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Globalni fotografski natečaj ILO »WORK4YOUTH« 
 

Ljubljana, 22. januar 2013 – Društvo za Združene narode za 
Slovenijo obvešča, da je Mednarodna organizacija dela 
(International Labour Organization - ILO) objavila globalni 
fotografski natečaj za mlade »WORK4YOUTH«, in sicer s ciljem 
izpostaviti vprašanja zaposlovanja mladih, izzive, s katerimi se 
mladi srečujejo na delovnem mestu, in možnosti, da mladi te 
izzive in vprašanja premagajo. Fotografije naj na ustvarjalen in 

izviren način prikazujejo mlade pri delu ter naj se med drugim še posebej osredotočajo na delovne 
pogoje, razlikovanje po spolu, diskriminacijo, neformalnost, podjetništvo, revščino, migracije, 
negotovost dela in ruralno gospodarstvo. Več informacij o natečaju najdete na spletni strani ILO.  

 

 
Projekt EVS v Gani 

 
Ljubljana, 21. januar 2013 – Zavod Voluntariat bo tudi letos poslal skupino 
prostovoljcev na projekt Evropske prostovoljne službe (European Voluntary service 
- EVS) v Gano. V tamkajšnjo majhno vasico se bo aprila za šest mesecev odpravila 
skupina treh prostovoljcev znotraj projekta EVS »Communities development 
through activities of volunteers«, ki bodo pomagali pri vodenju neformalnih 

http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/photo-contest/lang--en/index.htm
http://www.zavod-voluntariat.si/wp-content/uploads/2013/01/Call-for-EVS_GHANA.pdf
http://www.zavod-voluntariat.si/wp-content/uploads/2013/01/Call-for-EVS_GHANA.pdf


izobraževanj ter delavnic, namenjenih socialnemu vključevanju otrok iz Busue ter okoliških vasi. Vsi, 
ki bi si želeli sodelovati v projektu, pošljite prijavnico do 31. januarja 2013 na 
programi@zavod-voluntariat.si.  
 
 

 

Evropska unija spodbuja pismenost v državah v razvoju 
 

Bruselj, 21. januar 2013 – Evropska komisija (EK) si ne prizadeva le 
za povečanje stopnje pismenosti v EU (kampanja »Europe Loves 
Reading«), ampak tudi v državah v razvoju. Od leta 2007 je EK 
namenila štiri milijarde evrov za izobraževanje in pismenost v 48 
partnerskih državah, s čimer je omogočila šolanje več kot devetim 
milijonom otrokom, več kot 720.000 učiteljem v osnovnih šolah pa je 

zagotovila usposabljanje. EK podpira pismenost prek podpore nacionalnim izobraževalnim 
strategijam, zavzemanje EU za izobraževanje pa je izpostavljeno tudi v Agendi za spremembe 
(slednja priznava zavezo EU za izobraževanje in potrebo po tem, da se vsem otrokom na svetu 
zagotovi dostop do kvalitetnega izobraževanja). Več o tem si lahko preberete na spletni strani 
EUROPA. Foto: UNESCO 
 

 

Izredno zasedanje Sveta za zunanje zadeve na temo 
Malija 

 
 

Bruselj, 17. januar 2013 - V Bruslju je 17. januarja 2013 
potekalo izredno zasedanje Sveta za zunanje zadeve EU 
(Foreign Affairs Council - FAC), ki je bilo namenjeno razpravi o 
zadnjih dogodkih v Maliju. Ministri so na zasedanju sprejeli 
odločitev o namenitvi 50 milijonov evrov za napotitev 

mednarodne misije AFISMA za pomoč malijski vojski. Zaradi težav, s katerimi se soočajo malijski 
civilisti, in z namenom podpore malijskim oblastem pri prehodu v demokracijo, se bodo v Maliju v 
najkrajšem možnem času nadaljevali tudi številni razvojni programi, katerih cilj je krepitev civilne 
družbe ter povečanje prehranske varnosti in oskrbe s pitno vodo. Ministri so na zasedanju napovedali 
povečanje podpore humanitarnim organizacijam, ki pomagajo prizadetim ljudem v Maliju in 
sosednjih državah. Poudarili so pomembnost učinkovite koordinacije humanitarnih akterjev pod 
pokroviteljstvom OZN ter vse strani pozvali k zagotovitvi zaščite civilnega prebivalstva ter k 
spoštovanju humanitarnega prava in človekovih pravic. Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je 
ob tem poudaril, da politična stabilnost predstavlja enega od pogojev za socialni in ekonomski 
razvoj, le-ta pa pospešuje prehod v demokracijo in vrnitev v ustavni red. Več o tem si lahko 
preberete na spletnih straneh EUROPA in Sveta EU. Foto: Svet EU   
 

