ţupančiča, 
Kersnikova ulica 2, Ljubljana). 

 
Opis: Društvo Humanitas vas vabi na predavanje z naslovom Dva Slovenca 

v ganskem šolskem razredu, v okviru katerega bosta Sonja in Tomaţ predstavila svojo izkušnjo iz 
ganskega podeţelja, kjer sta tri mesece prostovoljno poučevala angleščino. Več informacij najdete v 
vabilu. 
 

 

 
 
 
 

http://www.euractiv.com/development-policy/tax-evasion-g20-leaves-developin-news-530307
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/a-cautionary-tale-the-true-cost-of-austerity-and-inequality-in-europe-301384
mailto:ales.rovsnik@sloga-platform.org
mailto:ales.rovsnik@sloga-platform.org
mailto:ales.rovsnik@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/september13/humanitas%20-%20dogodek%20gana%20sept%202013%20-%20vabilo.pdf


Okrogla miza in tiskovna konferenca »FEMMINILEREALE: naslednja 
postaja Ljubljana« 

 
Kdaj? V sredo, 18. septembra 2013, ob 17. uri. 

 
Kje? Slovenski etnografski muzej, Ljubljana. 

 
Opis: Slovenski etnografski muzej - SEM vabi na okroglo mizo s spremljajočo razstavo in 
predstavitvijo knjige »FEMMINILEREALE: naslednja postaja Ljubljana« (FEMMINILEREALE: Next Stop 
Ljubljana). Razstava prikazuje akcijo trţaške organizacije Fotografaredonna, dobitnico nagrade 
Evropskega parlamenta. Gostja dogodka bo avtorica fotografij akcije Marisa Ulcigrai, ki je na način 
angaţirane umetnosti v javnem prostoru pokazala na vprašljivost tradicionalnih norm, kako 
prikazovati ţenske. V slovenski in širši kontekst bodo akcijo umestile dr. Ksenija Vidmar, dr. Renata 
Šribar in moderatorka, dr. Nina Vodopivec. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani SEM in 
v sporočilu za javnost.  

 

 
Bazar Festivala LUPA 2013 

 
Kdaj? 26. september 2013, med 11. in 20. uro. 

 
Kje? Prešernov trg 2013. 
 
Opis: V organizaciji Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij 
(CNVOS) bo septembra potekal ţe 12. Festival nevladnih organizacij LUPA, v okviru katerega se bo 
ponovno odvil bazar NVO. Več informacij o Festivalu in bazarju NVO najdete na CNVOS-ovi spletni 
strani. 
 
 

 

Mednarodno srečanje proti naraščajočemu fašizmu in 
rasizmu  

 
Kdaj? 5. – 6. oktober 2013. 

 
Kje? Atene, Grčija. 

 
Opis: Zdruţeno gibanje proti groţnji rasizma in fašizma (KEERFA) 

iz Grčije organizira dvodnevno mednarodno srečanje, namenjeno vsem gibanjem, NVO, 
antifašističnim in antirasističnim skupinam, skupnostim imigrantov, gibanjem, ki se borijo za pravice 
marginalnih skupin, ter posameznikom, ki jih zanima tematika naraščajočega fašizma, rasizma, 
ksenofobije ter islamofobije v evropski druţbi. Mednarodno srečanje bo priloţnost za osvetlitev 
tematike ter izmenjavo izkušenj in mnenj z namenom mreţenja ter za prenos dobrih praks v 
prihodnost. Več informacij o dogodku najdete tukaj. Informacije prispevala: Katja Lihtenvalner, članica 

KEEFRA. Foto: KEEFRA  
 

 

Mednarodna konferenca »10 years of SlovakAid: A Vision of 
Development Cooperation for a Changing World« 

 
Kdaj? 16. - 17. oktober 2013. 

 
Kje? Bratislava, Slovaška. 
 
Opis: Slovaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in Fundacija Pontis organizirata 
mednarodno konferenco, katere namen je razprava o slovaških aktivnostih na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja v zadnjih 10 letih in o novih priloţnostih za Slovaško na tem 

http://www.etno-muzej.si/sl/dogodki/femminilereale-naslednja-postaja-ljubljana-predstavitev-projekta-okrogla-miza-in
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/september13/femminilereale%20press%20release.pdf
http://www.cnvos.si/article?path=/promocija/festival_lupa/lupa_2013
http://www.cnvos.si/article?path=/promocija/festival_lupa/lupa_2013
http://www.antiracismfascism.org/index.php/2013-09-08-23-02-58/item/716-international-meeting-against-fascism-and-racism-athens-october-5-6-2013
http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/zlata-zora-politiki-z-ulice.html


področju, s poudarkom na slovaškem predsedstvu Svetu EU v drugi polovici leta 2016. Rok za prijavo 
je 4. oktober 2013 (izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete na Slogini spletni strani, pošljite na 
conference@pontisfoundation.sk). Vabilo in program si lahko prav tako preberete v priponkah na 
Slogini spletni strani. 

 
 

 
 

Europe-Aid 
 
Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 11. in 17. septembrom 2013) 
 
ČRNA GORA (čezmejni program IPA Hrvaška-Črna gora, 2007 - 2013) 
  
Rok za prijavo: 13. december 2013. 
 
Več informacij 
 

 
KENIJA (zdravje mater in otrok, prehrana in storitve načrtovanja družin) 
 
Rok za prijavo: 30. oktober 2013. 
 
Več informacij 
 

 
BANGLADEŠ (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 19. november 2013. 
 
