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Slovenski razvojni dnevi s pestrim programom uspešno zaključeni 
 

Med 22. in 26. januarjem 2015 sta Ministrstvo za zunanje 
zadeve Republike Slovenije in SLOGA, platforma nevladnih 
organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, 
že šestič organizirala Slovenske razvojne dni. 

 
Slovenski razvojni dnevi so se pričeli 22. januarja s filmskim 
večerom v Kavarni Slovenskega etnografskega muzeja, kjer 
je bil premierno predvajan dokumentarni film »Tudi mi smo 
del istega sveta«, po projekciji pa je sledil pogovor z 

nevladnimi organizacijami, katerih projekte film predstavlja.  
 

Osrednji dogodek Slovenskih razvojnih dni je potekal 23. januarja v 
Mestnem muzeju. Dogodek so z uvodnimi nagovori otvorili minister 
za zunanje zadeve Karl Erjavec, evropski komisar za mednarodno 
sodelovanje in razvoj Neven Mimica in predsednik Sveta platforme 
SLOGA Eyachew Tefera. Minister Erjavec je v uvodnem nagovoru 
poudaril, da je v desetih letih mednarodnega razvojnega 
sodelovanja Slovenije le-ta sodelovala z več kot 80 državami in 
podprla več kot 140 razvojnih in humanitarnih projektov slovenskih 
nevladnih organizacij. Komisar Minica je opozoril, da moramo v 

razpravah o novi razvojni agendi po letu 2015 graditi na milenijskih razvojnih ciljih, vendar biti še 
ambicioznejši. Tefera je izpostavil, da morajo biti nevladne organizacije v čim večji meri vključene v 
pripravo strateških dokumentov – tako na nacionalni kot tudi na globalni ravni. 
 
Osrednji dogodek Slovenskih razvojnih dni se je nadaljeval z okroglo mizo »10 let mednarodnega 
razvojnega sodelovanja Republike Slovenije - kako naprej«, na kateri so sodelovali evropski komisar 
za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica, predsednica Strokovnega sveta mednarodnega 
razvojnega sodelovanja prof. dr. Maja Bučar, direktor ITF Damjan Bergant, poslanec Evropskega 
parlamenta Ivo Vajgl in generalni tajnik Slovenske karitas Imre Jerebic. Na okrogli mizi, ki jo je 

moderiral Igor E. Bergant, so udeleženci razpravljali o strateških 
usmeritvah in prioritetah na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja Slovenije in Evropske unije po letu 2015. 

 
V okviru osrednjega dogodka so svoje delo na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja predstavile tudi slovenske 
nevladne organizacije, in sicer s predvajanjem filma o razvojnih 
projektih in preko predstavitvenih gradiv. 

 



Popoldanski del so popestrile nevladne organizacije s predstavitvijo na 
Prešernovem trgu. Mimoidoče je z nastopom pritegnil a capella gospel zbor 
Bee Geesus, pogreli so se lahko z maroško kavo, ki jo je pripravila Skuhna, 
pravičnim čajem iz trgovine 3MUHE in piškoti, ki jih je pripravilo Humanitarno 
društvo Hrana za življenje. Prijetnega druženja ni pokvarilo niti deževno 
vreme. Predstavitev nevladnih organizacij na Prešernovem trgu je podprl 
župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković; za sodelovanje se iskreno 
zahvaljujemo! 

 
Dan se je zaključil z lutkovno predstavo 
za otroke Rešilni čoln, ki jo je izvedlo 
Društvo Humanitas v Cityparku. 
Obiskovalci Skuhne pa so si lahko 

ogledali kratke filme o razvojnih in humanitarnih projektih 
slovenskih nevladnih organizacij. 
 