 
Interes za poletno pripravništvo 
 
Līga Bērzkalne, študentka 2. letnika političnih ved na Univerzi za uporabne znanosti Vidzeme v 
Latviji, je zainteresirana za poletno pripravništvo ERASMUS. V letu 2012 je pripravništvo opravljala 
že pri Latvijski platformi za razvojno sodelovanje (LAPAS), sedaj pa si želi svoje znanje na področju 
razvojnega sodelovanja nadgraditi ter uporabiti vse pridobljene izkušnje. Podrobnejši opis izkušenj 
in kontaktni e-naslov najdete v priponki. 
 
 

 
Koristni viri 
 
»Off the balance sheet: the impact of the economic crisis on girls and young women«; 
Stavropoulou, Maria in Nicola Jones, Plan in ODI. 

mailto:programi@zavod-voluntariat.si
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-20_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-20_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-26_en.htm?locale=en
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/the-eu-accelerates-the-deployment-of-its-training-mission-in-mali?lang=en
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/januar13/lga%20brzkalne.pdf
http://plan-international.org/about-plan/resources/publications/economic-security/off-the-balance-sheet-the-impact-of-the-economic-crisis-on-girls-and-young-women


 
»Knowledge, policy and power in international development: a practical framework for 
improving policy« (ODI Background Note, January 2013); Jones, Harry, Nicola Jones, Louise 
Shaxson in David Walker, Overseas Development Institute.  
 
»Food Security Policy: Does it Work? Does it Help?«; 2012/12; University of Twente - Faculty of 
Geo-Information Science and Earth Observation (ITC); Dissertation; Author: Tagel Gebrehiwot Gidey. 
 
 

 
 

Sestanek Slogine delovne skupine za globalno učenje – 
sprememba datuma 

 
Kdaj? V torek, 29. januarja 2013, ob 10. uri. 

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

 
Opis: Vljudno vabljeni na prvi letošnji sestanek Slogine delovne skupine za globalno učenje, ki bo 
imel naslednji dnevni red: 
- pregled lanskega delovnega načrta; 
- oblikovanje novega delovnega načrta za leto 2013; 
- razno.  
Naprošamo vas za potrditev udeležbe na dunja.segrt@sloga-platform.org.  

 

 
Sestanek Slogine delovne skupine za izgradnjo miru 

 
Kdaj? 19. februar 2013, ob 13. uri. 

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

 
Opis: Vljudno vabljeni na prvi letošnji sestanek Slogine delovne skupine za izgradnjo miru 
(peacebuilding). Okvirni dnevni red sestanka je sledeč: 
- načrtovane aktivnosti za delovno skupino v okviru projekta MPJU; 
- delo z zakonskimi podlagami za pošiljanje NVO na konfliktna področja; 
- spremembe zakonodaje o napotitvi oseb na mirovne misije; 
- načrtovanje aktivnosti za leto 2013. 
Naprošamo vas za potrditev udeležbe na ales.rovsnik@sloga-platform.org.  
 

 

Strateško srečanje članic Sloge 
 

Kdaj? V sredo, 20. februarja 2012.  
 

Kje? Ljubljana.  
 
Opis: SLOGA vljudno vabi na strateško srečanje članic Sloge, v središču katerega bodo naslednje 
teme: 
- evalvacija delovanja Platforme SLOGA v letu 2012; 
- razprava o dolgoročnih prioritetah Platforme SLOGA in o načrtu dela za leto 2013; 
- predstavitev ideje o Standardih delovanja.  
Več informacij o srečanju bomo objavili v kratkem. 
 

 
 

http://www.odi.org.uk/publications/7214-knowledge-policy-power-international-development-practical-framework-improving-policy
http://www.odi.org.uk/publications/7214-knowledge-policy-power-international-development-practical-framework-improving-policy
http://www.itc.nl/library/papers_2012/phd/gebrehiwot.pdf
mailto:dunja.segrt@sloga-platform.org
mailto:ales.rovsnik@sloga-platform.org


 

POTA 2013 

 
Kdaj? 27. januar 2013. 

 
Kje? Mladinsko informacijski center – MIC (Ul. Janeza Pavla II. 13, 
Ljubljana). 

