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Srečanje ustanoviteljic in članic Sloge 
 

Ljubljana, 27. oktober 2014 – V petek, 24. oktobra 2014, je v prostorih 
Sloge potekalo srečanje ustanoviteljic in članic Sloge. Pred srečanjem je 
potekalo krajše srečanje članic platforme Sloga z direktorjem 

Informacijske službe Združenih narodov na Dunaju g. Martinom Nesirkyjem.  
 

G. Nesirky je v uvodnem nagovoru predstavil proces oblikovanja ciljev 
trajnostnega razvoja in izpostavil, da je delo nevladnih organizacij 
ključno ne le v procesu oblikovanja t. i. »post-
2015« razvojne agende, temveč tudi pri 
zagovorništvu razvojne agende in ciljev 
trajnostnega razvoja. 

 
Na začetku srečanja ustanoviteljic in članic platforme Sloga je svet 
platforme Sloga predstavil delovanje v letu 2014, v nadaljevanju pa je 
potekala razprava o aktualnih izzivih. 
 

 
Sloga mlade ozaveščala o razvojnem sodelovanju 
 
Ljubljana, 24. oktober 2014 – SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvojno 
sodelovanje in humanitarno pomoč je svoje delovanje predstavljala na 15. 
Študentski areni, ki je med 21. in 23. oktobrom 2014 potekala na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. 
 
Največjo izobraţevalno-sejemsko prireditev za mlade v Sloveniji, ki v začetku 
študijskega leta na enem mestu ponudi številne aktivnosti, vsako leto obišče več 
kot 21 tisoč obiskovalcev. Sloga je izkoristila povabilo Slovenske filantropije in na stojnici 

predstavljala svoje aktivnosti ter dejavnosti članic. Mlade je ozaveščala o pomenu 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodni humanitarni pomoči. Prav 
tako so obiskovalci lahko dobili informacije o prihajajočem Evropskem letu za 
razvoj. Ponudili smo jim promocijske zloţenke, publikacije in Slogopis, 
informativni časopis za razvojne teme. 

 
Dogodek je ţe drugo leto potekal pod geslom »Aktiviraj se!«, s katerim ţelijo 
organizatorji mlade spodbuditi, naj ţe v času izobraţevanja in študija gradijo na 
svoji karieri, neformalnih izkušnjah in pridobitvi številnih informacij. 

 
 

 
 
 
 
 



 
Slovenski razvojni dnevi bodo januarja 2015 
 

Ljubljana, 24. oktober 2014 – SLOGA obvešča, da so Slovenski razvojni dnevi, v 
dogovoru z Ministrstvom za zunanje zadeve, prestavljeni v drugo polovico januarja 
2015. 

 
Intenzivni dogovori o terminu in vsebini dogodka ţe potekajo. SLOGA bo usklajen 
program objavila na spletni strani in vas o tem obvestila tudi preko rednih 

tedenskih e-novic. 
 

 
Evropski voditelji sprejeli šibke podnebno-energetske cilje 
 

Ljubljana, 24. oktober 2014 – Evropski voditelji so na zasedanju Evropskega sveta v 
Bruslju sprejeli dogovor o novem sveţnju podnebno-energetskih ciljev za leto 2030. 
V Focusu, društvu za sonaraven razvoj, so nad rezultatom razočarani, saj ne 
predstavlja potrebne ravni ambicij za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
obnovljive vire in energetske prihranke. 

 
Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je jasno, da dogovor ne odgovarja na nujnost ukrepanja za 
obvladovanje podnebnih sprememb, ki izhaja iz zadnjega poročila Medvladnega panela za podnebne 
spremembe. Evropska industrija ni dobila jasnega signala in spodbude za vlaganja v nizkoogljične 
tehnologije in izkoriščanje vseh gospodarskih in zaposlitvenih koristi teh vlaganj. Višji cilji za 
obnovljive vire energije in energetske prihranke bi bistveno zmanjšali energetsko odvisnost Evropske 
unije (EU) in zmanjšali pomembnost groţnje Rusije Ukrajini in EU. 
 
