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*Novičnik izhaja v okviru projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, v 
katerem smo združeni: Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod 
Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PINA, Mirovni inštitut, Humanitarno društvo ADRA 
Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za Združene narode 
za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in SLOGA, platforma za razvoj, globalno učenje in 
humanitarno pomoč. 

 

TEMATSKI MESEC  

 
 

V mesecu decembru si preberite prispevek o cilju trajnostnega razvoja št. 3 – 
poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati dobro počutje v vseh življenjskih 
obdobjih. 
 
 

NOVICE  

 

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE 

 

Na Pišem za pravice napisanih skoraj 17 tisoč apelov in solidarnostnih sporočil 

Z januarjem smo zaključili naš tradicionalni maraton pisanja apelov 
Pišem za pravice. V Sloveniji je poleg številnih posameznikov in 
prostovoljcev sodelovalo tudi 51 osnovnih in srednjih šol, ki so 
apele in solidarnsotna sporočila pisali pri različnih predmetih, 
številne pa so v pisanje vključili celo šolsko (in lokalno) skupnost 
(kliknite za utrinke). Napisali, narisali oz. ustvarili so skoraj 17.000 
sporočil, od tega skoraj 5000 jezikovnih kartic za begunce, ki se 
učijo slovenščine, po vsem svetu pa je bilo napisanih skoraj 3,5 
milijona pisem. Pisma smo  že posredovali končnim prejemnikom, 
zdaj pa nestrpno čakamo prve dobre novice!  

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/KONZORCIJ-NVO-Tematski-mesec-CTR-3-in-GU.pdf
http://sola.amnesty.si/maraton-2016-utrinki
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Vabilo na brezplačne delavnice in/ali usposabljanje za učitelje/-ice 

V Šoli človekovih pravic tudi v tem koledarskem letu nudimo 
brezplačne delavnice za osnovne in srednje šole, s katerimi mladim 
skozi participatorne aktivnosti približamo človekove pravice in 
spoznavamo tematike, kot so diskriminacija, revščina, begunci in 
migranti ... Ponudbo in prijavnico najdete na tej strani. 

Pedagoškim, strokovnim in mladinskim delavcem nudimo tudi 
brezplačno usposabljanje o rabi participatornih metod pri učenju o človekovih pravicah, kjer 
udeležence_ke opolnomočimo za samostojno izvajanje delavnic, predstavimo naša gradiva in 
aktivnosti ter vam pomagamo pri reševanju dilem, kako mladim predstaviti človekove pravice in jih 
zmotivirati za aktivno državljanstvo. Kliknite za podrobnosti. 

 

ADRA Slovenija 

Fotografska razstava o slovenski šoli v Burundiju 

V Velenju vabljeni na fotografsko razstavo Humanitarnega društva ADRA Slovenija o slovenski šoli 

v Burundiju. V tamkajšnji knjižnici si jo lahko ogledate do 12. februarja 2017 med odpiralnim časom 

knjižnice. 

Humanitarno društvo ADRA Slovenija je s pomočjo partnerjev, Ministrstva za zunanje zadeve 

Republike Slovenije, ADRA Burundi in častnega pokroviteljstva predsednika Republike Slovenije 

Boruta Pahorja, v okviru štiriletnega projekta Osnovna šola v Kabingu – pravica do izobrazbe in 

otroštva brez nasilja zgradilo šolo za prebivalce Burundija, med katerimi je veliko razseljenih oseb, 

beguncev in osirotelih otrok. 

Nova šola je v septembru sprejela prve učence, ima 9 razredov, pisarne za administracijo in toaletne 

prostore za fante ter deklice. V njej bo znanje nabiralo do 450 otrok, poleg tega pa že nudi zaposlitev 

9 učiteljem in ravnatelju. Vsem prvošolčkom smo priskrbeli obvezne šolske uniforme, vsi učenci pa so 

prejeli še paket zvezkov in pisal. ADRA Slovenija je učitelje opremila tudi s kompleti za poučevanje, v 

katerem so tudi učbeniki, ki jih učitelji do sedaj niso imeli.  