 
Opis: MIC vabi vse, ki si želite izvedeti več o programu mednarodnega 
prostovoljstva POTA, da se udeležite informativnega srečanja na temo 

programa POTA, ki poteka skorajda celo leto - od priprave, preko izvedbe v raznih državah (v Afriki, 
Južni Ameriki, Aziji idr.) do evalvacijske faze. 
 

 

Dobrodelni gospel večer 
 

Kdaj? V torek, 29. januarja 2013, ob 19. uri. 
 

Kje? Ljubljana, Hotel MONS. 
 

Opis: ADRA Slovenija vabi na dobrodelni dogodek, na katerem 
bosta kot slavnostna govornika nastopila Jonathan Duffy 
(predsednik ADRA International) in Mitja Štrukelj (generalni 
direktor Direktorata za mednarodno razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč (Ministrstvo za zunanje zadeve RS - MZZ). 
Za več informacij in vstopnice se obrnite na 
mateja.mlinar@adra.si, milos.jovic@adra.si ali 
maja.ahac@adra.si. Vabilo si lahko preberete na spletni strani 

ADRA Slovenija. 
 

 

»Ko zidovi spregovorijo: grafiti na ulici Mohameda 
Mahmouda v Kairu ob obletnici egiptovske revolucije 
25. januarja« 

 
Kdaj? Do 28. januarja 2013. 
 
Kje? V menzi v Rožni dolini v Ljubljani. 
 
Opis: Amnesty International Slovenije (AIS) vabi na razstavo fotografij grafitov »Ko zidovi 
spregovorijo: grafiti na ulici Mohameda Mahmouda v Kairu ob obletnici egiptovske revolucije 25. 
januarja«, ki jih je posnel Nicholas Piachaud, aktivist AI za Severno Afriko. Motivi grafitov pričajo o 
zgodovinskih spremembah, ki so se zgodile med arabsko pomladjo, in opominjajo na represijo, 
kršitve človekovih pravic in diskriminacijo, ki se nadaljujejo navkljub odstopu Hosnija Mubaraka v 
začetku leta 2011. Več informacij o razstavi najdete na spletni strani AIS.  
 

 

 
Predavanje Kapuscinski o stanju v Afriki 

 
Kdaj? 30. januar 2013. 

 
Kje? London, Velika Britanija (predavanje si lahko ogledate tudi v 
živo prek spleta) 

 
Opis: Na prihajajočem predavanju Kapuscinski (Kapuscinski Development Lectures) bo predaval Mark 
Malloch-Brown, eden izmed najboljših razvojnih menedžerjev in političnih odločevalcev (bivši 

http://www.tuditi.si/data/useruploads/files/1355898145.pdf
http://www.tuditi.si/data/useruploads/files/1355898145.pdf
mailto:mateja.mlinar@adra.si
mailto:milos.jovic@adra.si
mailto:maja.ahac@adra.si
http://www.adra.si/
http://www.adra.si/
http://www.amnesty.si/j7/2-uncategorised/434-ko-zidovi-spregovorijo-grafiti-na-ulici-mohameda-mahmouda-v-kairu.html
http://kapuscinskilectures.eu/


namestnik generalnega sekretarja ZN). V svojem predavanju se bo osredotočil na aktualne razmere v 
Afriki (ali gre za zmago elit ali za pojav naraščajoče participativnih družb). Več informacij o 
predavanju najdete na naslednji povezavi.  

 

 
Razstava »Hidden Lives -The Untold Story of Urban Refugees« 

 
Kdaj? Do 31. januarja 2013. 

 
Kje? London, Velika Britanija.  

 
Opis: Razstava prikazuje delo nagrajenega fotografa Andrewa 
McConnella, ki je v osmih mestih na štirih različnih kontinentih 
dokumentiral dnevno bitko urbanih beguncev, in je del ozaveščevalne 
kampanje o urbanih beguncih, pri kateri sodelujejo ECHO, Mednarodni 
reševalni odbor (IRC) in Panos Pictures. Več o tem si lahko preberete na 

spletni strani ECHO. Foto: St Pancras International  
 

 

8. Forum svetovne zveze mest proti revščini 
 

Kdaj? 20. – 21. februar 2013. 
 
Kje? Dublin, Irska.  
 
Opis: 8. Forum svetovne zveze mest proti revščini (Forum of the World Alliance of Cities Against 
Poverty - WACAP) bo potekal pod naslovom »Pametna, varna in trajnostna mesta«, osredotočen pa 
bo na predloge rešitev za Razvojne cilje tisočletja in nastajajoče trende urbane revščine (s 
poudarkom na uporabi tehnologije in več-sektorskih partnerstvih). Več informacij o dogodku najdete 
na naslednji povezavi.  