V Focusu, društvu za sonaraven razvoj, izpostavljajo, da se zdaj mora začeti delo na oblikovanju 
zakonodajnih predlogov, ki bodo zaostrili ambicije EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
povečanje deleţa obnovljivih virov energije in energetskih prihrankov. Izboljšan predlog je ključen, 
da EU svetu pokaţe, da si ţeli resno podnebno ukrepanje in ustvariti pozitivno dinamiko v 
mednarodnih podnebnih pogajanjih. 
 
Barbara Kvac, vodja programa Podnebje pri Focusu, društvu za sonaraven razvoj, sprejet dogovor o 
vsaj 40-odstotnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, vsaj 27-odstotnem deleţu obnovljivih virov 
energije in vsaj 27-odstotnem povečanju energetske učinkovitosti komentira: “Sprejeti cilji 
pomenijo upočasnjevanje evropskega podnebnega ukrepanja. Označiti 40-odstotno zmanjšanje 
emisij za zadostno ali ambiciozno, kot to počnejo evropski voditelji, je neodgovorno. Takšen cilj ni 
odgovor na znanstvena spoznanja. Tak dogovor ne bo zmanjšal odvisnosti EU od fosilnih goriv in 
pospešil prehoda k čisti energetski prihodnosti.” 
 
“Nezavezujoč cilj za energetske prihranke bo v primerjavi s trenutnimi trendi upočasnil napredek 
pri izboljševanju energetske učinkovitosti. S pritiskom na zavoro pri energetskih prihrankih EU 
izgublja na področju energetske varnosti, hkrati pa se odpoveduje stroškovno učinkovitim 
zmanjšanjem emisij in rasti zaposlovanja,” še dodaja Kvacova in zaključuje: “Evropska komisija 
mora odprtost ciljev, ki jih prinašajo besede 'vsaj', nujno izkoristiti za zaostritev ciljev. To je ključno 
za pogajanja EU o učinkovitem mednarodnem dogovoru z močnimi zavezami vseh velikih 
onesnaževalk.” 
 
Marjeta Benčina, vodja programa Mobilnost pri Focusu, pa dodaja: “Danes sklenjen dogovor prinaša 
mešana sporočila o tem, kako bo EU naslovila emisije iz naraščajočega prometnega sektorja. 
Vsebuje splošne in koristne usmeritve o promociji energetske učinkovitosti v prometu in potrebi o 
pospeševanju prehoda na električno mobilnost. Vendar dogovor vsebuje tudi možnost, da evropske 
države enostransko vključijo promet v evropsko shemo trgovanja z emisijami – možnost, ki ne bo 
zmanjšala emisij iz prometa in bi le odložila potrebno preobrazbo sektorja.” 
 
Več informacij najdete na spletni strani Focusa, društva za sonaraven razvoj. 

http://www.focus.si/index.php?node=25&id=1476


 
Poročilo OCHA o situaciji v Ukrajini 
 

Ljubljana, 27. oktober 2014 – Urad Zdruţenih narodov za usklajevanje 
humanitarnih aktivnosti (United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs) je izdal poročilo o situaciji v Ukrajini. Ukrajinski 
parlament je 20. oktobra sprejel dolgo pričakovan zakon, ki zagotavlja pravice 
in svoboščine notranje razseljenih oseb. Zakon naj bi pomagal rešiti nekatera 
ključna odprta vprašanja, ki jih znotraj obstoječega zakonodajnega okvira ni 
bilo mogoče rešiti in zavlačujejo humanitarno pomoč. Do 23. oktobra 2014 je 
bilo registriranih 50.000 notranje razseljenih oseb, od tega jih je 10.000 ţe 
prejelo drţavno pomoč. Z zdravstvenega sektorja opozarjajo, da je 
farmacevtska oskrba Ukrajine na robu propada. Ministrstvo za zdravje je 
pozvalo k podpori pri zagotavljanju osnovnih zdravil. Poročilo ocenjuje, da je 

število ţrtev konflikta v Vzhodni Ukrajini naraslo na 3.724 ubitih in 9.205 ranjenih. 
 
