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Odvil se je večer s kenijskim pridihom  
 

Ljubljana, 31. maj 2013 - 31. maja je v Mladinskem centru Litija 
potekala predstavitev humanitarno-kartografskega projekta 
EUROSHA (European Open–Source Humanitarian Aid). V okviru 
konzorcijskega projekta, katerega partner sta bila tudi Platforma 
SLOGA in Zavod Voluntariat, je sodelovala tudi slovenska 

prostovoljka Janja Mikulan, ki je svoje delo opravljala v Keniji. V mladinskem centru je predstavila 
ozadje, cilje, glavne aktivnosti in končne rezultate projekta EUROSHA v Keniji. Udeleţenci so bili 
navdušeni predvsem nad končnimi verzijami zemljevidov, ki so jih tekom misije pripravljali 
prostovoljci projekta EUROSHA in bodo sluţili humanitarnim potrebam v drţavi. Poleg tega je Janja 
skozi fotografije in glasbo udeleţence dogodka popeljala tudi skozi naravne lepote in vsakdanje 
ţivljenje Kenije. Petkov dogodek se je zaključil ob kenijskih in egipčanskih dobrotah, ki jih je 
pripravila Skuhna. 
 

 

Razglasitev zmagovalcev natečaja Festivala fotografije in 
človekovih pravic 

 
Ljubljana, 12. junij 2013 - V soboto, 2. junija 2013, se je z 
razglasitvijo zmagovalcev mednarodnih fotografskih natečajev 
zaključil Festival fotografije in človekovih pravic, ki sta ga 
organizirala Ekvilib Inštitut in SPP zavod za promocijo fotografije. 
Zmagovalec letošnjega mednarodnega natečaja je Alessandro Penso 

(Italija), s fotozgodbo šestih fotografij Zanikana mladost (ang. Youth Denied), ki se osredotoča na 



ţivljenje mladih beguncev in migrantov v Grčiji. Zmagovalna multimedija pa je multimedija Luka 
Dakskoblerja, z naslovom The Girl Inside, ki prikazuje zgodbo 12-letne Barbare Jurgec s teţko obliko 
cerebralne paralize. Zmagovalne fotografije si lahko ogledate v spletni galeriji portala Globalna 
SOFA. 
Festival fotografije in človekovih pravic je pobuda, s katero ţeli Ekvilib Inštitut spodbuditi k uporabi 
fotografije kot orodja za zaščito in promocijo človekovih pravic ter za izraţanje kritičnega pogleda 
na lokalno-globalno druţbeno dogajanje in procese. Poudarek je na fotografijah dokumentarne 
narave, ki spodbujajo refleksijo in razpravo, imajo moč politične in druţbene mobilizacije ter 
spodbujajo kritičen razmislek o globalnih razvojnih prizadevanjih. 
 
Vabljeni tudi na ogled razstav, odprtih v okviru festivala: 
• Sarah Elliot – Ţenske revolucije (KUD France Prešeren, na ogled do 23. junija 2013);  
• Jerome Delay – Mali - nevidna vojna (ZRC SAZU, na ogled do 13. junija 2013);  
• Klaudija Poropat - Osebna asistenca je naša eksistenca (Slovenski etnografski muzej, na ogled do 
31. avgusta 2013);  
• Razstava zmagovalnih fotografij mednarodnega natečaja Globalni SVET: Skozi objektiv človekovih 
pravic (KUD France Prešeren, na ogled do 23. junija 2013).  
Več informacij na: www.sofaglobal.org. Foto: Alessandro Penso, Zanikana mladost 
 

 

Slovenske razvojne organizacije zaključile razvojni 
projekt na severu Črne gore 

 
Koper, 10. junij 2013 – Zavod KROG v sodelovanju z Zavodom 
Emma je v maju uspešno zaključil triletni razvojni projekt »Od 
okolja do druţine« v severnem delu Črne gore, v katerem so 
sodelovali še Smetumet, Center za socialno delo Ljubljana-Šiška, 

Center za socialno delo Plav, Občina Plav, SOS telefon Plav in društvo Help Plav, podpiralo pa ga je 
Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Zaključni dogodek je potekal 23. maja 2013 v mestu Plav v Črni 
gori, v okviru le-tega pa so bile podeljene nagrade sodelujočim akterjem in institucijam, 
predstavljena je bila evalvacija projekta in video z utrinki rehabilitacije otrok v Sloveniji, odrasli 
udeleţenci pa so si lahko ogledali tudi projekcijo dokumentarnega filma na temo nasilja nad 
ţenskami. Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki. Foto: Zavod KROG  
 

