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Povabilo k branju 13. številke Slogopisa 
 

SLOGA, Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, je v 
predprazničnem času za vas pripravila že 13. številko razvojnega 
časopisa - Slogopisa. Zadnja letošnja številka je posvečena globalnemu 
učenju, ki predstavlja enega izmed temeljev mednarodnega razvoja in 
razvojnega sodelovanja, saj spodbuja kritično razmišljanje in odpira 
vrata novim in drugačnim vzorcem obnašanja. Zaradi pomena, ki ga 
pripisujemo globalnemu učenju, smo v začetku decembra v sodelovanju 
s partnerji ter s podporo Centra Sever-Jug Sveta Evrope organizirali 
Regionalno konferenco o globalnem učenju, na kateri je bilo odprtih 
veliko vprašanj glede samega koncepta in vloge globalnega učenja. Ta 
vprašanja naslavljamo tudi v štirih prispevkih Slogopisa, ki ga imate pred 
seboj, in sicer v intervjuju z Miguelom Silvo, vodjo programa globalnega 
učenja na Centru Sever-Jug Sveta Evrope, v intervjuju z Rilli 

Lappalainen, vodjo finske platforme NVO Kehys, v pogovoru z ministrom za izobraževanje, znanost in 
šport dr. Jernejem Pikalom in v strokovnem članku dr. Bogomirja Novaka z naslovom »H globalnem 
učenju svetovnega etosa«. 
Seveda tudi v tokratni številki Slogopisa najdete rubriki Novičke iz Slovenije in sveta ter Napovednik 
dogodkov, pa tudi rubriko Utrip NVO, v kateri se lahko seznanite s projektom »Zdrav duh v zdravem 
telesu«, ki ga IRD Global Zavod izvaja na Haitiju. Nova številka Slogopisa je dostopna v priponki, 
tiskano verzijo pa lahko dobite v pisarni Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). Z veseljem vas vabimo tudi k 
soustvarjanju 14. številke Slogopisa, katere osrednja tema bodo volitve v Evropski parlament in bo 
izšla konec februarja prihodnje leto. Želimo vam prijetno branje! 
 

 
Društvo za Združene narode za Slovenijo obeležilo dan 
človekovih pravic 

 
Ljubljana, 11. december 2013 - Društvo za Združene narode (ZN) za 
Slovenijo je 11. decembra 2013 s proslavo v Zbornični dvorani 
Univerze v Ljubljani obeležilo svetovni dan človekovih pravic. 
Slavnostni govornik je bil direktor Informacijske službe ZN na Dunaju 
g. Janos Tisovszky, v okviru proslave pa so bila podeljena tudi 

priznanja in nagrade avtorjem likovnih, literarnih in fotografskih del, ki so sodelovali na natečaju ob 
svetovnem dnevu človekovih pravic. Udeleženci proslave so si lahko ogledali tudi kratki film z 
naslovom »We All Make The World Beautiful«, za katerega je skupina 11 učencev iz osnovne šole 
Bičevje iz Ljubljane, pod mentorstvom Alenke Fajfar Gnezda in Bernardke Avsenik, s strani 
Informacijska službe OZN na Dunaju prejela nagrado za najboljši dokumentarni film. Več informacij o 
dogodku najdete tukaj. Foto: Društvo za ZN za Slovenijo      
 

 

 
 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/slogopis%2013.pdf
http://www.o-bicevje.lj.edus.si/Joomla/index.php/obvestila/449-prva-nagrada-ozn
http://www.unaslovenia.org/node/2436


Evropski ministri zavrnili slab predlog za politično omejitev 
biogoriv, a status quo je še slabša rešitev 

 
Bruselj, 12. december 2013 - Evropski ministri, pristojni za biogoriva, 
so 12. decembra 2013 na srečanju Sveta EU zavrnili slab predlog 
litvanskega predsedstva za politično omejitev biogoriv, a status quo je 
še slabša rešitev, saj bi litvanski predlog vendarle omejil rabo 
biogoriv, ki so proizvedene iz poljščin. Litvanski predlog bi namreč 
omejil rabo tovrstnih biogoriv na 7 odstotkov, kar je sicer manj od 
prvotnega predloga Evropske komisije (5 odstotkov), vendar pa 
neomejevanje pomeni le še več izpustov in višje stroške. Več o tem si 

lahko preberete na spletni strani Focusa, društva za sonaraven razvoj.  
 