Celotno poročilo lahko preberete na spletni strani OCHA. 
 

 
Zanimivo 
 
- »A Human Rights-Based Post 2015 Framework«; CONCORD-Beyond 2015 European Task Force 
Briefing Paper. 
 
- »Securing Business' Accountability«; CONCORD-Beyond 2015 European Task Force Briefing Paper. 

 
-»Costing a Data Revolution – Working Paper 383«; Gabriel Demombynes in Justin Sandefur, Center 
for Global Development.  
 
-»North-South Research Partnership: Academia Meets Development?« Gilles Carbonnier in Tiina 
Kontinen, EADI Policy Paper.  
 
- »Why Forests? Why Now? A Preview of the Science, Economics, and Politics of Tropical Forests 
and Climate Change«; Frances Seymour in Jonah Busch, Center for Global Development. 
 

 

 
 

Pravni okviri trženja in optimalne obdavčitve v nevladnih organizacijah 
 

Kdaj? 4. november 2014. 
 

Kje? CNVOS (Povšetova 37, Ljubljana).  
 

CNVOS, Center za informiranje, svetovanje in razvoj nevladnih organizacij vabi na 
delavnico »Pravni okviri trţenja in optimalne obdavčitve v nevladnih organizacijah«, ki jo bo izvedel 
Matej Verbajs. Kotizacija za delavnico znaša 80 evrov + DDV, nekaj mest je brezplačnih. Več 
informacij in prijavnico najdete na spletni strani CNVOS. 

 

 
 
 

 
 
 
 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sitrep%2017%20-%20Ukraine.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/ETF_Briefing_HRBA.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/ETF_Briefing_PS.pdf
http://www.cgdev.org/publication/costing-data-revolution
http://www.eadi.org/fileadmin/Documents/Publications/EADI_Policy_Paper/EADI_policy_paper_Carbonnier_Kontinen_FINAL.pdf
http://www.cgdev.org/publication/why-forests-why-now-preview-science-economics-politics-tropical-forests-climate-change
http://www.cgdev.org/publication/why-forests-why-now-preview-science-economics-politics-tropical-forests-climate-change
http://www.cnvos.si/education/id/468


 
Uvodno usposabljanje za prostovoljce 
 

Kdaj? 6. november 2014.  
 

Kje? Kulturni inkubator (Koroška cesta 18, Maribor).  
 
 

Mladinski kulturni center Maribor in Slovenska filantropija – Združenje za 
promocijo prostovoljstva vabita na uvodno usposabljanje za prostovoljce, ki se dotika splošnih tem, 
pomembnih za izvajanje prostovoljnega dela. Rok za prijavo je 28. oktober 2014. Več informacij in 
prijavnico najdete na spletni strani prostovoljstvo.org. 
 

 
Usposabljanje za prostovoljce »Komunikacija z uporabnikom« 
 
Kdaj? 18. november 2014. 
 
Kje? Prostori Slovenske filantropije (Poljanska cesta 12, Ljubljana). 
 
 
Usposabljanje Slovenske filantropije – Združenja za promocijo prostovoljstva je namenjeno 
udeleţencem, ki delajo z ljudmi in se zavedajo, da je dobra komunikacija ključna za vzpostavitev in 
gradnjo dobrega odnosa z uporabnikom. Prispevek za usposabljanje znaša 37 evrov. Rok za prijavo je 
4. november 2014. Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani prostovoljstvo.org. 

