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Regionalna delavnica na temo Okvirnega partnerskega 
sporazuma in srečanje humanitarnih nevladnih 
organizacij 

 
Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) je v sodelovanju s Slogo 1. 
oktobra organiziralo Regionalno delavnico na temo Okvirnega 
partnerskega sporazuma (Framework Partnership Agreement − 
FPA). Delavnica je bila namenjena krepitvi kapacitet 
humanitarnih NVO, iskanju priložnosti za sodelovanje in 
približevanju slovenskih, hrvaških in madžarskih NVO standardu 

Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (GD ECHO). 
Delavnica je v popoldanskem delu, ki ga je načrtovala Sloga, vključevala tudi bilateralna srečanja 
strokovnjakinje GD ECHO s predstavniki slovenskih, hrvaških in madžarskih NVO glede možnosti 
tesnejšega sodelovanja NVO na področju mednarodne humanitarne pomoči. Poleg tega pa je Sloga v 
dnevni red dogodka umestila še neformalno srečanje predstavnikov omenjenih NVO, ki je bilo 
namenjeno krepitvi stikov med NVO in prenosu dobrih praks na področju humanitarne pomoči. Po 
delavnici so nekatere NVO izrazile pričakovanje, da jih bo tudi MZZ začelo bolj sistemsko vključevati 
v izvajanje aktivnosti na področju mednarodne humanitarne pomoči, ki jih financira. 

 

 
Čokomobil potuje naprej  

 
Ljubljana, 7. oktober 2014 - Slovence in turiste je 1. oktobra v 
Ljubljani razveseljeval in ozaveščal Čokomobil, ki v okviru 
mednarodne kampanje Čokolada naj bo pravična! (Make 
Chocolate Fair!) potuje po Evropi in pripoveduje zgodbo 
pridelovalcev kakava. Mimoidoči so se sladkali s pravično 
čokolado, si ogledali izobraževalno razstavo o pridelavi kakava 
in podpisovali peticijo, ki spodbuja proizvajalce čokolade, naj 
začno uporabljati kakav, ki ne izkorišča otroškega dela. 

Popoldne so se pred Čokomobilom zbrali tekmovalci PraviLNO pečeno, ki so dokazali, da se da speči 
odlične stvari iz sestavin, pridelanih v Sloveniji, ali po načelih pravične trgovine. S pomočjo 
mimoidočih, ki so preizkusili dobrote, pa je bilo zbranih 186 evrov za otroke Zveze prijateljev 
mladine. Pri obisku Čokomobila v Ljubljani so sodelovali Pravična trgovina 3MUHE, Zadruga Buna in 
IRD Global zavod. Več informacij o obisku Čokomobila najdete v priponki.  

http://www.tuditi.si/data/useruploads/files/1412803105.pdf


 

 
Promocija kulture branja v Ruandi 

 
Ljubljana, 3. oktober 2014 - Če je večina nas v svojem otroštvu 
domišljijo razvijala ob branju različnih zgodbic, pravljic ali pesmic, to 
za ruandske otroke žal ne drži. V Ruandi večina ljudi nima dostopa do 
knjig in branje še vedno ni samoumevno. Mirovni inštitut je v okviru 
projekta, ki ga sofinancira MZZ, ustanovil manjšo knjižnico, ki je za 
uporabnike brezplačna in se nahaja neposredno v lokalni skupnosti, 
kjer je revščina zelo prisotna in veliko ljudi nima sredstev za nakup 
knjig ali obisk precej oddaljene javne knjižnice. Promocija kulture 
branja je bil eden izmed ciljev projekta. Poleg bralnih uric, ki jih je 
Ženski center Nyamirambo organiziral vsak teden v knjižnici, je 
knjižničar pogosto knjige nesel še na okoliške šole, ki nimajo lastnih 
knjižnic in bral učencem v času pouka. V zadnjih mesecih pa je 
potekal še natečaj v pisanju zgodb za učence osnovnih in srednjih šol. 
Sodelovalo je 32 otrok iz osmih šol. Komisija je izbrala najboljša dela, 

ki so v različnih jezikih natisnjena v knjižici (za knjižico v e-obliki pišite na e-naslov 
maja.ladic@mirovni-institut.si). Zgodbe so govorile pretežno o težkih življenjskih situacijah, težavah 
in nesrečah, kar glede na nedavno zgodovino Ruande morda niti ni presenetljivo.  
Avtorica članka: Maja Ladić, Mirovni inštitut. 