V okviru projekta bodo v novozgrajeni stavbi v prihodnjih mesecih potekale tudi delavnice o 

otrokovih pravicah in preprečevanju nasilja, reševanju konfliktov, nenasilna komunikaciji ter enakost 

spolov.  

Razstavo lahko postavijo tudi na vaši šoli ali lokalni knjižnici. Za več informacij pišite na info@adra.si.  

 

 

 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://sola.amnesty.si/ponudba-brezplacnih-delavnic.html
http://sola.amnesty.si/usposabljanje-za-ucitelj.html
mailto:info@adra.si
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ADRA organizirala usposabljanje o pristopu, temelječem na človekovih 

pravicah 

Humanitarno društvo ADRA Slovenija je v sodelovanju s SLOGA, 

platformo nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in 

humanitarno pomoč organizirala dvodnevno uposabljanje “Na 

človekovih pravicah temelječ pristop k razvoju”, ki je 9. in 10. 

januarja potekalo v Informacijski hiši EU. 

Slovensko občinstvo je s pomočjo dveh izkušenih strokovnjakinj 

imelo priložnost pridobiti osnove tovrstnega delovanja in  prisluhniti 

praktičnim izzivom ter uspehom, ki jih prinaša uporaba principa 

spoštovanja človekovih pravic v praksi in na terenu. Podrobneje 

 

Ogrejmo jih! ADRA Slovenija na pomoč prezeblim beguncem 

Mraz, ki ne popušča, je po državah Evropske unije terjal že prve smrtne žrtve. Preveč. Najbolj 

ogrožene so ranljive skupine ljudi, med njimi so begunci, ki umirajo zaradi podhladitve. Nizke 

temperature, veter in sneg so zajeli tudi Grčijo. Humanitarno društvo ADRA Slovenija je zato pričelo z 

zbiranjem finančnih sredstev, s pomočjo katerih bosta prostovoljki ADRA Slovenija v Grčiji za 

premražene ljudi v begunskih taboriščih kupili potrebščine. Več 

 

Društvo ZN za Slovenijo 

Forum za učitelje/-ice na temo ciljev trajnostnega razvoja in migracij 

Društvo za Združene narode za Slovenijo že več kot 60 let sledi poslanstvu in spodbuja vrednote 

Združenih narodov (ZN) ter ozavešča o aktualnih mednarodnih vprašanjih. S ciljem sinergijskih 

učinkov pri krepitvi mednarodnega dialoga tesno sodelujemo z učiteljicami in učitelji, ki novo znanje 

in veščine prenašajo učencem ter spodbujajo aktivno državljanstvo. V ta namen smo pri Društvu za 

ZN za Slovenijo 20. decembra 2016 organizirali forum za učitelje »Skupaj močnejši« na temo ciljev 

trajnostnega razvoja in migracij. Dogodek je potekal na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 

šport v Ljubljani. 

Več informacij o poteku dogodka najdete tukaj. 

 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.adra.si/adra-organizirala-usposabljanje-o-pristopu-temeljecem-na-clovekovih-pravicah/
http://www.adra.si/ogrejmo-jih-adra-slovenija-na-pomoc-prezeblim-beguncem/
http://www.poznavalec.si/dogodki/z-ucitelji-o-migracijah-trajnostnem-razvoju/
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Zavod Voluntariat 

Delavnice globalnega učenja 

V petek, 27. januarja 2017, bodo prostovoljci iz Kluba prostovoljcev Zavoda Voluntariat izvedli tri 

delavnice globalnega učenja med dijaki tretjih letnikov Gimanzije Jurija Vege Idrija.  

