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20. obletnica svetovnega dne voda in mednarodno leto 
sodelovanja na področju voda 

 
Ljubljana, 25. marec 2013 - 22. marca 2013 smo obeležili že 
20. obletnico svetovnega dne voda, ob tem pa poteka tudi 
mednarodno leto sodelovanja na področju voda, zaradi česar je 
letošnji svetovni dan posvečen ravno tej temi. Sporočilo ob 
svetovnem dnevu si lahko preberete na Slogini spletni strani. 
Prav tako ob tej priložnosti sta Ministrstvo za zunanje zadeve 
(MZZ) in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, skupaj z 
Gospodarsko zbornico Slovenije, organizirala posvet z naslovom 

»Voda kot priložnost za trajnostni razvoj in mednarodno sodelovanje Slovenije«. Posveta so se 
udeležili tudi predsednik RS Borut Pahor, evropski komisar za okolje Janez Potočnik, dr. Lučka Kajfež 
Bogataj (članica IPCC in WWP) in minister za zunanje zadeve Karl Erjavec. Slednji je poudaril, da je 
voda tudi v zunanji politiki vedno bolj aktualno vprašanje in da ima Slovenija na področju voda dobra 
izhodišča za krepitev mednarodnega sodelovanja. Poročilo z dogodka je objavljeno na spletni strani 
MZZ. Foto: MZZ       

 

 
Povabilo k sodelovanju pri 11. številki Slogopisa 

 
Ljubljana, 25. marec 2013 - SLOGA vas vabi k sooblikovanju že 
11. številke Slogopisa, razvojnega časopisa, ki vključuje 
zanimive in aktualne novice s področja mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči doma in po 

svetu, intervjuje, predstavitve aktivnosti NVO, aktualno dogajanje političnih odločevalcev, strokovne 
članke in napovednik dogodkov. 

http://www.sloga-platform.org/component/content/article/34-naslovne/319-jutri-praznujemo-20-obletnico-svetovnega-dne-voda-.html
http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/6/31851/e748a95ff8dfbae86a732f1a8799b290/
http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/6/31851/e748a95ff8dfbae86a732f1a8799b290/


Posamezne NVO ste lepo vabljene k sodelovanju pri: 
a. naslovnici: Posredovanje avtorske fotografije (tematika mednarodno razvojno sodelovanje in 
humanitarna pomoč, velikost vsaj 3MG); 
b. rubriki »Novičke doma in po svetu«: priprava krajšega članka o aktualnem dogajanju v času med 
februarjem in majem 2013 (150 besed + fotografija v velikosti nad 1MG); 
c. rubriki »NVO utrinki«: priprava članka s predstavitvijo NVO, kampanje, projekta in dobrih praks 
(550-600 besed z obvezno fotografijo v velikosti nad 1MG); 
d. rubriki »Napovednik dogodkov«: priprava krajše novičke o dogodku z informacijo kaj, kje, kdaj 
bo dogodek potekal (v časovnem obdobju od junija do septembra 2013). 
Primeri člankov in fotografij so dostopni v 10. številki Slogopisa. Posamezne NVO ste vabljene tudi k 
posredovanju dodatnih idej glede vsebin (strokovni članki, intervjuji), ki bi jih želele prebirati v 
prihodnjih številkah Slogopisa. Prosimo, da se avtorji držite navodil glede dolžine člankov in 
pripadajočega slikovnega materiala. Končen izbor objavljenih člankov bo naredil urednik (v primeru 
večjega števila prispelih člankov na podlagi kvalitete članka in datuma prejema slednjega). 
Rok za posredovanje prispevkov na e-naslov novice@sloga-platform.org je 30. april 2013. 
 

 

BDS Slovenija: »Pozovite poslance v Evropskem parlamentu k 
sankcijam proti nezakonitim izraelskim naselbinam« 

 
Ljubljana, 26. marec 2013 - V najnovejšem poročilu vodij misij EU so konzoli 
EU priporočili uveljavitev sankcij proti izraelskim naselbinam. S pooblastitvijo 
vodij misij EU v Jeruzalemu in Ramali poročilo poda priporočila o finančnih 

povezavah, ki podpirajo gradnjo izraelskih naselbin na Zasedenih palestinskih ozemljih. Vodje EU in 
mednarodne organizacije morajo igrati svojo vlogo pri končanju izraelske okupacije Palestincev, pri 
upoštevanju mednarodnega prava in pri zaščiti pravic Palestincev. 
Civilna iniciativa BDS Slovenija vas vabi, da podpišete peticijo in s tem pozovete slovenske poslance 
in poslanke v Evropskem parlamentu ter zahtevate prekinitev vseh finančnih povezav z nezakonitimi 
izraelskimi naselbinami in izraelskimi podjetji, ki so direktno vključena ali materialno odgovorna za 
izraelske kršitve mednarodnega prava in za širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na Zasedenih 
palestinskih ozemljih. Več o tem si lahko preberete na spletni strani BDS Slovenija.   
 