 

 

Intenzivno 5-dnevno usposabljanje za mentorje 
»Vloga mentorja v organiziranem prostovoljstvu« 

 
Kdaj? 13. – 15. november in 12. – 13. december 2014. 

 
Kje? Mladinski center in hotel Ajdovščina (Efenkova cesta 

61a in Cesta IV. Prekomorske 61A, Ajdovščina). 
 
Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva vabi na intenzivno 5-dnevno 
usposabljanje za mentorje organiziranega prostovoljstva, v sklopu katerega bodo udeleţenci pridobili 
kompetence, pomembne za mentorje, organizatorje prostovoljstva in izobraţevalce prostovoljcev. 
Rok za prijavo je 6. november 2014. Za več informacij se obrnite na Primoţa Jamška 
(primoz.jamsek@filantropija.org). 

 

 

Intenzivni trening za izvajalce Žive knjižnice 
 
Kdaj? 4. – 7. december 2014. 
 
Kje? Hostel Pekarna (Ob ţeleznici 16, Maribor). 
 
Mladinski kulturni center in Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva vabita 
na 4-dnevni intenzivni trening za izvajalce Ţive knjiţnice. Ţiva knjiţnica je posebna inovativna 
metoda, ki skozi aktivni dialog ozavešča in izobraţuje o človeških vrednotah in človekovih pravicah, 
spodbuja razpravo o predsodkih in stereotipih v druţbi, prav tako pa doprinaša k razvoju 
prostovoljstva v organizacijah in lokalnih okoljih. Rok za prijavo je 14. november 2014. Več 
informacij in prijavnico najdete na spletni strani MKC Maribor. 
 

 

http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/termini-usposabljanj
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/termini-usposabljanj
mailto:primoz.jamsek@filantropija.org
http://www.banka-idej.si/si/Intenzivni_trening_za_izvajalce_Zive_knjiznice


 
CONCORD Annual AidWatch Seminar 
 

Kdaj? 19. in 20. november 2014. 
 

Kje? Paris, Francija. 
 

CONCORD organizira letni seminar o poročilu AidWatch, v sklopu 
katerega bodo naslovljeni trendi v razvojnem sodelovanju in 

učinkovitosti razvojne pomoči z namenom izboljšanja kapacitet organizacij članic Concorda, da bodo 
bolj učinkovito zagovarjale pozitivne spremembe na nacionalni in evropski ravni. Več informacij o 
konferenci najdete na spletni strani Concorda. 
 
 

 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 22. in 27. oktobrom 2014) 
 
TUNIZIJA (program za podporo civilni družbi) 
 
Rok za prijavo: 8. december 2014. 
 
Več informacij 
 

 
TUNIZIJA (tematski program za podporo civilni družbi) 
 
Rok za prijavo: 8. december 2014. 
 
Več informacij 
 

 
JORDANIJA (shema dotacij za aplikativne raziskave) 
 
Rok za prijavo: 28. december 2014. 
 
Več informacij 
 

 
JORDANIJA (shema dotacij za komercializacijo) 
 
Rok za prijavo: 28. december 2014. 
 
Več informacij 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 

Erasmus+ - strateška partnerstva 
 
Rok za prijavo: 31. marec 2015 
 

http://www.concordeurope.org/events/details/68-concord-aidwatch-seminar
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1414423220422&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136372
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1414423220422&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136398
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1414423220422&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136407
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1414423220422&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136406
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/strateska-partnerstva-na-podrocju-solskega-izobrazevanja/


Delovne priložnosti 
 
CONCORD išče koordinatorja projekta »Evropsko leto za razvoj 2015« 
 
CONCORD išče koordinatorja projekta za »Evropsko leto za razvoj 2015«. Rok za prijavo je 9. 
november 2014, več informacij pa najdete na spletni strani Concorda. 
 
 

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

 

 

http://www.concordeurope.org/job/185-european-year-for-development-2015
http://www.mzz.gov.si/