Več informacij 

 

 
Iskanje partnerjev 
 
Cumbria Development Education Centre (CDEC) išče partnerje za prijavo na razpis DEAR, in sicer s 
projektnim predlogom z naslovom »Inspiring Sustainability Leadership in Educators (ISLE)«. Namen 
projekta je usposobiti učitelje iz celega sveta in relevantne vodje sektorjev za izobraţevanje za bolj 
učinkovito vodenje izobraţevalnih organizacij. Podrobnejše informacije o tem in ostalih 
povpraševanjih za partnerje najdete na TRIALOG-ovi spletni strani. 
 
 

 
Usposabljanja in delovne priložnosti  
 

CNVOS vabi na uporabne delavnice za nevladne organizacije 
 

CNVOS je za predstavnike NVO pripravil tri sklope delavnic in izobraţevanj, ki vam 
bodo v pomoč pri prijavah na nove razpise in pridobivanju novih finančnih virov, še 

večji prodornosti vaših idej in poslanstva ter pri zakonitem, vendar učinkovitem in ekonomičnem 
poslovanju. Več informacij o posameznih delavnicah, njihovi vsebini, terminih in predavateljih 
najdete na CNVOS-ovi spletni strani. 
 

 

 

http://www.milenijski-cilji.org/napovednik-dogodkov/details/90-r10-years-of-slovakaid-a-vision-of-development-cooperation-for-a-changing-worldl.html
mailto:conference@pontisfoundation.sk
http://www.milenijski-cilji.org/napovednik-dogodkov/details/90-r10-years-of-slovakaid-a-vision-of-development-cooperation-for-a-changing-worldl.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1379345235162&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F09%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134665
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1379345450876&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F09%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134675
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1379345585315&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F09%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135045
http://www.trialog.or.at/partner-search-for-joint-projects
http://www.cnvos.si/currenteducations


Delavnica »Kako izboljšati prepoznavnost vašega društva?« 
 

Ekipa portala MojaObčina.si pripravlja brezplačno izobraţevalno 
delavnico, na kateri boste spoznali, kako s pomočjo optimizacije, 
povezovanja in komunikacije na druţbenih omreţjih povečate doseg 
vaših obvestil. Delavnice bodo potekale v sredo, 18. septembra 2013, 
in v soboto, 21. septembra 2013, v Ljubljani. Na delavnico se lahko 

prijavite s klicem na 01 620 88 17 ali prek e-naslova urednistvo@mojaobcina.si. Več informacij o 
delavnici najdete na naslednji povezavi. 

 

 
Delavnica »Aid modalities for civil society support under IPA 2014-2020« 

 
Razvojna mreţa balkanske civilne druţbe (Balkan Civil Society Development Network) 
vabi na delavnico z naslovom »Aid modalities for civil society support under IPA 2014-
2020«, ki bo potekala 25. septembra 2013 v Bruslju. Rok za prijavo je 18. september 
2013 (na bst@balkancsd.net). Referenčno gradivo, vabilo in osnutek programa si lahko 
preberete v priponkah na Slogini spletni strani. 

 
 

 

SLOGA išče sodelavko/sodelavca za področje projektnega 
svetovanja in priprave projektov 

 
SLOGA objavlja razpis za novo sodelavko oz. sodelavca za področje 
projektnega svetovanja in priprave projektov. Delovno razmerje bo 

sklenjeno za 8 mesecev (z moţnostjo dogovora o nadaljnjem sodelovanju) in za skrajšan delovni čas 
(predvidoma 30 ur tedensko). 
Izbrana oseba bo odgovorna za: 
- aktivno iskanje, spremljanje in analizo različnih nacionalnih, evropskih in mednarodnih razpisov, 
- pripravo projektnih predlogov za organizacijo, vključno s finančnim spremljanjem projekta in 
pripravo poročil, 
- svetovanje drugim nevladnim organizacijam glede priprave, izvajanja in/ali poročanja v okviru 
projektov, 
- organizacijo in podporo projektnim konzorcijem, 
- sodelovanje z različnimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji in v tujini, 
- načrtovanje in izvajanje usposabljanj za nevladne organizacije s področja prijave projektov. 
Rok za prijavo je 30. september 2013, podrobnejše informacije pa najdete v razpisu. 
 

 
Prosto delovno mesto na Društvu MEPI - Mednarodno 
priznanje za mlade 

 
Društvo MEPI - Mednarodno priznanje za mlade je objavilo razpis za 
prosto delovno mesto direktorja (m/ţ). Direktor bo zaposlen za 

polovični delovni čas, za obdobje 12 mesecev in z dvomesečno poskusno dobo. Predviden nastop 
dela: 2. november 2013. Rok za prijavo je 30. september 2013. Celoten razpis si lahko preberete v 
priponki, več informacij o programu in Nacionalnem uradu pa najdete tukaj. 
 

 

Prosto delovno mesto na Plan EU Office 
 

Na Plan EU Office iščejo novo vodjo zbiranja sredstev. Rok za prijavo je 1. 
oktober 2013, podrobnejše informacije o prostem delovnem mestu pa 
najdete na spletni strani Plan EU Office. 

 
 

mailto:urednistvo@mojaobcina.si
http://www.mojaobcina.si/ljubljana/novice/obvestila/dogodki/kako-izboljsati-prepoznavnost-vasega-drustva.html
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/september13/bcsdn%20delavnica%20sept%2013%20-%20gradivo.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/september13/bcsdn%20delavnica%20sept%2013%20-%20vabilo.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/september13/bcsdn%20delavnica%20sept%2013%20-%20program.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/september13/razpis%20za%20delovno%20mesto%20-%20fundraising.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/september13/mepi%20-%20razpis%20za%20prosto%20delovno%20mesto%20-%20direktor.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/september13/mepi%20-%20osebna%20izkaznica.pdf
http://www.plan-eu.org/about-us/jobs/eufundingmanager/


 

 