 

 

Razvojno sodelovanje in Afganistan 
 

Ljubljana, 2. oktober 2014 - IRD Global zavod je 30. septembra 
organiziral okroglo mizo z naslovom Razvojno sodelovanje in 
Afganistan. Okrogla miza, ki jo je povezovala novinarka RTV 
Slovenija, Helena Milinkovič, je bila namenjena predstavitvi 
projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja v Afganistanu ter 
razpravi o trenutnih razmerah v državi in prihodnjem mednarodnem 
razvojnem sodelovanju z njo. 

 
Eva Marn, nekdanja direktorica IRD Global zavoda, je predstavila projekt Deklice v navzkrižju z 
zakonom, ki so ga leta 2013 pričeli izvajati skupaj s partnersko organizacijo Aschiano, sedaj pa se 
zaključuje. Cilj projekta, financiranega s strani MZZ, je bil izboljšati psihosocialni položaj 
mladoletnikov (predvsem deklet) v državnih priporih v Heratu, pa tudi izboljšati njihovo reintegracijo 
v družbo. Trenutne razmere v Afganistanu je predstavil novinar Vala 202, Gorazd Rečnik, ki se je 
malo pred dogodkom vrnil iz Afganistana. Njegovo raziskovanje v Afganistanu sta omogočila Slogin 
projekt, ki ga financirata Evropska komisija in MZZ, ter Val 202. Še posebej so ga zanimali vplivi 
zahodnega sveta na državo − vojaška prisotnost in umik, razvojna pomoč in migracijski tokovi 
(povezave do njegovih poročanj iz države objavljamo tudi na Slogini spletni strani). Udeležencem je 
med drugim predstavil kratek film, ki prikazuje zgodbe deklet v zaporu za mladoletne v Heratu. Na 
okrogli mizi pa je sodeloval tudi veleposlanik Mitja Štrukelj, generalni direktor Direktorata za 
mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na MZZ. V svojem nagovoru je predstavil 
aktualno stanje slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja ter možnosti nadaljnjega 
sodelovanja z Afganistanom, h kateremu je Slovenija zavezana v okviru mednarodne skupnosti. 
Gostje in udeleženci okrogle mize so razpravljali tudi o varnosti in ključnih problemih v Afganistanu 
ter o odnosu Slovenije do beguncev in o njenem vojaškem posredovanju v Afganistanu. 
 
Več informacij o okrogli mizi najdete na spletni strani IRD Global zavoda. 
 

 

Društvo Nigerijcev v Sloveniji na obisku pri partnerjih v Dolomitih 
 

Ljubljana, 28. september 2014 - Med 19. in 22. septembrom se je osem 
prostovoljskih organizacij iz sedmih evropskih držav srečalo v italijanskem 

mailto:maja.ladic@mirovni-institut.si
http://www.sloga-platform.org/95-novice/190-slovenija-v-afganistanu-zgodba-o-uspehu.html
http://www.ird.si/Novice_1/Zakljucek-projekta-Afganistan/


Ortiseju, na 5. transnacionalnem srečanju partnerjev v projektu VolunVET. Srečanje je tokrat 
gostila lokalna organizacija Nëus Jëuni Gherdëina, krovna organizacija, ki koordinira 28 manjših 
neprofitnih organizacij na območju Južne Tirolske. Za svoje evropske partnerje so organizatorji 
pripravili pester in zanimiv program, že v okviru priprav na srečanje pa so na lokalni ravni potekale 
okrogle mize, na katerih se je razpravljalo o vsebinah, ki so bile predstavljene na četrtem srečanju 
partnerjev. To je v organizaciji Društva Nigerijcev v Sloveniji potekalo julija v Ljubljani. Več o tem 
si lahko preberete v priponki.  
 

 

Pričetek projekta Ekonomska krepitev žensk v regiji Vardar 
 

Ljubljana / Veles, 25. september 2014 - V Velesu v Makedoniji se je 24. 
septembra 2014 odvila tiskovna konferenca ob pričetku projekta 
Ekonomska krepitev žensk v regiji Vardar, ki ga skupaj s partnersko 
organizacijo Focus Fundacija izvaja IRD Global zavod. Na tiskovni 
konferenci so sodelovale Vesa Shkortova, direktorica organizacije Focus 

Fundacija, Mira Lesjak, ekonomska svetovalka na Veleposlaništvu RS v Skopju, ter Marija Alcheva, 
koordinatorica projekta. 
 
Več o tem si lahko preberete na spletni strani IRD Global zavoda. 
 