Klub prostovoljcev sestavljajo mladi, ki so se v preteklih letih udeležili različnih mednarodnih 

prostovoljskih projektov, zdaj pa svoje znanje in izkušnje z veseljem vključujejo in implementirajo tudi 

v lokalnih skupnostih doma. Trije izmed njih, ki jim je tematika globalne povezanosti in 

soodgovornosti blizu, so tako prevzeli izvedbo delavnic globalnega učenja, ki jih, skupaj z drugimi 

nevladnimi organizacijami in Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije, v letu 2016/17 

izvajajo po osnovnih in srednjih šolah po celotni Sloveniji.  

 

Delavnice, ki so jih oblikovali, se dotikajo tem trajnostnega razvoja v okviru obravnav podnebnih 

sprememb, problematike pitne vode in vplivanja človekove dejavnosti na ekosisteme ter prekomerne 

in neetične potrošnje ter revščine. Šole pa se tako same odločijo, katere teme so jim zanimive in 

potrebne. V petek se bomo po načelih skupinskega dela in neformalnega učenja tako dotaknili tem 

medkulturnosti in medkulturnega dialoga ter revščine in globalnih neenakosti.  

 

Verjamemo, da je ta priložnost čudovito izhodišče za doseganje četrtega cilja Agende 2030, ki stremi 

k zagotavljanju kakovostne izobrazbe za vse, in se v podcilju 4.7 nanaša tudi na področje globalnega 

učenja, in sicer: »Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne 

za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem 

načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, 

državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu 

razvoju«. 

 

Objavljen razpis za GLEN v letu 2017 

Zavod Voluntariat sporoča, da je razpis za GLEN (Global Education Network of Young Europeans) že 

objavljen. K sodelovanju v aktivnosti globalnega učenja vabijo mlade med 21. in 30. letom. Tokrat 

se lahko na 3-mesečno prostovoljsko prakso odpravijo v kar tri različne države – v Mjanmar, Kenijo 

in Južnoafriško republiko.  

GLEN (Global Education Network of Young Europeans) je evropska 

mreža za globalno učenje. Njen namen je prispevati k boljšemu 

razumevanju globalne soodvisnosti, trajnostnega razvoja, 

odgovorne razvojne politike in odnosom sever-jug, ki temeljijo na 

enakovrednem partnerstvu in medsebojnem spoštovanju. V mrežo 

je vključenih 10 nevladnih organizacij držav članic EU, ki mladim 

med 21. in 30. letom omogočajo neformalno učenje prek 

usposabljanj in 3 mesečnega prostovoljskega dela v t.i. državah 

globalnega Juga. Več 

 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://tuditi.si/objavljen-razpis-za-glen-v-letu-2017/
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Focus, društvo za sonaraven razvoj 

 

Izšel je priročnik Sadje naj bo pravično! 

Focus, društvo za sonaraven razvoj je izdalo priročnik Sadje naj bo pravično!, ki nas na krilih 

tropskega sadja popelje na potovanje po dobavnih verigah, kjer se lahko vživimo v različne vloge, 

razmišljamo in raziskujemo na podlagi dostopnih informacij ter se sprehodimo skozi čas. Sadje v 

priročniku postane orodje za razmislek o vlogi posameznika v družbi ter o pomenu globalnih 

odnosov in lokalnih rešitev. 

V priročniku predstavljajo sadje skozi zgodovinsko 

perspektivo, se posvetijo načinom pridelave in izpostavijo 

zanimivosti. Predstavljajo tudi ozadja trgovine s tropskim 

sadjem ter predlagajo aktivnosti, ki jih lahko izvedete v 

različnih časovnih obdobjih, s slikovnim materialom in 

navodili za izvedbo. Aktivnosti lahko prilagodite glede na 

interes, starost ter vsebinske poudarke posameznih 

predmetov (ali tematskih dni). 