V ponedeljek, 26. januarja, je v dopoldanskem času platforma SLOGA organizirala neformalno 
srečanje nevladnih organizacij iz regije, zainteresiranih za sodelovanje v pobudi EU o humanitarnih 
prostovoljcih. Slovenski razvojni dnevi so se zaključili z regionalno delavnico na temo pobude EU o 
humanitarnih prostovoljcih v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 
Delavnice, ki jo je vodila predstavnica Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno 
pomoč in civilno zaščito (DG ECHO), so se udeležili predstavniki nevladnih organizacij, aktivnih na 
področju mednarodne humanitarne pomoči, in zunanjih ministrstev iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, 
Nemčije, Italije, Madžarske in predsedujoče EU, Latvije.  
 
Slovenski razvojni dnevi so s pestrim programom pritegnili številne udeležence in so predstavljali 
uvod v aktivnosti ozaveščanja o mednarodnem razvojnem sodelovanju v evropskem letu za razvoj 
2015.  
 

 

Sestanek platforme SLOGA z MZZ glede strateških procesov v letu 2015 
 
Dne 27. januarja 2015 se je SLOGA udeležila sestanka s Sektorjem za politike mednarodnega 
razvojnega sodelovanja na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije glede načrtovanja 
strateških procesov v letu 2015. 
 
Skupaj so bila identificirana naslednja področja, na katerih bosta MZZ in SLOGA sodelovala ter 
usklajevala stališča, in sicer glede pogajanj v okviru post-2015 razvojne agende, zakona in resolucije 
o mednarodnem razvojnem sodelovanju, deklaracije in strategije o zunanji politiki Republike 
Slovenije ter priprave stališč za vrh o financiranju za razvoj v Addis Abebi. 
 
SLOGA je predstavila načrtovane dejavnosti na področju skladnosti politik za razvoj in MZZ pozvala, 
da na podlagi dobre pretekle prakse vključi predstavnika nevladnih organizacij v vladne delegacije za 
mednarodne dogodke, pomembne za nevladni sektor. 
 

 

SLOGA pripravila stališče glede osnutka Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije 
 
Platforma SLOGA je v javni razpravi o osnutku Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije 
Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije posredovala stališče, v katerem je utemeljila 
potrebo po večji skladnosti politik za razvoj. Še posebej je bila poudarjena nuja krepitve položaja 
mednarodnega razvojnega in humanitarnega sodelovanja na strateški ravni ter vlogi nevladnih 
organizacij v načrtovanju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju učinkovitosti dejavnosti države. 
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Podaljšan rok za posredovanje komentarjev na osnutek deklaracije o zunanji politiki RS 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ) je podaljšalo javno razpravo o osnutku nove 
deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije do 15. februarja 2015. 
 
Na osnovi dosedanje javne razprave so pripravili povzetek nekaterih najbolj izpostavljenih vprašanj v 
obliki diskusijskega dokumenta. Zbrane prispevke bodo upoštevali tudi pri pripravi zunanjepolitične 
strategije, zato vse organizacije vabimo k sodelovanju v razpravi. 
 

 

Video natečaj »Sijoče zvezde Evrope« 
 

Vabimo vas k sodelovanju na video natečaju »Sijoče 
zvezde Evrope«. Na natečaju lahko sodelujete z 
videom, ki ni daljši od 150 sekund, ki kreativno 
predstavlja projekt mednarodnega razvojnega 
sodelovanja. 

 
Natečaj »Sijoče zvezde Evrope« (Shining Stars of 

Europe) spodbuja predvsem mlade, pa tudi vse ostale, da na kreativen način izrazijo, kaj jim pomeni 
in kakšno mednarodno razvojno sodelovanje si želijo ter predstavljajo v prihodnosti. Z mednarodnim 
razvojnim sodelovanjem prispevamo k gospodarskemu, socialnemu in okoljskemu napredku držav v 
razvoju. 
 
Vsebina natečaja 
Natečaj je razpisan v okviru evropskega leta za razvoj, katerega slogan je »Naš svet, naše 
dostojanstvo, naša prihodnost« in je bil predstavljen 9. januarja 2015 v Rigi (Latvija) na otvoritvi 
evropskega leta za razvoj. 
 