 

 
Trialog-ov Sejem sodelovanja 2013 – povabilo k prijavi 

 
Kdaj? 13. – 15. marec 2013. 

 
Kje? Dunaj, Avstrija.  
 
Opis: Trialog vabi na 4. Sejem sodelovanja (Partnership Fair), ki bo letos osredotočen na globalno 
učenje in ozaveščanje. Organizatorji pričakujejo približno 100 udeležencev, med katerimi bodo tako 
ključni akterji na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja (donatorji, predstavniki EK, 
nevladne organizacije) kot tudi predstavniki sindikatov, akademske sfere, političnih fundacij in 
lokalnih oblasti. Rok za prijavo je 31. januar 2013, več informacij in prijavni obrazec pa najdete v 
priponkah na Slogini spletni strani.  

 
 

 
 

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 17. in 22. januarjem 2013) 
 
MONGOLIJA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 8. marec 2013. 
 
Več informacij 

http://kapuscinskilectures.eu/lectures/what-would-kapuscinski-make-of-development-today/
http://ec.europa.eu/echo/news/2013/20130115_en.htm
http://www.dublin2013.ie/
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_eventlist&amp;view=details&amp;id=420%3Atrialog-ov-sejem-sodelovanja-2013&amp;lang=sl
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1358763327128&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F01%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133665


 

 
MONGOLIJA (nedržavni akterji v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 22. marec 2013. 
 
Več informacij 
 

 
NAMIBIJA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 7. marec 2013. 
 
Več informacij 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Javni razpis za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja 
in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014 
 
MZZ je 18. januarja 2013 na svoji spletni strani objavilo Javni razpis za izvajanje projektov na 
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014. 
Predmet javnega razpisa je financiranje projektov na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014, ki jih izvajajo nevladne organizacije 
(registrirane v RS), ustanove na področju razvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada RS in 
negospodarske javne službe v RS. Predmet javnega razpisa je razdeljen v sedem sklopov: 
- sklop A: Razvojni projekti na Zahodnem Balkanu (regionalno), v skupni višini do 72.000 EUR; 
- sklop B: Razvojni in humanitarni projekti v državah vzhodne Evrope, v skupni višini do 76.000 EUR; 
- sklop C: Razvojni projekti v Afriki, v skupni višini do 240.000 EUR; 
- sklop D: Razvojni projekti v Afganistanu, v skupni višini do 60.000 EUR; 
- sklop E: Razvojni projekti v Gvajani, v skupni višini do 10.000 EUR; 
- sklop F: Razvojni projekti na Haitiju, v skupni višini do 20.000 EUR; 
- sklop G: Projekt na področju globalnega učenja in ozaveščanja javnosti o mednarodnem razvojnem 

sodelovanju, v skupni višini do 30.000 EUR. 
Rok za oddajo vlog je 18. februar 2013, celoten razpis pa si lahko preberete na spletni strani MZZ. 
 
MZZ bo v torek, 5. februarja 2013, med 9. in predvidoma 11. uro organiziralo delavnico za 
zainteresirane prijavitelje, namenjeno predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter 
razjasnitvi morebitnih vprašanj glede priprave vlog. Delavnica bo potekala v sejni sobi na 
Gregorčičevi 25a. Rok za prijavo udeležbe je 31. januar 2013 (na razvoj.mzz@gov.si).  
 
SLOGA vam lahko na podlagi vaše razdelane ideje projektnega predloga in konkretnih vprašanj 
pomaga pri pripravi razpisne dokumentacije. Na nas se lahko obrnete osebno (ura po dogovoru), 
prek elektronske pošte (mojca.krisper@sloga-platform.org) ali telefona (01/434 44 02 ali 040/204 
464; od pon-pet med 10. in 12. uro). Vljudno vas prosimo, da nam vaše želje glede svetovanja in 
terminov sporočite na omenjeni elektronski naslov ali telefonski številki. 

