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Povabilo k sodelovanju v spletni razpravi glede post-2015 okvira 
 

Ljubljana, 14. februar 2014 – Slogine članice in podporne organizacije ste 
lepo vabljene k posredovanju splošnih komentarjev in/ali amandmajskih 
dopolnil na osnutek stališč razvojnih in humanitarnih nevladnih 

organizacij (NVO) glede post-2015 okvira v spletni razpravi www.sloga-platform.org/forum.html. Cilj 
spletne razprave je oblikovati usklajen dokument, ki bo vključeval stališča razvojnih NVO - članic in 
podpornih organizacij mreže SLOGA. Končna verzija dokumenta bo namenjena Ministrstvu za zunanje 
zadeve RS (MZZ) in drugim odločevalcem. Stališče je nadgradnja pogleda, katerega je SLOGA v 
preteklem letu posredovala na MZZ in je pripravljeno skladno z dogovorom, sprejetim na zadnjem 
srečanju Slogine delovne skupine za politike. Predlaganih pet ciljev za post-2015 okvir bo tudi 
predstavljalo osnovo za Manifest razvojnih in humanitarnih NVO pred volitvami v Evropski parlament. 
 
Več informacij o vsebinskem okviru in poteku spletne razprave, vključno z navodili za sodelovanje, 
je dostopnih na naslednji povezavi. Vsi prejeti komentarji bodo vključeni v končno poročilo, v spletni 
razpravi pa bodo objavljeni tudi tisti prispevki, ki bo posredovani prek e-pošte na e-naslov 
ana.kalin@sloga-platform.org. 
 
Razprava bo potekala do ponedeljka, 24. februarja 2014. Lepo vabljeni k sodelovanju!  
 

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

 
Ljubljana, 17. 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.  

http://www.sloga-platform.org/forum.html?view=topic&catid=3&id=24#24
http://www.sloga-platform.org/forum.html
http://www.sloga-platform.org/forum.html?view=topic&catid=2&id=23
mailto:ana.kalin@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/slogopis%2013.pdf


 
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, 17. 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 

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. 
 

 

Program štipendiranja: Zavezništvo civilizacij Združenih 
narodov 

 
Ljubljana/New York, 13. februar 2014 - Ministrstvo za zunanje zadeve 
RS obvešča o Programu štipendiranja za udeležence iz arabskega 
sveta, in sicer za 15–20-dnevno izmenjavo, ki bo junija letos potekala 
v okviru Zavezništva civilizacij Združenih narodov. Tekom izmenjave 
bo 12 mladih iz Bližnjega vzhoda in Severne Afrike obiskalo 3-6 držav 
v Evropi in Združenih državah Amerike, 12 mladih iz Evrope in 

Severne Amerike pa 3-6 držav na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Cilj programa je prispevati h 
krepitvi znanja in razumevanja med ljudmi in narodi iz večinsko muslimanskih držav (predvsem iz 
arabskega sveta) ter iz Evrope in Severne Amerike.  
Rok za prijavo je 24. februar 2014.   

 

 
Priprave na Svetovni humanitarni vrh 2016 

 
Ženeva, 13. februar 2014 - Meseca maja 2016 bo v Istanbulu v Turčiji 
potekal Svetovni humanitarni vrh (World Humanitarian Summit - WHS), 
katerega koordinacijo in priprave vodi Urad Organizacije združenih 
narodov za koordinacijo humanitarnih zadev (OCHA). WHS bo združil 
posameznike in skupine, ki bodo skupaj naslavljali humanitarne izzive v 
prihodnosti, povezane z naravnimi nesrečami in konflikti. Cilj vseh 
dogodkov v okviru WHS je oblikovanje tesnih zavezništev in iskanje 
inovativnih rešitev za obstoječe in nove izzive na področju humanitarne 

pomoči. V teku priprav na WHS bo po svetu potekalo osem ključnih posvetovanj, pričela pa se bodo 
že maja letos. Vabljeni k sodelovanju tudi vi!   
 

 

mailto:novice@sloga-platform.org
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://www.unaoc.org/actions/trainings-and-exchanges/fellowship/apply/
http://www.worldhumanitariansummit.org/


Prebivalci regije Sahel se bodo tudi v letu 2014 
soočali s hudo prehransko krizo 

Bruselj, 3. februar 2014 - Evropska komisija je v začetku 
februarja naznanila, da bo afriški regiji Sahel v letu 2014 
namenila humanitarno pomoč v višini 142 milijonov evrov, 
saj tamkajšnje prebivalce ponovno ogroža huda 
prehranska kriza, poleg tega pa veliko ljudi v Maliju 
humanitarno pomoč potrebuje tudi zaradi zaostrenih 
razmer na severu države. Huda akutna podhranjenost je 

tudi v letu 2014 še vedno značilna za številne regije Čada, Nigra, Mavretanije, Burkine Faso, Malija, 
Senegala in Nigerije, tako da je visokemu tveganju hude podhranjenosti podvrženih približno 1,5 
milijona otrok. Sredstva EU bodo zato prednostno porabljena za pomoč otrokom in materam, pa tudi 
ostalim najbolj ranljivim skupinam, osnovno pomoč pa bo prejelo tudi več sto tisoč beguncev in 
notranje razseljenih oseb. Več o tem si lahko preberete na spletni strani ECHO. Foto: wn.com 
 
 

 

Zanimivo 
 
Ali razvojna pomoč koristi razvoju Afganistana? (»Foreign aid: Is Afghanistan a welfare state?«); 
The Interpreter. 
 