Pripraviti je potrebno dokumentarni film s prikazom zanimivega projekta, ki bo ali je že izveden na 
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Projekt je lahko šele vaša ideja, ki se vam je 
porodila, projekt, ki ga že izvajate, ali pa je projekt, ki ga izvaja katerakoli druga organizacija. V 
tem primeru se je potrebno povezati s to organizacijo in jo vključiti v nastajanje prispevka. 
 
Merila za izbor  
- Ali film prikazuje primer uspešnega mednarodnega razvojnega sodelovanja? 
- Ali so v filmu vključeni vsi partnerji in prikazane njihove vloge ter koristi? 
- Ali projekt nakazuje možnosti, da sodelujoči partnerji postanejo samostojni? 
- Je film zanimiv, ideja inovativna? 
- Kvaliteta in zanimivost zgodbe in realizacija. 
- Kako je film tehnično narejen (ni odločujoč kriterij). 
 
Dolžina video prispevka: video prispevek naj bo kratek, dolg največ 150 sekund. 
 
Jezik: v video prispevku lahko uporabljate katerikoli jezik. V primeru, da jezik v posnetku ni 
angleščina, mora biti posnetek opremljen z angleškimi podnapisi. 
 
Rok za prijavo: 31. avgust 2015. 
 
Nagrade 
Filme bo ocenjevala mednarodna žirija, ki bo naredila izbor 20 filmov, ki bodo prikazani v finalu. Na 
podlagi odločitve žirije, javnega glasovanja v finalu in spletnega glasovanja bodo izbrani trije 
najboljši filmi. Nagrada za vsak nagrajeni film je 1.000 evrov. 
 
Če bo izbran udeleženec star med 13 in 30 let, bo dobil povrnjene tudi stroške poti, hrane in bivanja. 
 
Več informacij o natečaju najdete v priponki in na spletni strani Shining Stars of Europe. 
 

http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/6/34647/253eb152be6ad38875746d21fa9a9f56/
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/dokumenti/sporocila_za_javnost/Osnutek_Deklaracije_ZP_RS.pdf
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/dokumenti/sporocila_za_javnost/Osnutek_Deklaracije_ZP_RS.pdf
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/dokumenti/sporocila_za_javnost/Vprasanja_za_diskusijo_Deklaracija_o_ZP.pdf
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V Rigi slovesna otvoritev evropskega leta za razvoj 2015 
 

V Rigi (Latvija) je 9. januarja 2015 potekala uradna otvoritev evropskega 
leta za razvoj 2015. Slovesnosti so se udeležili najvišji predstavniki 
Evropske unije (EU), med drugim predsednik Evropske komisije (EK) Jean-
Claude Juncker, visoka predstavnica EU za zunanjo politiko Federica 
Mogherini in predsednica odbora Evropskega parlamenta (EP) za razvoj 
Linda McAvan. Evropsko leto za razvoj 2015 je uradno odprla Laimdota 
Straujuma, predsednica vlade Latvije, ki predseduje Svetu EU v prvi 

polovici leta 2015. Odprtja se je s strani Slovenije udeležila Nataša Adlešič-Barba z Ministrstva za 
zunanje zadeve, ki je nacionalna koordinatorica za evropsko leto za razvoj 2015. 
 
Predsednik EK Jean-Claude Juncker je poudaril, da je leto pred nami izrednega pomena zaradi 
sprejema ciljev razvojne agende po letu 2015, ki bodo veljali za vse države sveta. Vse evropske 
državljane je pozval k podpori pri prizadevanjih za boljši svet. Visoka predstavnica Federica 
Mogherini je dejala, da smo pred tremi izzivi: prvi je sprememba obnašanja držav v razvoju, drugi je 
sprememba razmišljanja nas samih, v razvitih državah, kajti potrebno bo prilagoditi notranje politike 
držav članic in tretji je potreba po nagovoru vseh dimenzij globalnega razvoja. Vsi delimo 
odgovornost za prihodnost našega sveta. Predsednica odbora EP za razvoj Linda McAvan je pohvalila 
latvijske nevladne organizacije, ki so sprožile pobudo za evropsko leto za razvoj 2015. Menila je, da 
je razvojno sodelovanje uspešno, še posebej če pogledamo osebne zgodbe, ki stojijo za statistikami, 
kot so npr. 3 milijoni otrok, cepljenih proti malariji, ali več milijonov, dvignjenih iz revščine. 
Poudarila je, da naj nam bodo zgodbe pakistanske aktivistke Malale Yousafzai in drugih spodbuda za 
nadaljnje delu na področju enakopravnosti spolov. Na koncu je citirala Mandelo, ki je deset let nazaj 
dejal, da je tako kot suženjstvo in apartheid tudi revščina nekaj, kar lahko ljudje s skupnimi močmi 
presežemo. 
 