 

 

Neformalno srečanje zunanjih ministrov Evropske unije 
 

Dublin, 23. marec 2013 - Ministri za zunanje zadeve EU so se 22. 
in 23. marca 2013 udeležili neformalnega srečanja zunanjih 
ministrov (GYMNICH), na katerem je Slovenijo zastopal v.d. 
političnega direktorja MZZ Igor Jukič. Dvodnevno srečanje je bilo 
vsebinsko osredotočeno na razmere v Siriji in Evropsko službo za 
zunanje delovanje (European External Action Service - EEAS). 
Ministri so ponovno potrdili zavezanost EU k temu, da se najde 

politična rešitev za prekinitev prelivanja krvi v Siriji in podpre civilno prebivalstvo (zagotavljanje 
takojšnje in učinkovite humanitarne pomoči). EU si še vedno prizadeva za povečanje pomoči sirski 
opoziciji in čim močnejši pritisk na režim sirskega predsednika Bašarja al Asada. Ministri so se 
strinjali, da morajo še pred iztekom obstoječega paketa sankcij (1. junij) doseči dogovor o 
prihodnjem pristopu EU do tega vprašanja. Več informacij o srečanju najdete na spletnih straneh 
Sveta EU in irskega predsedstva Svetu EU. Foto: Government of Ireland      

 

 
Stališče CONCORD-a do Evropske službe za zunanje 
delovanje 

 
Bruselj, 21. marec 2013 – Evropska konfederacija NVO za pomoč in 
razvoj – CONCORD je 21. marca 2013, ravno v obdobju, ko si Nemčija 
in 13 drugih držav članic EU prizadevajo za večjo moč EEAS nad 

http://www.sloga-platform.org/sloga/slogopis/10-stevilka-slogopisa
mailto:novice@sloga-platform.org
http://www.change.org/petitions/evropska-unija-mora-uvesti-sankcije-proti-nezakonitim-izraelskim-naselbinam?utm_campaign=petition_lonely&utm_medium=email&utm_source=guides
http://www.bds.si/
http://eu2013.ie/events/event-items/gymnichinformalmeetingofministers-20130322/


razvojno politiko EU, objavila svoje stališče do EEAS, v katerem poudarja naslednje tri točke: 
varnostni cilji naj ne spregledajo dolgoročnega razvoja; potrebno se je zavzemati za organizacije 
civilne družbe; potrebno je delovati bolj skladno (upoštevanje načela skladnosti politik za razvoj).       

 

 
Velika Britanija bo letos izpolnila svojo zavezo na 
področju razvojne pomoči 

 
Bruselj, 20. marec 2013 – Britanski finančni minister George 
Osborne je 20. marca 2013, v okviru svojega govora na temo 
proračuna, povedal, da bo Velika Britanija že letos izpolnila svojo 
zavezo in za razvojno pomoč namenila 0,7 odstotka bruto 
nacionalnega dohodka. Velika Britanija je tako šesta donatorica 

in prva od držav skupine G8, ki bo uresničila omenjeno zavezo. Izjemen dosežek Velike Britanije 
pozdravlja tudi CONCORD ter poudarja, da gre pri tem za pozitiven primer, ki dokazuje, da je tudi v 
težkih gospodarskih časih mogoče obdržati svojo obljubo najrevnejšim prebivalcem sveta. Več o tem 
si lahko preberete na spletnih straneh CONCORD in The Guardian.      
 

 

Digitalna platforma za Forum Anna Lindh 2013 
 

Aleksandrija, 22. marec 2013 - V organizaciji Fundacije Anna 
Lindh (Anna Lindh Foundation – ALF) bo med 4. in 7. aprilom 
2013 v Marseillu potekal Anna Lindh Mediterranean Forum, 
tokrat pod geslom »Državljani za Sredozemlje«. ALF je v 
okviru priprav na prihajajoči forum vzpostavila posebno 
digitalno platformo, ki bo vključevala informacije o strateških 
razpravah na forumu in ponudila priložnost za izmenjavo 

dobrih praks, organizacijam civilne družbe iz evro-sredozemskih držav (članicam ALF) pa bo 
omogočila tudi neposredno (online) spremljanje dogajanja in aktivno sodelovanje pri ključnih 
dogodkih. Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi. 
 