Spreminjajoči se trendi na področju migracij (»Mali migrants seek better life in Africa rather than 
Europe«); The Guardian. 
 
 

 
 

Dogodek: Kratka razprava na temo migracij in 
razvoja  

 
Kdaj? Jutri (četrtek), 20. februar 2014, med 10. in 12. 

uro. 
 
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 
 
Opis: Danes se je v organizaciji Sloge odvilo zanimivo usposabljanje s področja migracij in razvoja 
namenjeno predvsem NVO, ki so aktivne na tem področju. Jutri mu bo sledila še kratka razprava in 
izmenjava pogledov s predstavniki ministrstva za zunanje zadeve in ministrstva za notranje 
zadeve. Vljudno vabljeni vsi, ki vas področje zanima! 
 

 

Dogodek: Dobrodelni v Mariboru: 
zgradimo hišico v Burundiju 

 
Kdaj? Petek, 21. februar, ob 18. uri in 
sobota, 22. februar, prav tako ob 18. uri. 

 
Kje? Krščanska adventistična cerkev 
(Aljaževa 19, Maribor). 

 
Opis: Humanitarno društvo ADRA Slovenija in Krščanska adventistična cerkev v Mariboru vas ob koncu 
tedna vabita na naslednja dva dogodka: 
- potopisno predavanje o Burundiju z Gregorjem Česnikom, popotnikom, misijonarjem in članom 
Adre, ki je pred letom dni potoval po Burundiju; 

http://ec.europa.eu/echo/news/2014/20140203_en.htm
http://www.lowyinterpreter.org/post/2014/02/13/Afghanistan-Foreign-aid-and-dependency.aspx
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/feb/10/mali-migrants-better-life-africa-europe
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/februar14/Usposabljanje_Migracije_in_razvoj_-_vabilo.pdf


- dobrodelni koncert a cappella gospel zbora Bee Geesus, katerega pravi smisel delovanja je 
predvsem v širjenju veselega sporočila, ki ga nosijo gospel pesmi. 
Več informacij o dvodnevnem dogodku najdete v vabilu! 
 

 

Dogodek: Sestanek na temo Novele Zakona o prostovoljstvu 
 

Kdaj? Sreda, 26. februar 2014, ob 9. uri. 
 
Kje? V prostorih Slovenske filantropije (Poljanska cesta 12, Ljubljana). 
 
Opis: Ministrstvo za notranje zadeve je imenovalo Medresorsko delovno skupino za pripravo 
sprememb in dopolnitev Zakona o prostovoljstvu, katere naloga je priprava strokovnih podlag in ki je 
februarja imela že prvo sejo. Slovenska filantropija, nosilka Slovenske mreže prostovoljskih 
organizacij, vas vljudno vabi k sodelovanju v delovni skupini z namenom  oblikovanja skupnih stališč, 
ki jih bodo nadalje zastopali predstavniki prostovoljskih organizacij, člani Medresorske delovne 
skupine. Več informacij o sestanku najdete na spletnem portalu prostovoljstvo.org. 
 

 

Dogodek: Drugi razširjeni medresorski sestanek o 
uresničevanju otrokovih pravic 

 
Kdaj? Petek, 28. februar 2014, ob 9.30 uri. 

 
Kje? Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana. 
 
Opis: Direktorat za družino na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vabi 
relevantne organe in organizacije na drugi razširjeni medresorski sestanek o uresničevanju otrokovih 
pravic, ki bo osredotočen na 25. obletnico ratifikacije Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki jo 
obeležujemo prihodnje leto. Vabilo si lahko preberete v priponki. 
 

 

Usposabljanje: Pridobivanje sredstev in uspešno pisanje projektnih prijav 
 

Kdaj? 25. februar - 13. marec 2014. 
 
Kje? Prostori CNVOS (Povšetova 37, Ljubljana). 
 
Opis: CNVOS vas vabi na intenzivno, 3-dnevno delavnico, ki se na eni strani posveča znanjem o tem, 
kako dobro idejo razviti v konkreten projekt z realnimi možnostmi za uspeh, po drugi strani pa se 
posveča obravnavi razpisov in njihovih zahtev. Več informacij o usposabljanju in prijavni obrazec 
najdete na CNVOS-ovi spletni strani, kjer si lahko pogledate tudi celoten seznam aktualnih 
izobraževanj.  
 

 

Dogodek: Filmska sreda v Hiši svetov: Parada 
 

Kdaj? Sreda, 5. marec 2014, ob 17. uri. 
 

Kje? Hiša svetov (prostori Knjižnice Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana). 
 