Udeležence so sicer nagovorili tudi predsednik Evropskega ekonomskega in socialnega odbora Henri 
Malosse, predsednik Odbora regij Michel Lebrun in direktor CONCORDA Seamus Jeffreson. 
 
Vir: MZZ 
 

 

Slovenska filantropija vabi k sodelovanju v sklopu Dneva za spremembe 
 

Slovenska filantropija 28. marca 2015 organizira 
že šesti Dan za spremembe s ciljem spodbujanja 
solidarnosti, ki zaradi hitrega načina življenja 
vedno bolj izginja iz našega vsakdanjika. Cilj akcij 
je prebivalce Slovenije nagovoriti, da stopijo iz 
ustaljenih smernic, zavihajo rokave in za en dan 
postanejo prostovoljci.  

 
Več o Dnevu za spremembe lahko preberite na spletni strani Slovenske filantropije, kjer lahko tudi 
prijavite vašo akcijo. 
 

 
Smernice za zagotavljanje kakovosti globalnega učenja 

 
Društvo Humanitas je v okviru projekta Doživimo svet, ki ga izvaja v sodelovanju 
s češko organizacijo ARPOK in avstrijsko Südwing Agentur, razvilo smernice za 
zagotavljanje kakovosti globalnega učenja prek delavnic na šolah. Gre za 
smernice, ki se nanašajo na 90-minutne delavnice v razredu. Določene so glede 
na dosedanje izkušnje projektnih partnerjev in predstavljajo nek splošen okvir, 
kako lahko z vzpostavitvijo varnega, vključujočega in kritičnega učnega okolja 
olajšamo učni proces. 

http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/141/34550/
http://www.filantropija.org/dan-za-spremembe-2015/
http://www.filantropija.org/prijave/dan-za-spremembe-2015/


 
Smernice so razdeljene na tri dele, in sicer vsebino delavnic, metodologijo in samo izvedbo. 
Namenjene so vsem, ki delajo z mladimi - učiteljem, sodelavcem in prostovoljcem nevladnih 
organizacij ter ostalim mladinskim delavcem. Če vas zanima, kako izvesti kakovostno delavnico o 
globalnem učenju, si jih lahko preberete tukaj. 
 
Več informacij o projektu najdete na spletni strani Društva Humanitas. 
 

 

Otrokove pravice v Jordaniji 
 

Ljubljana in Aman, 2. februar 2015 – Zavod Krog je v Jordaniji 
z partnersko organizacijo S.O.S. Villages Jordan začel tretjo 
fazo projekta »Jordanija skozi oči otroka«, ki ga financira 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Novi 
mentorji s področja otrokovih pravic in razvoja so po uspešnem 
zaključku 10-dnevnega treninga trenerjev in izvedenih 
delavnicah za starše začeli novo pridobljeno znanje uporabljati 
tudi za organizacijo in izvedbo delavnic za otroke, stare med 
10 in 15 let z območij Amana, Irbida in Akabe. 

 
Krog Jordanija2V Amanu so serijo delavnic »Naše pravice« začeli s praktičnimi delavnicami za razvoj 
življenjskih spretnosti, kot so komunikacijske veščine in timsko delo. V Akabi so se na prvih treh 
delavnicah dotaknili pravic in dolžnosti otroka, načinov zaščite pred zlorabami, načrtovanja 
akademske in poklicne poti, krepitve pozitivnih vrednot in odpravljanja negativnih vrednot. V Irbidu 
so se prav tako najprej dotaknili pravic otrok in nadaljevali z življenjskimi veščinami, kot so 
komunikacijske veščine, reševanje problemov in krepitev kreativnega mišljenja. 
 