 

Pomoč Slovenske karitas sirskim beguncem v Turčiji  
 

Ljubljana, 6. junij 2013 - Na Slovenski karitas so 4. junija nakazali 
10.000 evrov za pomoč sirskim beguncem v Turčiji in tako pričeli z 
dobrodelno akcijo za pomoč prizadetim ob konfliktu v Siriji. 
Omenjena sredstva so posredovali lokalni Karitas v Turčiji, in sicer za 
nudenje najnujnejše pomoči s hrano in zdravstveno oskrbo sirskih 

beguncev v obmejnih krajih v Turčiji. Kar 6,8 milijona Sircev je v hudi  stiski, zaradi česar prav sedaj 
potrebujejo našo pomoč. Več informacij o dobrodelni akciji in o moţnosti donacije najdete na 
spletni strani Slovenske karitas. Foto: Caritas Internationalis 
 
 

 

Forum civilne družbe EU-Afrika – povabilo k prijavi udeležbe 
 

Bruselj, 10. junij 2013 – V tednu od 21. oktobra 2013 dalje bo potekal 
Forum civilne druţbe EU-Afrika, katerega namen je izmenjava mnenj 
med predstavniki NVO iz EU in Afrike glede aktualnega pregleda Skupne 
strategije EU-Afrika, ki se bo zaključil s sprejetjem prenovljene 
strategije na Vrhu EU-Afrika pomladi prihodnje leto. Dogodka se lahko 
udeleţijo tudi članice CONCORD-a (in članice članic), vendar je 
potrebna predhodna prijava (vključno z obrazloţitvijo interesa za 

http://www.sofaglobal.org/index.php/sl/galerija/sofa-gallery/natecaj-globalni-svet/galerija-natecaj-13
http://www.sofaglobal.org/index.php/sl/galerija/sofa-gallery/natecaj-globalni-svet/galerija-natecaj-13
http://www.sofaglobal.org/
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/junij13/zavod%20krog%20maj%202013.pdf
http://www.karitas.si/solidarni-s-sirijo-slovenska-karitas-je-danes-posredovala-10-000-e-za-pomoc-sirskim-beguncem-v-turciji/


udeleţbo) na k.sohet@aprodev.net in Francesca.Minniti@concordeurope.org do 20. junija 2013. 
Več informacij najdete v priponkah na Slogini spletni strani. Foto: The African Executive 
 

 

»Podhranjenost bo zgodovina« 
 

Bruselj, 8. junij 2013 - EU bo v obdobju 2014-2020 za izboljšanje 
prehrane v nekaterih izmed najrevnejših drţav sveta namenila 3,5 
milijarde evrov. EU načrtuje v naslednjih 10 letih podpreti pribliţno 50 
drţav, vključno s 40 afriškimi, in jim pomagati pri povečanju prehranske 
varnosti in zmanjšanju zaostajanja v rasti otrok. Evropska komisija (EK) 

bo lahko z omenjeno finančno zavezo uresničila tudi svoj cilj zmanjšanja števila otrok, zaostalih v 
rasti, za sedem milijonov do leta 2025. Več o tem si lahko preberete na spletni strani EUROPA.  
Dodatne informacije o razvojnem sodelovanju EU, s poudarkom na področju prehrane, najdete tukaj. 
Foto: EK 
 

 

Sirija se sooča z najbolj dramatično humanitarno krizo v 
zadnjem desetletju 

 
Bruselj, 6. junij 2013 - Predsednik EK José Manuel Barroso je 6. 
junija 2013 v video izjavi poudaril, da se kriza v Siriji 
vsakodnevno zaostruje. Po zadnjih podatkih UNHCR je število 
beguncev naraslo ţe na 1,6 milijona, zbeţali pa so v Libanon, 
Jordanijo in Turčijo, medtem ko je notranje razseljenih oseb ţe 

4,25 milijona. EK je zaradi tega sprejela odločitev o namenitvi dodatnih 400 milijonov evrov za 
pomoč prizadetim ljudem v Siriji in v sosednjih drţavah. Izreden ukrep EK je pozdravila tudi evropska 
komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristalina Georgieva. 
Več o tem si lahko preberete na spletni strani ECHO. Foto: Guardian News and Media Limited   
  
 

 
Koristni viri 
 
»Bulletin 2013«; 2013. TRIALOG. V letošnji izdaji Trialogovega Bulletina si lahko preberete tudi 
članke o predsedstvu EU, ki ga bo s 1. julijem 2013 prevzela Litva, mednarodnem razvojnem 
sodelovanju na Hrvaškem, Forumu NVO iz območja Črnega morja in o agendi post-2015.  
 