Za sadje smo se odločili, saj nas spremlja vsaki dan. Sploh v zimskih mesecih pa nas pogosto spremlja 

tudi tropsko sadje. V svetovnem merilu so najbolj priljubljen sadež ravno banane. Zelo radi jih imamo 

tudi v Evropi, kjer sicer največ pojemo jabolk, banane pa jim sledijo na drugem mestu. To pa ob 

dejstvu, da pri nas ne rastejo. Raziskave v okviru projekta, pa tudi druge, opozarjajo na množične 

kršitve človekovih in delavskih pravic ter okoljskih standardov vzdolž dobavnih verig, še posebej na 

plantažah. 

Ker želijo, da se tako multiplikatorji (učitelji) kot tudi mladi ljudje zavedajo, kako pomembni so načini 

pridelave sadja, kilometri, ki jih sadeži prepotujejo, razmere, v katerih kmetje in delavci sadje 

pridelujejo, ter odnosi v verigah preskrbe s hrano približati, vas društvo Focus (in tudi SLOGA) k 

uporabi priročnika »Sadje naj bo pravično!«. Več 

 

 

Zimske temperature razkrivajo globino problema energetske revščine 

Energetska revščina postaja v času nizkih temperatur zelo očiten in pereč problem. Naslavljanje 

problema potrebuje povezan in strukturiran pristop. Včeraj so predstavniki različnih ministrstev in 

strokovne javnosti v okviru konference "Energetska revščina: rešitve na praktični in strukturni 

ravni" v Ljubljani iskali dolgoročne rešitve. V Sloveniji aktivno poteka že kar nekaj programov 

naslavljanja energetske revščine, vendar pa so potrebni nadaljnji koraki, predvsem povezovan je 

različnih sektorjev in politik.  

 

V Sloveniji imamo vse več energetsko revnih gospodinjstev, saj rast cen energije prehiteva rast 

dohodkov. Energetska revščina najbolj prizadene gospodinjstva z nizkimi dohodki, katerih ekonomski 

položaj je pogosto povezan s slabšo energetsko učinkovitostjo bivališča. Takšna gospodinjstva se 

soočajo tudi z večjo socialno izključenostjo in s slabšim zdravstvenim stanjem. Predvsem v zimskem 

času je stiska velika, saj zimske temperature veliko ljudi, ki niso zmožni pokrivati stroškov ogrevanja, 

prisilijo v bivanje v eni ogrevani sobi ali v premalo ogrevanem stanovanju. Več 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://focus.si/wp-content/uploads/2017/01/Sadje-naj-bo-pravicno-ld.pdf
http://focus.si/wp-content/uploads/2017/01/Sadje-naj-bo-pravicno-ld.pdf
http://focus.si/izsel-je-prirocnik-sadje-naj-bo-pravicno/
http://www.sloga-platform.org/zimske-temperature-razkrivajo-globino-problema-energetske-revscine/
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Kulturno izobraževalno društvo PiNA 

 

Študentska praksa v nevladnih organizacijah 

V sklopu Stičišča ISKRA si prizadevamo študentkam/-om ponuditi 
čim več možnosti za opravljanje obvezne ali neobvezne študentske 
prakse v nevladnih organizacijah (NVO) ter s tem promovirati 
prakso, kjer bi študentke/-i opravljali delo, relevantno za njihov 
bodoči poklic, pridobili izkušnje, znanja in spretnosti za večjo 
zaposljivost, spoznali delo v NVO, ob tem pa nevladnim 
organizacijam v regiji pomagali dosegati svoja poslanstva. 

V ta namen pripravljamo seznam nevladnih organizacij, ki bi rade 
omogočale študentkam/-om opravljanje prakse v NVO. Seznam bo 
objavljen na spletni strani Stičišča ter posredovan Kariernemu 
centru Univerze na Primorskem, kjer bodo poskrbeli za razširjanje priložnosti med študentkam/-
i Univerze na Primorskem. 
 
ROK ZA IZPOLNITEV: ponedeljek, 6. februar 2017 
 
Vaša naloga je, da se vpišete v bazo ponudnikov. Za vse ostalo poskrbimo mi. 