Na delavnicah »Naše pravice« v Amanu sodeluje 25 otrok, v Irbibu 28, v Akabi pa se delavnic 
izmenično udeležuje 40 otrok. Skupno bo izvedenih okoli 40 delavnic, ki jim bodo sledili trije manjši 
dogodki na temo različnih otrokovih pravic v vseh treh mestih. 
 

 

Protest Mirovnega inštituta proti preganjanju novinarjev in novinark 
 

Kot je zapisal Mirovni inštitut v sporočilu za javnost, ostro 
obsojajo naraščajoč trend represivnega preganjanja 
novinarjev in novinark v Sloveniji. Z ogorčenjem 
ugotavljajo, da nedopustnemu kazenskemu pregonu 
novinarke Dela Anuške Delić sledijo novi nedopustni primeri 
predkazenskih postopkov in zaslišanj: tokrat gre za 
novinarja Televizije Slovenija Erika Valenčiča, ovadena in 

zaslišana pa sta bila tudi novinarka Meta Roglič in novinar Peter Lovšin z Dnevnika. Vsi preganjani ali 
preiskovani novinarji in novinarke raziskujejo teme, ki so v javnem interesu in so izjemnega pomena 
za slovensko javnost – krepitev rasističnih in neo-nacističnih gibanj, prikrivanje povezav med temi 
gibanji in političnimi strankami, prikrojevanje poročil o teh pojavih in dvomljivo vlogo obveščevalne 
službe. 
 
Pri Mirovnem inštitutu opozarjajo, da so kazenski in predkazenski pregoni novinarjev ter novinark 
zaradi preverjanja in objave informacij, ki so nesporno v javnem interesu, v diametralnem nasprotju 
s pravico do izražanja in svobodo medijev. 
 
Od ministra za pravosodje in vlade pričakujejo, da nemudoma v zakonodajni postopek vložita 
predlog za spremembo kazenskega zakonika, ki bo onemogočil nadaljevanje pregona novinarjev in 
novinark. Opozarjajo, da morebitne obsodbe ne bi zdržale presoje pred Evropskim sodiščem za 
človekove pravice, ki pravico do izražanja in svobodo medijev postavlja med najpomembnejše 
vrednote demokratičnih družb. Za omejevanje pravice do izražanja in posege v novinarsko 

../Priponke%20novice/smernice%20GU.pdf
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=640


avtonomijo je treba izkazati posebej utemeljene razloge, ki pa v primerih pregona slovenskih 
novinarjev niso podani. 
 
Vladi in parlamentu tudi predlagajo, da se v tem primeru uporabi skrajšan zakonodajni postopek, ki 
bo omogočil hitro spremembo zakona. Po procesni kazenski zakonodaji se v primeru spremembe 
zakona kazenski postopki, ki že tečejo, nadaljujejo po zakonu, ki je za obdolžence ugodnejši. Na ta 
način bo tožilstvo lahko zakonito odstopilo od pregona in primeri se bodo lahko zaključili. 
 
Takšna sprememba kazenskega zakonika pa bi tudi dolgoročno zagotovila, da novinark in novinarjev 
pri raziskovanju in poročanju o dejanjih in povezavah, katerih razkritje je v javnem interesu, ne bo 
ovirala grožnja kazenskega pregona. 
 
 

 
 

Delavnica za krepitev kadrov NVO za delo v državah prejemnicah uradne razvojne 
pomoči 

 
Kdaj? 12. februar 2015. 

 
Kje? SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana). 

 
SLOGA vabi na prvo v nizu delavnic za krepitev kadrov NVO za delo v državah prejemnicah 
uradne razvojne pomoči. 
 
SLOGA bo organizirala tri delavnice za krepitev kadrov nevladnih organizacij za delo v državah 
prejemnicah uradne razvojne pomoči. 
 