»What’s the problem with the If campaign?«; 2013. Kai Grachy. Red Pepper. 
 
»What Drives Tax Morale?«; 2013. OECD Development Centre.   
 
»How do OECD donor countries distribute foreign aid among developing countries during their 
fiscal episodes?«; 2013. Centre d'Etudes et de Recherches sur le Développement International. 

 
  

 
  

Festival migrantskega filma 
 

Kdaj? 10. - 21. junij 2013. 
 

Kje? Ljubljana. 
 

Opis: Slovenska filantropija in Zavod Voluntariat ţe od leta 2010 svetovni 
dan beguncev (20. junij) v Sloveniji obeleţujeta s Festivalom 

mailto:k.sohet@aprodev.net
mailto:Francesca.Minniti@concordeurope.org
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migrantskega filma. Letošnji program festivala bo izredno pester, saj bo poleg filmov vključeval tudi 
bogat kulturni program, začinjen z okroglimi mizami ter gosti, med katerimi bodo tako strokovnjaki s 
področja migracij kot migranti sami. Več informacij in program najdete na uradni spletni strani 
festivala. 
 

 

Vabilo na 3. serijo razprav Kriza rasti 
 

Kdaj? V torek, 18. junija 2013, ob 17. uri. 
 

Kje? Trubarjeva hiša literature (Stritarjeva ulica 7, Ljubljana). 
 

Opis: Društvi Focus in Humanitas vabita na novo v seriji razprav Kriza 
rasti. Tokrat bodo gostili raziskovalca dr. Mladena Domazeta iz Inštituta za druţbene raziskave v 
Zagrebu, ki bo predstavil drugačne poglede na gospodarsko rast. Po predavanju bo sledila razprava s 
filozofom dr. Luko Omladičem in okoljevarstvenico Lidijo Ţivčič, ki bo dogodek tudi povezovala. 
Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Vabilo si lahko preberete v priponki. Foto: Humanitas 
 

 

Otvoritveni dogodek izvajanja Norveškega finančnega 
mehanizma in Finančnega mehanizma EGP: »Sodelujemo za 
skupne cilje« 

 
Kdaj? V sredo, 19. junija 2013, s pričetkom ob 9. uri. 
 
Kje? Gospodarsko razstavišče v Ljubljani. 
 
Opis: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju s Centrom za informiranje, 
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) in Regionalnim centrom za okolje (REC 
Slovenija) organizira Otvoritveni dogodek izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega 
mehanizma EGP, ki bo potekal pod geslom »Sodelujemo za skupne cilje«. Na dogodku bodo 
podrobneje predstavljeni Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, Program 
Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 in Program Sklada za nevladne in neprofitne organizacije, za 
katere sta javna razpisa ţe v pripravi. Potrebna je predhodna prijava udeležbe, ki je možna med 
7. in 17. junijem 2013. Več informacij o dogodku najdete na CNVOS-ovi spletni strani. 
 

 

Okrogla miza »Izzivi integracije« 
 

Kdaj? V sredo, 19. junija 2013, ob 12. uri. 
 
Kje? KUD France Prešeren (Karunova 14, Ljubljana).  
 
Opis: Inštitut za afriške študije, center za raziskovalno, izobraţevalno in zagovorniško dejavnost, 
vabi na okroglo mizo z naslovom »Izzivi integracije«. Na okrogli mizi bodo predstavniki NVO, 
manjšinskih in migrantskih društev, zavodov ter Ministrstva za notranje zadeve RS spregovorili o 
smernicah integracijskih politik v Sloveniji, predvsem pa o praktičnih vidikih integracije, izzivih in 
primerih dobrih praks vključevanja tujcev ter podali priporočila za čim bolj uspešno vključevanje 
tujcev v slovensko okolje na vseh ravneh druţbe. Vabilo s programom si lahko preberete v priponki. 
  

 

Festival mladih »Povej mi, povem ti« 
 

Kdaj? V sredo, 19. junija 2013, med 15. in 21.30 uro. 
 