 
Slovenske nevladne organizacije pomagajo 
Filipinom 

 
V začetku novembra je Jugovzhodno Azijo, v največji 
meri Filipine, prizadel t. i. super tajfun Haiyan, ki velja 
za najsmrtonosnejši tajfun, ki je kdajkoli pustošil po 
Filipinih, na svetovni ravni pa za najmočnejše neurje na 
kopnem. Po zadnjih podatkih Urada OZN za 

koordinacijo humanitarnih zadev (OCHA, 16.12.) je tajfun prizadel vsega skupaj 14,1 milijona ljudi, 
razselil 4,1 milijona ljudi, poškodoval ali uničil 1,1 milijon hiš ter terjal več kot 6.000 smrtnih žrtev, 
medtem ko je še vedno pogrešanih skoraj 1.800 oseb. Več kot mesec dni po katastrofi ljudje počasi 
obnavljajo svoja življenja, tako da se tudi pomoč Filipinom postopoma preusmerja v dolgoročno 
obnovo, toda zaradi velikega števila razseljenih ljudi je potreba po zagotavljanju pomoči, posebej 
odmaknjenim in prikrajšanim skupnostim, še vedno zelo velika. 
Pomoči Filipinom se je nemudoma pridružil tudi konzorcij slovenskih NVO - Adra Slovenija, društvo 
Hrana za življenje (Food for life Slovenia) in IRD Global Zavod. Le-te so pod okriljem Sloginega 
Humanitarnega odzivnega centra - HOC pričele s skupnim zbiranjem sredstev, s pomočjo katerih prek 
svojih lokalnih partnerskih organizacij pomagajo prebivalcem Filipinov. Najaktualnejše informacije o 
aktivnostih posamezne NVO najdete na spletni strani HOC. 
 
FILIPINOM LAHKO POMAGATE TUDI VI! Donacije za podporo aktivnostim konzorcija NVO še vedno 
zbiramo 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: IRD 

 
 

 
 

Dogodek: Srečanje s pravično kavo 
 

Kdaj? V sredo, 8. januarja 2014, ob 17.30 uri. 
 

Kje? Kalček (Celovška 268, Ljubljana). 
 
Opis: Pravična trgovina 3MUHE vabi na Srečanje s pravično kavo, na katerem vam bodo njeno zgodbo 
pripovedovali Rene Suša iz Društva Humanitas, ljubitelj in poznavalec kave Tine Čokl ter Živa 
Lopatič iz 3 MUH. Na dogodku boste pravično kavo, pripravljeno na prav poseben način, tudi 
poskusili. 
 

 

 

http://www.focus.si/index.php?node=25&id=1379
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHAPhilippinesTyphoonHaiyanSitrepNo24.pdf
http://www.humanitarni-center.si/aktualno-krizno-dogajanje/276-slovenija-je-na-filipinih.html


Usposabljanje: Izpolnjevanje razpisne dokumentacije za razpis programa 
»Temeljne pravice in državljanstvo« 

 
Kdaj? 15. januar 2014. 

 
Kje? CNVOS (Povšetova 37, Ljubljana). 
 
Opis: CNVOS za prijavitelje na javni razpis Evropske komisije za sofinanciranje mednarodnih 
projektov, ki prispevajo k doseganju enega ali več splošnih ter specifičnih ciljev programa »Temeljne 
pravice in državljanstvo«, organizira delavnico izpolnjevanja razpisne dokumentacije. Več informacij 
o delavnici najdete na CNVOS-ovi spletni strani.   
 

 

Usposabljanje: Seminar o globalnem učenju za učitelje 
 

Kdaj? 20. - 22. januar 2014. 
 
Kje? V prostorih CAAP-a (Valvasorjeva 42, Ljubljana). 
 
Opis: Društvo Humanitas v januarju pripravlja nov seminar o globalnem učenju za učitelje osnovnih 
in srednjih šol »Globalni izzivi - lokalni odgovori«, katerega cilj je učitelje seznaniti z globalnim 
učenjem. Seminar je za vse udeležence brezplačen, učitelji pa za udeležbo na seminarju od Zavoda 
za šolstvo RS prejmejo tudi kreditne točke. Prijave sprejemajo prek e-pošte koordinatorja programa 
Reneja Suše (rene@humanitas.si) in telefonske številke društva 01 430 03 43. Rok za prijavo je 12. 
januar 2014. Več informacij o seminarju najdete na spletni strani društva Humanitas.  
 
 

 

Dogodek: Konferenca »Moja destinacija je neznano« 
 

Kdaj? 19. februar 2013. 
 

Kje? Evropski parlament, Bruselj. 
 