VPIS V BAZO PONUDNIKOV: klik 
PRIMER IZPOLNJENEGA VPISA V BAZO: klik 
 
OPOMBA: 
Glede obvezne prakse: Edina finančna obveznost za organizacijo, ki sprejme praktikanta, je plačilo 
prispevka za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni – mesečni pavšal (4,63 EUR). 
Nagrade in povračila stroškov (potni stroški in malica) so odvisna od dogovora med organizacijo in 
študentko/-om. Če se nevladna organizacija študentki/-u ali šoli zaveže, da bo nagrado ali stroške 
izplačevala, potem takšna obveznost seveda nastane na podlagi same pogodbe. Pri tem je plačilo 
nagrade oproščeno plačila dohodnine, če na mesečni ravni ne presega 172,00 EUR. Stroški prav tako 
niso obdavčeni, če so plačani do višine, ki veljajo za zaposlene. 

Glede neobvezne prakse: Pri opravljanju neobvezne prakse je termin “praksa” zgolj to. Študentke/-i 
se odločijo za tovrstno prakso iz lastnih interesov, da pridobijo izkušnje iz svoje stroke in dela z ljudmi 
ali jim koristi za pripravo seminarske ali diplomske naloge. 
 
Delo takšne/-ga študente/-a naj bo osnovano na napotnici za študentsko delo ali dogovoru o 
prostovoljskem delu. Napotnica že vključuje zavarovanja, pri prostovoljskem delu pa prav tako 
nastane obveznost plačila zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (v skladu z 9. tč. 17. 
čl. ZZVZZ) – mesečni pavšal 4,63 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
https://docs.google.com/a/pina.si/forms/d/1BASe9lPKbHC0qczbmw5MVVTyAS8LK5jfUq7VN7Juxjc/edit
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2017/01/PRAKSA-V-NVO2.pdf
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Društvo HUMANITAS 

 

Hiša svetov v januarju 
 

Knjižnico Hiša svetov, kot omenjeno v novembrskem novičniku, zdaj bogati 
nov razdelek za otroke in mladostnike (ter seveda za tiste odrasle, ki želijo 
razveseliti svojega notranjega otroka). V slikanicah, romanih, poučnih 
knjigah in drugih knjižnih žanrih lahko otroci in mladostniki najdejo zapise 
o navadah in načinu življenja svojih vrstnikov drugod po svetu, spoznavajo 
raznolikost sveta, se izobražujejo o varovanju planeta in podobno. Opise 
nekaj knjig si lahko preberete tukaj.  
 
Zanimivi sta tudi zadnji dve recenziji Naj knjige meseca za december in 
januar, kjer lahko berete o uporabi lesa z namenom obvladovanja 
podnebnih sprememb in opis 
odkrivanja čudovitega sveta 

trajnostnega življenja v mali kolibi na podeželju, stran od 
mestnega vrveža, potrošništva in industrije. 
 
Do konca februarja pa si lahko v knjižnici ogledate razstavo 
stripov, ki so jih ustvarili otroci z osnovnih šol Kašelj, Vodmat 
in Jožeta Moškriča na temo Ljubljane kot Zelene prestolnice 
Evrope 2016. Vabljeni v Hišo svetov! 
 

 
SLOGA, nacionalna platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno 
pomoč 

 

Vročina, suša in poplave bodo v Evropi vse pogostejši pojav 
 
Na podlagi poročila Evropske agencije za okolje (EEA) se evropske regije srečujejo z dvigovanjem 
morske gladine in skrajnejšimi vremenskimi pojavi, kot so pogostejši in intenzivnejši vročinski 
valovi, poplave, suše in nevihte, ki so posledica podnebnih sprememb. V poročilu so ocenjeni 
najnovejši trendi in napovedi podnebnih sprememb in njihovih učinkov v Evropi ter ugotovitve, da 
bodo za zmanjšanje teh učinkov ključne boljše in prožnejše strategije, politike in ukrepi 
prilagajanja. 