 

 
Javni poziv za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v 
okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 
2007-2013 
 
MZZ je 11. januarja 2013 na svoji spletni strani objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov 
slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči 
Skupnosti v finančni perspektivi 2007-2013. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1358763435438&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F01%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133664
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1358763481723&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F01%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133619
http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/31612/986bd3401cec8d8db5ac061ee6a7ef3b/
mailto:razvoj.mzz@gov.si
mailto:mojca.krisper@sloga-platform.org


Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov slovenskih NVO, izbranih v okviru naslednjih 
instrumentov Evropske komisije za financiranje zunanje pomoči Skupnosti: 
- DCI - Non State Actors and Local Authorities; 
- DCI - Food Security; 
- DCI - Investing in People; 
- DCI - Environment and Sustainable Management of Natural Resources; 
- DCI - Asylum and Migration; 
- European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR); 
- European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI); 
- Instrument for pre-accession assistance (IPA); 
- Instrument for humanitarian aid (HAI). 
Skupna višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti slovenskih NVO, izvedenih v letu 2012, v okviru 
izbranih instrumentov, znaša do 90.000,00 EUR (sredstva se dodelijo za povrnitev stroškov za izvedbo 
projektov, izbranih v okviru izbranih instrumentov, ki so nastali in katerih plačilo je bilo izvedeno v 
letu 2012). 
Rok za oddajo vlog je 1. februar 2013, celoten razpis pa si lahko preberete na spletni strani MZZ. 
 
SLOGA vam lahko na podlagi vaših konkretnih vprašanj pomaga pri pripravi vloge. Na nas se lahko 
obrnete osebno (ura po dogovoru), prek elektronske pošte (mojca.krisper@sloga-platform.org) ali 
telefona (01/434 44 02 ali 040/204 464; od pon-pet med 10. in 12. uro). Vljudno vas prosimo, da 
nam vaše želje glede svetovanja in terminov sporočite na omenjeni elektronski naslov ali telefonski 
številki. 
 

 
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 družbo, spodbujanjem čezmejnega razvoja, spodbujanjem integracije 
držav 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 ženske problematike, spodbujanjem odgovornih in neodvisnih medijev, spodbujanjem 
med-etničnega dialoga in naslavljanja manjšinskih vprašanj.   
Rok za prijavo je 1. marec 2013. Več informacij o razpisu najdete na naslednji povezavi. 

 

 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2013, objavljeni po 1. januarju 2013)  
 
Svet 
 
Evropske prostovoljne enote za humanitarno pomoč 
 
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi.  
 

 

 
Usposabljanja  
 

Delavnica slovenskega jezika in kulture za odrasle 
 

Društvo Nigerijcev v Sloveniji vabi na delavnico slovenskega jezika in kulture, 
namenjeno odraslim, ki bi želeli preizkusiti in izpopolniti svoje znanje slovenskega 
jezika ter ob tem spoznavati slovensko kulturo. Delavnica bo potekala v sredo, 23. 

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1301/Javni_poziv_dokumentacija__7.1.13.pdf
mailto:mojca.krisper@sloga-platform.org
http://slovenia.usembassy.gov/ngo_development_grants.html
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/worldwide_01000_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/prep_action_evhac_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/funding/index_en.htm


januarja 2013, med 19. in 21. uro v Hostlu Celica. Vabilo si lahko preberete v priponki.  

 

 
Delavnice: pravo za nevladne organizacije 

 
CNVOS v februarju organizira več delavnic na temo različnih pravnih tematik, in 
sicer: 

 
- Pravni okviri trženja v NVO; 
- Paleta možnosti zaposlovanja in dela v NVO; 
- Sodobno upravljanje - pravni vidiki učinkovite notranje strukture organizacije; 
- Kako optimizirati plačevanje davkov. 
 
Ob prijavi do 25. januarja 2013: 10% popusta. Več informacij o delavnicah in možnostih prijave 
najdete na spletni strani CNVOS. 

 

 

Usposabljanje za novinarje »Economic and 
Political Reporting from Southeast Europe« 

 
Thomson Reuters Foundation in Robert Bosch Stiftung 
tudi v letu 2013 organizirata program usposabljanja 
za novinarje z naslovom »Economic and Political 

Reporting from Southeast Europe«. Program vključuje dve desetdnevni usposabljanji, in sicer v 
Londonu (15. - 26. april 2013) ter Berlinu (16. – 27. september 2013), pa tudi obisk Bruslja in 
Frankfurta, kjer se bodo udeleženci programa srečali s političnimi odločevalci in novinarji, ki 
pokrivajo področje evropskih finančnih in političnih zadev. Rok za prijavo je 10. februar 2013, več 
informacij pa najdete na naslednji povezavi.  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/januar13/dns%20-%20vabilo%20na%20delavnico%2023.01.2013.pdf
http://www.cnvos.si/article?path=/usposabljanja/pravo_za_nvo
http://www.trust.org/trustmedia/journalism-training/courses-detail.dot?id=624ad792-0739-461f-b71e-1b59d499a9bf