 

Uspešen zaključek Poletne šole o Združenih narodih 
 

Ljubljana, 23. september 2014 - Med 10. in 12. septembrom 
2014 je Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo na 
Fakulteti za družbene vede organiziralo »Poletno šolo o 
Združenih narodih: kompetence mladih za izzive 
globaliziranega sveta«. 3-dnevne konference se je udeležilo 30 
mladih iz Slovenije in tujine, ki so aktivni v mladinskih oz. 

nevladnih organizacijah. Odziv udeležencev je bil odličen. Konferenca je naslovila različna vprašanja 
z agende ZN ter tudi različne veščine, ki jih mladi potrebujejo za učinkovito naslavljanje izzivov 
globaliziranega sveta. Poročilo s konference si lahko preberete v priponki. 
Foto: Jana Mahorčič 

 

 
Zanimivo 
 
- Med 16. in 18. septembrom 2014 je v Varšavi na Poljskem potekala konferenca CEDRON (Central 
European Development and Relief Organizations Network). Zavod Krog je s Slogo delil obsežno 
gradivo s konference. V kolikor bi ga želeli prejeti tudi vi, pišite na info@sloga-platform.org.  
 
- Evropski parlament je 1. oktobra 2014 sprejel osnutek poročila o EU in globalnem razvojnem 
okviru po letu 2015, kar predstavlja njegov prispevek k stališču EU o tej zadevi, ki bo sprejeto 
decembra letos. 

 

 
 

Srečanje ustanoviteljic in članic platforme Sloga 
 

Kdaj? 24. oktober 2014. 
 

Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). 
 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober14/DNS_PR_po_5._transn.sre%C4%8Danju.pdf
http://ird.si/Novice_1/Tiskovna-konferenca-v-Velesu/
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober14/Unas_Novica_zakljucek_objava.pdf
mailto:info@sloga-platform.org
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-539.607%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-539.607%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN


Platforma Sloga vabi svoje ustanoviteljice in članice na srečanje, na katerem se bodo lahko 
podrobneje seznanile z delom Sloge ter podale predloge glede želenih sprememb njene prihodnje 
usmeritve in/ali delovanja. Podrobnejše informacije o srečanju bomo objavili v kratkem. 

 

 
Teden globalnega učenja 2014 – povabilo nevladnim organizacijam k 
sodelovanju 

 
Kdaj? 15. - 23. november 2014. 

 
Kje? Po Sloveniji. 
 
Letos novembra bo potekal že 8. Teden globalnega učenja (TGU), ki ga bo s financiranjem MZZ 
koordinirala Sloga. Osrednja tema letošnjega TGU je »Prehranska varnost«, ki se osredotoča na 
različne globalne aspekte dostopa do hrane, odnosa do hrane in pomena kvalitete hrane. Sloga bo pri 
aktivnostih sodelovala tako z NVO kot šolami iz cele Slovenije (prijave zbiramo do 15. oktobra; NVO 
se prijavite preko e-naslova info@sloga-platform.org, prav tako tudi šole, ki pa ob prijavi 
posredujete še izpolnjeno prijavnico – naložite si jo lahko tukaj). Lepo vabljeni, da se nam na 
dogodkih pridružite tudi vi. 
 
Podrobnejše informacije o TGU najdete na Sloginem spletnem portalu za globalno učenje.  

 

 
3. Srečanje zbirateljev sredstev v Sloveniji 

 
Kdaj? 10. in 11. oktober 2014. 

 
Kje? MZL RKS Debeli rtič. 
 
Slovenska filantropija obvešča, da Združenje ZRNO v oktobru organizira 3. Srečanje zbirateljev 
sredstev v Sloveniji, na katerega se lahko članice Slovenske mreže prostovoljnih organizacij 
prijavijo z 20-odstotnim popustom. 
 
Več informacij in program srečanja najdete v vabilu. 
 

 

Festival etničnih skupin »Od potice do baklave« 
 

Kdaj? 11. oktober, med 9.30 in 14. uro. 
 

Kje? Taverna Koper. 
 

Zavod Krog  že drugo leto organizira festival etničnih skupin »Od potice do 
baklave«. Na stojnicah bodo predstavljeni ročni in umetniški izdelki ter 
dobrote iz različnih etničnih kuhinj, ki jih bodo pripravila različna društva. 
Na odru pa se bodo predstavili folklorni plesi in etno pesmi (bosanska, 

srbska, slovenska, makedonska, albanska, turška, ukrajinska, indijska, ruska kultura). 
 