Namen prve delavnice je omogočiti izmenjavo izkušenj med udeleženci in okrepiti ter izboljšati 
sposobnosti udeležencev za delovanje na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. 
 
Metodični pristopi delavnice bodo: kratke uvodne tematske predstavitve, refleksije lastnega 
delovanja udeležencev in izmenjava izkušenj, kolegialno svetovanje (peer counselling), delo v 
manjših skupinah in igranje vlog. Podrobnejši program delavnice najdete tukaj. 
 
Delavnico bosta vodili dr. Anica Mikuš Kos in Vahida Huzejrović.  
 
Udeležba na delavnici je brezplačna. Prosimo, da udeležbo potrdite najkasneje do 6. februarja na 
adriana.aralica@sloga-platform.org. Število mest na delavnici je omejeno. 
 
Vljudno vabljeni! 
 

 
Usposabljanje o prijavi na razpise programa Evropa za državljane 
 
Kdaj? 10. februar 2015 med 9. in 15. uro. 
 
Kje? Vojkova cesta 63, Ljubljana. 
 
Stičišče NVO osrednje Slovenije vabi na brezplačno usposabljanje ob prijavi na razpise programa 
Evropa za državljane. Brezplačno usposabljanje je namenjeno predstavnikom nevladnih organizacij iz 
Osrednjeslovenske regije, ki se nameravajo s svojimi projekti prijaviti na razpis programa Evropa za 
državljane, ki je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju Evropske 
unije. 
 
Prijave zbirajo do ponedeljka, 9. februarja 2015, oz. do zasedenosti mest. Pri prijavi imajo prednost 
člani Mreže NVO osrednje Slovenije.  

../Downloads/Vabilo-delavnica-krepitev%20kadrov_feb_program.pdf
mailto:adriana.aralica@sloga-platform.org
http://www.consulta.si/prijavnica


 
Več informacij o usposabljanju najdete na spletni strani Stičišča NVO osrednje Slovenije. 
 

 

Javna razprava o vplivu prostotrgovinskega sporazuma med EU in ZDA na Slovenijo in 
njeno družbo 
 
Kdaj? 13. februar 2015 med 9. in 12. uro. 
 
Kje? Državni svet Republike Slovenije (Šubičeva 4, Ljubljana). 
 
Pogajanja o sklenitvi prostotrgovinskega sporazuma med EU in ZDA (Transatlantic Trade & Investment 
Partnership - TTIP) so se za zaprtimi vrati pričela julija 2013. Vsebina sporazuma dolgo časa ni bila 
znana in ostaja tudi danes v večini prikrita našim očem.  
 
Udeležence javne razprave z naslovom "Sporazum TTIP ali kako nam korporacije poskušajo ugrabiti 
prihodnost" bo pozdravil Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. Sledili bodo 
uvodni nagovori dr. Igorja Šoltesa, poslanca Evropskega parlamenta, Branimirja Štruklja, glavnega 
tajnika Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, mag. Marka Višnarja, direktorja Farm 
Ihan, d. d., dr. Aleša Kuharja z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Andreja Gnezde, 
nacionalnega koordinatorja STOP TTIP pri Umanoteri. Javna razprava se bo zaključila z vprašanji iz 
občinstva. 
 
Več informacij in program razprave najdete v vabilu. 
 

 

Uvodno usposabljanje za mentorje prostovoljcev 
 

Kdaj? 17. februar 2015 med 9. in 16. uro. 
 

Kje? Slovenska filantropija (Poljanska cesta 12, Ljubljana). 
 

Slovenska filantropija vabi na uvodno usposabljanje za mentorje prostovoljcev. 
 

Usposabljanje celostno odgovori na vprašanje, kako pripraviti organizacijo na 
prostovoljsko delo in voditi prostovoljce, ter podrobneje obravnava naslednje 

teme: 
• pomen organiziranega prostovoljstva v družbi in kje so meje med prostovoljstvom in izkoriščanjem, 
• proces uvajanja prostovoljstva v organizacijo, 
• pridobivanje primernih prostovoljcev in sklepanje dogovorov, 
• Zakon o prostovoljstvu in vodenje evidenc. 
 
Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani Slovenske filantropije. 
 

 

Mentorsko usposabljanje o motiviranju in spremljanju prostovoljcev 
 
Kdaj? 24. februar 2015 med 9. in 16. uro. 
 

Kje? Slovenska filantropija (Poljanska cesta 12, Ljubljana). 
 

Slovenska filantropija vabi na usposabljanje o motiviranju in spremljanju 
prostovoljcev. 

 
Na mentorskem usposabljanju bodo naslovljene naslednje teme: 

• zunanji in notranji motivatorji ter priprava prostovoljskih aktivnosti, ki jih spodbujajo, 
• kako čim bolje spremljati posameznega prostovoljca in kje so meje prostovoljskega dela, 

http://consulta.si/novice/usposabljanje-ob-prijavi-na-razpise-programa-evrop/627
../Priponke%20novice/POSVET%20TTIP.pdf
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/splosno-usposabljanje-za-mentorje


• kakšno nagrajevanje prostovoljcev je dovoljeno, pa tudi najbolj učinkovito, 
• kako vzpostavljati dober sodelovalni odnos med mentorjem in prostovoljci? 
 
Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani Slovenske filantropije. 
 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 19. januarjem in 3. februarjem 2015) 
 
VIETNAM (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 11. februar 2015. 
 
Več informacij 
 

 
ČAD (tehnična pomoč za podporo sodelovanju med Čadom in EU) 
 
Rok za prijavo: 19. februar 2015. 
 
Več informacij 
 

 
SRBIJA (podnebna strategija in akcijski načrt) 
 
Rok za prijavo: 20. februar 2015. 
 
Več informacij 
 

 
TUNIZIJA (tehnična pomoč pri akreditacijah na področju zdravstva) 
 
Rok za prijavo: 20. februar 2015. 
 
Več informacij 
 

 
TURČIJA (gradbeni nadzor) 
 
Rok za prijavo: 20. februar 2015. 
 
Več informacij 
 

 
TURČIJA (tehnična pomoč za izboljšanje družbene vključenosti in zaposljivosti prikrajšanih oseb) 
 
Rok za prijavo: 23. februar 2015. 
 
Več informacij 
 

 
SRBIJA (nadzor gradnje vodooskrbnega sistema) 
 

http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/tematsko-usposabljanje
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136353
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136353
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422964832657&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=136374
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422964832657&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=136374
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135966
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135966
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422964832657&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=136180
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422964832657&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=136180
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422964832657&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=136234
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422964832657&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=136234
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=134912
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=134912


Rok za prijavo: 25. februar 2015. 
 
Več informacij 
 

 
BOSNA IN HERCEGOVINA (podpora pri načrtovanju programov IPA II) 
 
Rok za prijavo: 27. februar 2015. 
 
Več informacij 
 

 
BRAZILIJA (ukrep za znižanje emisij ogljika) 
 
Rok za prijavo: 27. februar 2015. 
 
Več informacij 

 

 
GRUZIJA (zagotavljanje nujne medicinske pomoči) 
 
Rok za prijavo: 2. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
IRAK (oprema za radiokemijski laboratorij in vzpostavitev mobilnega radiokemijskega 
laboratorija) 
 
Rok za prijavo: 2. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
KOSOVO (dobava IT opreme, pisarniškega materiala in opreme za Oddelek za sodno medicino, 
Nacionalno agencijo za varstvo osebnih podatkov in Inšpektorata za delo) 
 
Rok za prijavo: 3. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
TURČIJA (tehnična pomoč za povečanje zaposljivosti invalidov) 
 
Rok za prijavo: 4. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
ALŽIRIJA (razvoj in implementacija komunikacijskih načrtov) 
 
Rok za prijavo: 5. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
GRUZIJA (dobava električnega in vodovodnega potrošnega materiala) 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=135628
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=135628
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136450
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136450
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136478
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136478
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136400
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136400
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136380
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136380
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136683
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136683
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136449
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136449
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136049
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136049