Opis: Evropska poslanka Nathalie Griesbeck bo gostila konferenco z naslovom »My Destination is 
Unknown. Children on the move: will the EU deliver on its commitments?«, katere namen je 
krepitev ozaveščenosti o realnosti otrok migrantov brez spremstva. Več informacij o dogodku najdete 
tukaj. 

 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 11. in 20. decembrom 2013) 
 
SRBIJA (podpora srbskemu ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo) 
 
Rok za prijavo: 7. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
VIETNAM (podpora civilni družbi) 
 
Rok za prijavo: 28. februar 2014. 

http://www.cnvos.si/education/id/440
mailto:rene@humanitas.si
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=499
http://destination-unknown.org/event/eu-public-conference-my-destination-is-unknown/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387293956962&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135355


 
Več informacij 
 

 
KOSOVO (vrnitev in reintegracija manjšinskih skupnosti) 
 
Rok za prijavo: 19. marec 2014. 
 
Več informacij 
 

 
BELIZE (povečanje dostopnosti in kakovosti izobraževanja) 
 
Rok za prijavo: 2. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
BLIŽNJI IN SREDNJI VZHOD 
 
Rok za prijavo: 24. februar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
BELIZE (ekonomska diverzifikacija mikro, malih in srednjih podjetij) 
 
Rok za prijavo: 13. februar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
PAKISTAN (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 31. januar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
ALBANIJA (podpora pri reformi sistema javnih uslužbencev) 
 
Rok za prijavo: 10. februar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
EGIPT (podpora pri reformi predpisov na področju varnosti v železniškem prometu) 
 
Rok za prijavo: 20. februar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
VSE DRŽAVE (Program čezmejnega sodelovanja Črna gora - Kosovo) 
 
Rok za prijavo: 25. marec 2014. 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387294138192&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134827
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387294209230&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135350
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387294446741&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135067
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387294791246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135256
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387294898188&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135050
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387295224458&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135275
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387295360608&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135362
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387295595381&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134163


Več informacij 
 

 
RUSIJA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 21. februar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
VSE DRŽAVE (mednarodno sodelovanje na področju kazenskega pravosodja) 
 
Rok za prijavo: 22. februar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
DŽIBUTI (prehranska varnost) 
 
Rok za prijavo: 14. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
AZERBAJDŽAN (EIDHR in Sklad za civilno družbo v sosedstvu) 
 
Rok za prijavo: 24. februar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
GRUZIJA (Sklad za civilno družbo v sosedstvu) 
 
Rok za prijavo: 3. februar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
BURUNDI (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 20. marec 2014. 
 
Več informacij 

 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
»Razpis za so-organizacijo projektov mednarodnega prostovoljskega dela - mednarodni 
tabori 2014« 
 
Zavod Voluntariat je objavil »Razpis za so-organizacijo projektov mednarodnega prostovoljskega dela 
- mednarodni tabori 2014«. Rok za prijavo je 26. januar 2014, že 20. januarja pa bodo organizirali 
srečanje, na katerem se bodo lahko prijavitelji podrobneje seznanili z razpisom. Več o tem si lahko 
preberete na spletni strani Zavoda Voluntariat. 
 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387295744453&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135345
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387361732256&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135185
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387526749105&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135203
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387527051927&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135354
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387527151803&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135308
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387527499802&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135343
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387527561955&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=11%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135320
http://www.zavod-voluntariat.si/?page_id=314


 
Razpis Sklada OZN za odpravo nasilja nad ženskami 
 
Sklad OZN za odpravo nasilja nad ženskami (UN Trust Fund to End Violence against Women) je objavil 
Razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje inovativnih projektov in programov na področju 
preprečevanja nasilja nad ženskami in dekleti za leto 2013. Rok za prijavo je 22. januar 2014. 
Razpis v celoti si lahko preberete tukaj. 
 

 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2014, objavljeni v decembru 2013) 
 
DIPECHO Srednja Amerika 

 
 

 
Delovne priložnosti 
 

Vodja projekta TRIALOG 
 

Organizacija HORIZONT 3000 je objavila razpis za prosto delovno mesto 
»Vodja projekta TRIALOG«. Rok za prijavo je 20. januar 2014, izbrani kandidat (m/ž) pa bo z 
delom pričel 1. marca 2014. Razpis v celoti si lahko preberete tukaj.   
 
 

 

 
 

http://www.unwomen.org/en/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women/application-guidelines
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/dipecho_central_america_en.pdf
http://www.trialog.or.at/images/doku/project_manager_trialog_12_2013.pdf