Festival se odvija že drugo leto in povezuje pripadnike različnih nacionalnih skupnosti na področju 
kulture ter jim omogoča, da se predstavijo večinskemu prebivalstvu na slovenski obali. Na Obali se 
zaradi njenih zemljepisnih in zgodovinskih dejavnikov stikajo različne kulture, pripadniki različnih 
etničnih skupin pa živijo v sožitju. Odprtost, strpnost in raznolikost so tudi pogoj in obenem 
vrednote, ki jih tudi s tem dogodkom želijo na Obali negovati. Dogodek podpira Mestna občina Koper. 
 
Več informacij: info@zavod-krog.si, 064 -199 - 619. 
 

 

http://www.mzz.gov.si/
mailto:info@sloga-platform.org
http://www.tuditi.si/?subpageid=9&contid=290
http://www.tuditi.si/index.php?subpageid=52
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/september14/3_Srecanje_zbirateljev_sredstev_vabilo.pdf
mailto:info@zavod-krog.si


Srečanje z izvršno direktorico Balkanskega centra za sodelovanje 
in razvoj 

 
Kdaj? 13. oktober 2014 ob 14. uri. 

 
Kje? Velika sejna soba MZZ (Gregorčičeva 25a, Ljubljana). 

 
MZZ vabi na srečanje z izvršno direktorico Balkanskega centra za sodelovanje in razvoj (BCCD) gospo 
Elvano Zhezho. BCCD je lokalna nevladna institucija s sedežem v Tirani in deluje kot platforma za 
združevanje donatorskih sredstev. Namen srečanja je mreženje s potencialnimi partnerji za 
prihodnje sodelovanje na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.   

 
Zainteresirane NVO svoje prijave pošljite na Slogo (info@sloga-platform.org) najkasneje do 10. 
oktobra. 
 

 

Uvodni sestanek MUN Slovenia Club-a 
 

Kdaj? 13. oktober 2014 ob 18 uri. 
 

Kje? Na sedežu Društva za Združene narode za Slovenijo (Cankarjeva 1, 
Ljubljana, 2. nadstropje). 

 
Društvo za ZN za Slovenijo vas vabi, da se pridružite klubu Model United Nations Slovenia Club 
(MUNSC), ki mladim ponuja možnost, da na zabaven in interaktiven način nadgradijo svoje znanje o 
ZN, pravilih na MUN simulacijah in nastajanju mednarodnih dokumentov. Uvodni sestanek bo v 
ponedeljek, 13. oktobra 2014. Prijave za pridružitev k MUNSC zbirajo do 19. oktobra 2014 na e-
naslovu munsc@unaslovenia.org, prijavite pa se lahko tudi na uvodnem srečanju. 
 
Vabilo si lahko preberete v priponki. 
 

 

Prvi »One love, people get ready« dogodek 
 

Kdaj? Petek, 17. oktober 2014, od 20. ure dalje. 
 

Kje? Hostel Tresor (Čopova 38, Ljubljana). 
 
Med Afričani, ki živijo v Sloveniji, in njihovimi družinskimi člani ter prijatelji že nekaj časa obstaja 
interes po ponovni obuditvi afriških večerov. Zato se je skupina posameznikov odločila, da bo 
pripravila sklop dogodkov, v ospredju katerih bo afriška kultura in glasba. Prvi dogodek se bo odvil 
že naslednji petek, 17. oktobra. Več informacij o tem dogodku najdete v letaku, o sklopu dogodkov 
pa na naslednji povezavi. 
 

 

Amnesty International Slovenije vabi nove prostovoljke in 
prostovoljce 

 
Kdaj? 22. in 23. oktober 2014. 
 
Kje? Ljubljana in Maribor.  
 
Vam je mar, da begunci umirajo na mejah Evrope, da ljudje nimajo pitne vode, nasprotujete 
nezakoniti trgovini z orožjem, zaradi katere umre preko pol milijona ljudi vsako leto…? Aktivisti in 
aktivistke Amnesty International se borijo proti tem in drugim kršitvam človekovih pravic. Če se jim 
želite pridružiti, vas vabijo na uvodno srečanje v Ljubljano (22. oktober) ali Maribor (23. oktober). 
 

mailto:info@sloga-platform.org
mailto:munsc@unaslovenia.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober14/MUNSC_vabilo_SLO_2014.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober14/One_love_sklop_dogodkov_letak_17.10.2014.jpg
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/oktober14/One_love_sklop_dogodkov.pdf


Prijave zbirajo do srede, 15. oktobra 2014, na e-naslov amnesty@amnesty.si, podrobnejše 
informacije o obeh srečanjih pa najdete na spletni strani slovenske Amnesty. 
 