 
Rok za prijavo: 5. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
HONDURAS (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 6. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
BANGLADEŠ (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 9. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
BANGLADEŠ (tehnična pomoč malim podjetjem) 
 
Rok za prijavo: 15. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
BURUNDI (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 16. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
BURUNDI (podpora civilni družbi) 
 
Rok za prijavo: 16. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
INDIJA (razvoj zmogljivosti in spodbujanje raznolikosti za vključujočo, trajnostno rast) 
 
Rok za prijavo: 17. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
TRINIDAD IN TOBAGO (spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin) 
 
Rok za prijavo: 19. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
MALAVI (usklajevanje, zagovorništvo in spremljanje deležnikov gozdnega sektorja) 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136682
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136682
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136664
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136664
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136522
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136522
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135820
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135820
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136674
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136674
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136546
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136546
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136652
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136652
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136338
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422960635436&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136338


Rok za prijavo: 23. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
ŠRI LANKA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 23. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
MALAVI (izboljšanje zemljiških pravic malih kmetovalcev) 
 
Rok za prijavo: 25. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
LIBANON (dobava tovornjakov) 
 
Rok za prijavo: 27. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
TUNIZIJA (podpora za usposabljanje pravosodnega osebja) 
 
Rok za prijavo: 30. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
TUNIZIJA (institucionalna podpora za izgradnjo zmogljivosti Nacionalnega instituta za 
meteorologijo) 
 
Rok za prijavo: 30. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
GANA (oprema za Agencijo za varstvo okolja) 
 
Rok za prijavo: 2. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 
UZBEKISTAN (trajnostni razvoj ruralnih območij) 
 
Rok za prijavo: 28. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 
MAURICIUS (podpora razvoju vodnega sektorja) 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136685
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1422962987899&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&debpub=19%2F01%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136685
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Rok za prijavo: 30. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 

Drugi relevantni razpisi 
 
Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov 
nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2015 
 
Urad vlade za komuniciranje z razpisom vabi nevladne in humanitarne organizacije v Sloveniji, da 
aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, informiranju, izobraževanju prebivalcev Slovenije o nekaterih 
aktualnih tematikah. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja: 
evropsko leto za razvoj 2015 (sklop A), boj proti sivi ekonomiji (sklop B) ter boj proti trgovini z 
ljudmi (sklop C). 
 
Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov 
nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja: 
 
SKLOP A: EVROPSKO LETO ZA RAZVOJ 2015 
Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo prispevali k doseganju ciljev Nacionalnega delovnega 
programa ELR: 
• povečanje razumevanje tematik mednarodnega razvojnega sodelovanja med osnovnošolci in 
srednješolci ter spodbujanje zavedanja globalne soodvisnosti (SKLOP A1), 
• krepitev zavedanja širše javnosti in spodbujanje h kritičnemu razmišljanju o mednarodnem 
razvojnem sodelovanju (SKLOP A2). 
 
SKLOP B: BOJ PROTI SIVI EKONOMIJI 
Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo mlade: 
- ozaveščali in informirali o posledicah sive ekonomije za širšo družbo in posameznika, 
- ozaveščali o pomembnosti aktivne vloge državljanov pri zmanjševanje obsega sive ekonomije. 
 
SKLOP C: BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI  
V okviru tega sklopa bodo podprti: 
• projekti, namenjeni mladostnikom (SKLOP C1 in C2), 
• projekti, namenjeni tujim delavcem (SKLOP C3), 
• projekti, namenjeni uporabnikom storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovine z ljudmi (Sklop C4). 
 
Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini največ 70 odstotkov upravičenih stroškov projekta, 
pri čemer je najvišji znesek sofinanciranja 5.000,00 evrov. Za sofinanciranje projektov ima Urad na 
voljo 70.000,00 evrov. 
 
Rok za prijavo je 3. marec 2015 do 14. ure. 
 
Več informacij o razpisu je objavljenih na spletni strani UKOM-a. 
 
 
 

 
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije. 
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