Opis: Društvo Humanitas vas vabi, da se jim pridružite na marčevski Filmski sredi v 
Hiši svetov, ki bo s projekcijo filma Parada, režiserja Srđana Dragojevića, osvetlila težave, s katerimi 
se soočajo LGBT skupnosti. Več informacij o dogodku najdete na Humanitasovi spletni strani. 
 

 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/februar14/adra%20dobrodelni%20dogodek%20mb%20feb%202014.pdf
http://www.prostovoljstvo.org/?t=event&id=662
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/februar14/mddsz%20vabilo%20februar%202014.pdf
http://www.cnvos.si/education/id/452
http://www.cnvos.si/currenteducations
http://www.cnvos.si/currenteducations
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=529


Usposabljanje na temo priprave trajnostnega poročila po 
mednarodnih smernicah GRI 

 
Kdaj? Četrtek, 6. marec 2014, med 9. in 15. uro. 

 
Kje? Prostori Ekvilib Inštituta (Medvedova 28, Ljubljana). 
 
Opis: Ekvilib Inštitut vabi na svetovalni modul za trajnostno poročanje, s pomočjo katerega boste 
lahko izdali vrhunsko trajnostno poročilo. Več informacij o izobraževanju najdete na Ekvilibovi 
spletni strani, rok za prijavo pa je 3. marec 2014. 
 

 

Dogodek: Kulturno-humanitarni večer »Ženska ženski« 
 

Kdaj? Sobota, 8. marec 2014, ob 19. uri. 
 

Kje? Cankarjev dom, Vrhnika. 
 

Opis: Humanitarno društvo ADRA Slovenija vas vabi na razvojno obarvan dogodek 
ob mednarodnem dnevu žena, in sicer na kulturno-humanitarni večer »Ženska ženski«. V pestrem 
programu bodo sodelovali ženski pevski zbor Tonja, posebna gostja Darja Švajger in popotnik Gregor 
Česnik.  
Več informacij o kulturno-humanitarnem večeru najdete v vabilu. 
 

 
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. 
 

 

Dogodek: Svetovna konferenca o mladih 2014 
 

Kdaj? 6. - 10. maj 2014. 
 

Kje? Kolombo, Šrilanka. 
 

Opis: Letošnja Svetovna konferenca o mladih bo potekala pod naslovom 
»Krepitev vloge mladih pri razvoju«, osredotočena pa bo predvsem na večjo 

vlogo mladih pri procesih odločanja na področju razvoja in implementaciji post-2015 okvira. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://ekvilib.org/sl/izobraevanja
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/februar14/Adra_kulturno-humanitarni_ve%C4%8Der.jpg
http://www.focus.si/index.php?node=26&id=1394
http://wcy2014.com/


Usposabljanje: Beneška akademija o človekovih 
pravicah 2014 

 
Kdaj? 7. - 16. julij 2014. 

 
Kje? Benetke - Lido, Italija. 
 
Opis: V okviru European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) bo tudi 
letos potekala Beneška akademija o človekovih pravicah, in sicer pod naslovom »Judicial Legitimacy 
and the Rule of Law«. Rok za prijavo je 4. maj 2014, zgodnje prijave pa so odprte le še do 15. 
marca 2014. 
 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 6. in 19. februarjem 2014) 
 
UKRAJINA (podpora pri krepitvi varnostnih standardov komercialnega cestnega prometa) 
 
Rok za prijavo: 18. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
JUŽNI SUDAN (prehranska varnost) 
 
Rok za prijavo: 7. marec 2014. 
 
Več informacij 
 

 
PAPUA NOVA GVINEJA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 7. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
IZRAEL (krepitev organizacijskih, tehničnih in administrativnih zmogljivosti ter posodobitev 
naftnih in plinskih predpisov in zakonodaje) 
 
Rok za prijavo: 20. maj 2014. 
 
Več informacij   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://issuu.com/eiuc/docs/eiuc_flyer_va2014_issuuversion
http://www.eiuc.org/research/venice-academy-of-human-rights/applications.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1392645774357&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=05%2F02%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135490
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1392645894474&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=05%2F02%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135010
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1392796899262&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=12%2F02%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135276
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1392817513762&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=12%2F02%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135534


 
Drugi relevantni razpisi 
 
Javni razpis za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje 
razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju 
 
Kot že veste, je jutri rok za oddajo vlog (tj. 20. februar 2014) na Javni razpis za izvajanje projektov 
s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanje javnosti 
o mednarodnem razvojnem sodelovanju. Želimo vam veliko uspeha! 
 

 
Razpisi Velike Britanije za projekte s področja človekovih pravic 
 
Na spletni strani britanske vlade so objavljeni nekateri razpisi za finančno podporo projektom s 
področja človekovih pravic za obdobje 2014 - 2015 (FCO Human Rights and Democracy Programme 
2014–15). Rok za oddajo konceptov je 28. februar 2014. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Ostali relevantni domači in mednarodni razpisi so objavljeni na Slogini spletni strani. 
 

 
 

 
 

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.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/33021/91d18ce6168c7281beecd0ec96fed82b/
http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/33021/91d18ce6168c7281beecd0ec96fed82b/
https://www.gov.uk/human-rights-and-democracy-programme
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=114&lang=sl
mailto:darja.krstic@sloga-platform.org