 

Usposabljanje na temo priprave trajnostnega poročila po 
mednarodnih smernicah GRI 

 
Kdaj? 6. november 2014. 
 
Kje? Prostori Ekvilib Inštituta (Medvedova 28, Ljubljana). 
 
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. november 2014. 
 

 

Kopenhagenska konferenca civilne 
družbe o post-2015 razvojnem okviru - 
povabilo k prijavi udeležbe 

 
Kdaj? 13 - 14. november 2014. 
 
Kje? Kopenhagen, Danska. 
 
TRIALOG vabi do pet predstavnikov NVO iz EU13, ki bi se želeli udeležiti konference civilne družbe o 
post-2015 razvojnem okviru, da se prijavijo za kritje potnih in nastanitvenih stroškov.  
 
Podrobne informacije o konferenci in registracijski obrazec najdete tukaj. Registracija je odprta do 
26. septembra 2014. 
 
Rok prijave za omenjeno kritje stroškov je 13. oktober 2014. Zainteresirani kandidati morajo ob 
prijavi predložiti še potrdilo o registraciji ter pismo o podpori s strani nacionalne platforme (v 
primeru Slovenije je to Sloga; za dodatna pojasnila pišite na: info@sloga-platform.org).  

 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 16. septembrom in 7. oktobrom 2014) 
 
TURČIJA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 15. december 2014. 
 
Več informacij 
 

 
BOSNA IN HERCEGOVINA (povečanje socialne vključenosti najbolj ranljivih romskih družin) 
 
Rok za prijavo: 5. november 2014. 
 
Več informacij 
 

 
 

mailto:amnesty@amnesty.si
http://www.amnesty.si/prostovoljci-2014
http://ekvilib.org/sl/drubena-odgovornost-16/564-izobra%C5%BEevanje-trajnostno-poro%C4%8Danje-po-smernicah-gri-g4
http://ekvilib.org/sl/drubena-odgovornost-16/564-izobra%C5%BEevanje-trajnostno-poro%C4%8Danje-po-smernicah-gri-g4
http://www.trialog.or.at/reimbursement-beitrag
http://www.beyond2015.org/copenhagen-conference-2014
mailto:info@sloga-platform.org
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1412756530884&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136297
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1412756812779&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136304


MAURICIUS (podpora malim projektom s področja boja proti revščini in spodbujanje partnerstva 
med NVO) 
 
Rok za prijavo: 21. november 2014. 
 
Več informacij 
 

 
ALŽIRIJA (podpora pri izboljšanju upravljanja cestne in letališke varnosti) 
 
Rok za prijavo: 17. november 2014. 
 
Več informacij 
 

 
ALŽIRIJA (podpora na področju tehničnega pregleda objektov) 
 
Rok za prijavo: 17. november 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (socialno vključevanje in zaposlovanje na lokalni ravni) 
 
Rok za prijavo: 14. november 2014. 
 
Več informacij 
 

 
ALBANIJA (podpora na področju kazenskega sistema in pogojnega odpusta) 
 
Rok za prijavo: 25. november 2014. 
 
Več informacij 
 

 
TUNIZIJA (varnost embalaže in preprečevanje odpadne embalaže) 
 
Rok za prijavo: 21. november 2014. 
 
Več informacij 
 

 
GVINEJA-BISSAU (poziv za predloge EU-AINDA: male inovacije) 
 
Rok za prijavo: 1. december 2014. 
 
Več informacij 
 

 
TURČIJA (ekonomska in socialna integracija notranje razseljenih oseb) 
 
Rok za prijavo: 10. november 2014. 
 
Več informacij 
 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1412756918650&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136250
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1412757656403&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136314
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1412757859108&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136313
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1412758139164&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136315
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1412758715469&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136327
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1412759344291&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136321
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1412759493228&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136303
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1412759859451&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136348


MOZAMBIK (podpora nedržavnim akterjem) 
 
Rok za prijavo: 24. november 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (krepitev administrativnih zmogljivosti na področju prenosa in izvajanja nove 
direktive o industrijskih emisijah) 
 
Rok za prijavo: 2. december 2014. 
 
Več informacij 

 

 
Drugi relevantni razpisi 
 

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2014, objavljeni oktobra 2014) 
 
ECHO Flight 
 
Epidemije 
 
Palestina 
 
Ukrajina 
 
 
 

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

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1412760602294&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135475
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1412760687700&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136357
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/ECHO_Flight_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/epidemics_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/palestine_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/ukr_01000_mod_en.pdf
http://www.mzz.gov.si/