 
Evropa se že zdaj srečuje s posledicami podnebnim 
sprememb, kot so dvigovanje morske gladine, 
pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi, poplave, 
suše in nevihte, v prihodnosti pa bo še huje, v 
obsežnem poročilu z naslovom "Podnebne 
spremembe, učinek in ranljivost Evrope" ugotavlja 
Evropska agencija za okolje (EEA). Poročilo objavljajo 
vsaka štiri leta, tokratno je četrto po vrsti. 
 

Vlažna območja v Evropi postajajo bolj vlažna, sušna pa bolj suha. Obseg ledenikov in debelina 
snežne odeje se zmanjšujeta. Pogostejši so vročinski valovi, suša in obilne padavine. In vse to se bo še 
stopnjevalo. Najbolj bosta na udaru južna in jugovzhodna Evropa, kamor spada tudi Slovenija. 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&page=1&contid=998
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&page=1&contid=994
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=1005
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&page=1&contid=1001


Projekt Konzorcij NVO:  Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! Podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 
koordinira pa ga SLOGA, nacionalna platforma za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. 
Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.  

Povprečne temperature v Evropi so bile v zadnjem desetletju za stopinjo in pol nad povprečjem iz 
predindustrijskih časov in se bodo po trenutnih projekcijah še zviševale. 
 
Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam ob priznavanju, 
da je najpomembnejši mednarodni medvladni okvir za pogajanja o skupnem odzivu na podnebne 
spremembe Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja, so se države zavezala ob 
sprejemu Agende 2030. Podrobneje so opredeljeni v 13 cilju trajnostnega razvoja, ki se osredotoča 
na podnebne ukrepe. Več o globalnih ciljih.  Podrobneje 
 

Objavljeno tretje EU poročilo o državljanstvu 
 
Evropska komisija je objavila tretje poročilo o državljanstvu, v 
katerem predstavlja ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bodo 
lahko državljani EU pri delu, na potovanjih ter pri študiju ali 
udeležbi na volitvah v polni meri uživali svoje pravice. 
 
O pomembnosti državljanstva govorijo tudi sprejeti cilji 
trajnostnega razvoja, kjer je v različnih ciljih opredeljena pomembnost pravnega varstva, pravi in 
svoboščin za miroljubne in trajnostne skupnosti. V  16 cilju, ki govori o miru, pravičnosti in močnih 
institucijag so se države zavezale: do leta 2030 vsem urediti osebni pravni status, tudi z vpisom 
rojstev v matični register. Več o globalnih ciljih na www.globalni-cilji.si. Podrobneje 
 
 

Beseda leta v Sloveniji je BEGUNEC 
 
Inštitut za slovenski jezik Frana Removša je izpeljal natečaj za 
izbiro besede leta. Največ glasov je prejela beseda begunec. V 
finale so sicer med drugim prišle besede žica, prekarec, 
trumpizem, žica in zdravje. Izbira besede leta vliva upanje, da se 
temeljne človeške vrednote še niso izgubile. Podrobneje 

 
 
 

Mirovni inštitut 

 

Deset razlogov, zakaj je predlog zakona o tujcih v nasprotju z ustavo in 
mednarodnim pravom 
Mirovni inštitut ocenjuje, da je predlog novele Zakona o tujcih v nasprotju s slovensko ustavo in 
mednarodnim pravom, kar so utemeljili v desetih točkah. Podrobneje 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.globalni-cilji.si/
http://www.sloga-platform.org/vrocina-susa-in-poplave-bodo-v-evropi-vse-pogostejsi-pojav/
http://www.globalni-cilji.si/
http://www.sloga-platform.org/objavljeno-tretje-eu-porocilo-o-drzavljanstvu/
http://www.sloga-platform.org/beseda-leta-v-sloveniji-je-begunec/
http://www.sloga-platform.org/deset-razlogov-zakaj-je-predlog-zakona-o-tujcih-v-nasprotju-z-ustavo-in-mednarodnim-pravom/