Kje? KUD France Prešeren (Karunova 14, Ljubljana). 
 

http://www.fmf-slovenija.si/
http://www.fmf-slovenija.si/
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/junij13/vabilo%20humanitas%20focus%20degrowth%20junij13.pdf
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http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/junij13/ia%20-%20okrogla%20miza%2019.06.2013.pdf


Opis: Inštitut za afriške študije organizira tudi Festival mladih »Povej mi, povem ti«, na katerega 
vabi vse mlade in malo manj mlade. Program bo vključeval tako številne interaktivne delavnice kot 
tudi koncert. Več informacij najdete v priponki. 
 
 

 

Divided nations: why global governance is failing and what we can do 
about it? 

 
Kdaj? 18. junij 2013. 

 
Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video prenos). 

 
Opis: Na dogodku v organizaciji Overseas development Institute (ODI) bo prof. dr. 
Ian Goldin predstavil svojo zadnjo knjigo z naslovom »Divided Nations: Why Global 

Governance is Failing and What can be done about it?«. Dr. Goldin v knjigi obravnava izzive sveta, ki 
so posledica hitre globalizacije. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI. 
 

 

Localising aid – a challenge to the orthodoxy? 
 

Kdaj? 20. junij 2013. 
 

Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video prenos). 
 

Opis: ODI organizira dogodek, na katerem se bodo udeleţenci lahko 
seznanili z ODI-jevo raziskavo o lokalizaciji pomoči, razpravljalo pa se bo tudi o najnovejših 
predlogih za povečanje učinkovitosti pomoči. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI. 
Foto: ODI    

 

 
»Migration During and After the Economic 
Crisis« 

 
Kdaj? 14. junij 2013. 
 
Kje? Dublin, Irska. 
 
Opis: EMN Ireland v sodelovanju z irskim predsedstvom Svetu EU organizira konferenco, ki bo 
vsebinsko osredotočena na to, kako gospodarska kriza vpliva na imigrante, migracijske tokove in 
migracijske politike na Irskem, v EU in v širšem mednarodnem kontekstu. Udeleţenci bodo 
razpravljali tudi o prihodnjem razvoju omenjenega področja. Več informacij o dogodku najdete na 
naslednji povezavi.  

 
 

 
 

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 5. in 11. junijem 2013) 
 
KOSOVO (boj proti homofobiji in transfobiji) 
 
Več informacij 
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MAKEDONIJA (podpora Agenciji za zaposlovanje) 
 
Več informacij 
 

 
LIBANON (podpora demokratični participaciji) 
 
Rok za prijavo: 5. september 2013. 
 
Več informacij 
 

 
JORDANIJA (zmanjševanje revščine v kontekstu trajnostnega razvoja) 
 
Rok za prijavo: 7. julij 2013. 
 
Več informacij 
 

 
BELORUSIJA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 25. julij 2013. 
 
Več informacij 
 

 
DOMINIKANSKA REPUBLIKA (ukrepi glede banan) 
 
Rok za prijavo: 9. september 2013. 
 
Več informacij 
 

 
ALŽIRIJA (Zaščiten označba porekla) 
 
Rok za prijavo: 10. september 2013. 
 
Več informacij 
 

 
VSE DRŽAVE (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 30. julij 2013. 
 
Več informacij 

 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Razpis za srednje in velike projekte NVO programa Norveškega finančnega mehanizma in 
finančnega mehanizma EGP 
 
Objavljen je prvi razpis za projekte NVO programa Norveškega finančnega mehanizma in finančnega 
mehanizma EGP višini 1.275.000 EUR. Ta razpis bo podprl velike projekte (s sofinanciranjem med 
60.001 in 120.000 EUR) ter srednje velike projekte (s sofinanciranjem med 20.001 in 60.000 EUR). 
Prednostna vsebinska področja Sklada za NVO v Sloveniji so demokracija, človekove pravice, socialna 
enakost, otroci in mladostniki, varstvo okolja, zagotavljanje blaginje in socialne pravice. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370958840800&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F06%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134640
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370959071735&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F06%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134505
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370959199092&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F06%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134504
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370959560429&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F06%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134605
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370959653641&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F06%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134167
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370960688231&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F06%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134654
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371007375395&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F06%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134288


Rok za prijavo je 6. september 2013. Več informacij o razpisu najdete na CNVOS-ovi spletni strani 
in na naslednji povezavi.  
 

 

Razpis za NVO Veleposlaništva ZDA 

 

Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je objavilo nov razpis za NVO, v okviru katerega bodo posebno 

pozornost pritegnili predvsem projekti, ki podpirajo raziskave, razprave in spodbujajo sodelovanje 

med ZDA in Slovenijo, vključno s: spodbujanjem podjetništva in gospodarskega razvoja, 

vključenostjo mladih v civilno druţbo, spodbujanjem čezmejnega razvoja, spodbujanjem integracije 

drţav v jugovzhodni Evropi v evroatlantske institucije, spodbujanjem civilne vključenosti in socialne 

odgovornosti, naslavljanjem mednarodno-varnostnih vprašanj, naslavljanjem protiterorističnega 

delovanja, spodbujanjem okoljskih in/ali zelenih aktivnosti, obnovljive energije in nove tehnologije, 

naslavljanjem ţenske problematike, spodbujanjem odgovornih in neodvisnih medijev, spodbujanjem 

med-etničnega dialoga in naslavljanja manjšinskih vprašanj.   

Rok za prijavo je 1. avgust 2013. Več informacij o razpisu najdete na naslednji povezavi.   

 

 

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 

2013, objavljeni po 1. juniju 2013) 

 

Svet 

 

Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi. 

 

 

 
Delovne priložnosti  
 

Vodja projekta »Od vrat do vrat« 
 

Amnesty International Slovenije išče prodorno posameznico ali 
posameznika za vzpostavitev in vodenje projekta, s katerim bodo od 

vrat do vrat pridobivali nove podpornike društva Amnesty International. Projekt se bo začel 1. 
avgusta in bo trajal predvidoma 3 mesece, z moţnostjo podaljšanja. Rok za prijavo je 20. junij 
2013, več informacij pa najdete v priponki. 
 

 

Prostovoljci, pozor! 
 

Inštitut za afriške študije, nevladna organizacija, ki 
se ukvarja z raziskovalno, izobraţevalno in 
zagovorniško dejavnostjo, vabi prostovoljce za 

pomoč pri izvedbi in organizaciji aktivnosti na področju dela z migranti, prosilci za mednarodno 
zaščito in begunci. Nudimo informiranje in usposabljanja s področja zagovorništva, socialne 
pravičnosti, globalnega učenja in dela z migranti, prosilci za mednarodno zaščito in begunci z 
moţnostjo trajnejšega sodelovanja z Inštitutom za afriške študije. Prvo priloţnost za delo z 
Inštitutom za afriške študije imate ţe v juniju, in sicer pri pripravi in izvedbi Festivala mladih »Povej 
mi, povem ti!«, 19. junija 2013 v KUD-u France Prešeren, in prireditve ob svetovnem dnevu 
beguncev, 20. junija 2013 v Mostecu. Zainteresirani pišite na aster@africanstudy.org (Anja Šter) ali 
pokličite na 01/2410290 oz. 031/476-693. 
 

 

http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=5038
http://norveski.nvosklad.si/razpisi
http://slovenia.usembassy.gov/ngo_development_grants.html
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/worldwide_01000_mod_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/funding/index_en.htm
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/junij13/oglas%20za%20vodjo%20direktnega%20dialoga.pdf
mailto:aster@africanstudy.org


Razpis za prijavo na nacionalno testiranje za 
zaposlovanje mladih strokovnjakov v sistemu 
Organizacije združenih narodov 

 
Sekretariat ZN in MZZ bosta organizirala nacionalno testiranje za zaposlovanje mladih strokovnjakov 
v sistemu OZN (Young Professional Programme - YPP) na niţjem profesionalnem rangu (P1, P2). 
Nacionalno testiranje je sestavljeno iz pisnega dela in intervjuja. Pisni del izpita bo potekal v 
Ljubljani, 3. decembra 2013, in sicer za naslednja področja: administracija, finance, pravne zadeve, 
javno informiranje in statistika. Kandidati morajo biti drţavljani RS, imeti morajo najmanj prvo 
stopnjo univerzitetne izobrazbe s področja, na katerega se bodo prijavili za testiranje. Delovne 
izkušnje niso potrebne. Kandidati ne smejo prekoračiti starosti 32 let na dan 31. december 2013, kar 
pomeni, da morajo biti rojeni 1. januarja 1981 ali kasneje. Zahtevano je tekoče znanje angleškega 
ali francoskega jezika. Prijavno obdobje bo potekalo v dveh fazah, in sicer med 3. junijem in 1. 
avgustom 2013 (za področja: administracija, finance in javno informiranje) ter med 8. julijem 
in 5. septembrom 2013 (za področji: pravne zadeve in statistika). Več o tem si lahko preberete 
na spletni strani MZZ.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/141/32163/