    

 
Koristni viri 
 
»Africa Destined to Bleed Yet More! Any Remedy?«; Dr. Muhammad Aslam Khan. 2013. Mednarodni 
inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES). 
 
»Serbia:Decriminalisation of Serbia«; 2013. Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske 
študije (IFIMES). Najbolj zanimive dele analize si lahko preberete na spletni strani IFIMES. 
 
»How to green the desert and reverse climate change«, Allan Savory (video); TED CONFERENCES, 
LLC (2013). 
 
 

 
 

Mesec pomladanskih čistilnih akcij 2013 
 

Kdaj? 22. marec – 22. april 2013. 
 

Kje? Slovenija.  
 

Opis: Ekologi brez meja, Turistična zveza Slovenije in organizatorji čistilnih akcij 
vabijo vse prebivalce Slovenije, da sodelujejo pri čistilnih akcijah in pomagajo očistiti Slovenijo, še 

http://www.concordeurope.org/227-eu-foreign-service-under-prioritizing-development-objectives
http://www.concordeurope.org/228-concord-welcomes-uks-historic-aid-commitment
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/mar/20/george-osborne-historic-moment-aid
http://www.annalindhforum.org/about-anna-lindh-mediterranean-forum-2013
http://www.annalindhforum.org/news/launch-e-platform-anna-lindh-forum-2013
http://www.ifimes.org/en/researches/africa-destined-to-bleed-yet-more-any-remedy-2013-03-11/
http://www.ifimes.org/en/researches/serbiadecriminalisation-of-serbia-2013-03-25/
http://www.ted.com/talks/allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change.html


posebej na vseh območjih, ki so jih lansko jesen močno prizadele poplave. Informacije o tem, kdaj 
bo čistilna akcija potekala v vašem kraju, najdete v seznamu čistilnih akcij 2013. Več o tem si lahko 
preberete na spletni strani društva Ekologi brez meja. 
 

 

Filmska sreda v Hiši svetov 
 

Kdaj? V sredo, 3. aprila 2013, ob 17.30 uri. 
 

Kje? Hiša svetov (pritličje knjižnice Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, 
Ljubljana). 

 
Opis: Društvo Humanitas in Hiša svetov vabita na projekcijo filma Modro zlato: 
Svetovne vojne za vodo (2008), producenta in režiserja Sama Bozza, ki govori o 
privatizaciji vodnih virov. Po projekciji filma bodo gostili filozofa Luka Omladiča, ki 

se ukvarja z ekološko in okoljsko filozofijo ter je po duši aktivist. Več informacij o dogodku najdete 
na Humanitasovi spletni strani. 
    

 

Pot od osebe do človeka 
 

Kdaj? V soboto, 6. aprila 2013, ob 19. uri.   
 

Kje? KUD PLESNI FORUM CELJE (Trubarjeva 1a, Celje).  
 
Opis: Nevladna organizacija Zdrava Atmosfera vabi na predstavitev svojega delovanja - prireditev v 
lastni produkciji z naslovom Pot od osebe do človeka. Več informacij o dogodku najdete na spletni 
strani organizacije. 
 
 

 

»The age of choice: developing countries in the new aid landscape« 
 

Kdaj? 27. marec 2013. 
 

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

Opis: Dogodek v organizaciji Overseas Development Institute (ODI) bo 
osredotočen na ugotovitve in priporočila t. i. projekta »age of choice«, ki temeljijo na enoletnem 
raziskovanju prilagajanja držav v razvoju na nove možnosti financiranja za razvoj. Več informacij o 
dogodku najdete na spletni strani ODI.   
 

 

»Humanitarian Roundtable Ireland« 
 

Kdaj? 3. april 2013. 
 

Kje? Dublin, Irska.  
 
Opis: Mreža evropskih humanitarnih NVO - VOICE in mednarodna zveza univerz, ki si prizadeva za 
krepitev profesionalnosti humanitarnega sektorja, NOHA (s pomočjo irske platforme NVO – Dóchas) 
organizirata okroglo mizo, ki bo vsebinsko osredotočena na naslednje teme: Evropski konsenz o 
humanitarni pomoči, odpornost na krize in prostovoljci EU za humanitarno pomoč. Več informacij o 
dogodku in program najdete na spletni strani VOICE.      

 
 

http://ebm.si/p/cistilne/
http://ebm.si/o/sl/novice/424-prihaja-mesec-pomladanskih-cistilnih-akcij-2013
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=375
http://www.zdravaatmosfera.si/index.php
http://www.zdravaatmosfera.si/index.php
http://www.odi.org.uk/events/3150-aid-china-ethiopia-cambodia-zambia
http://www.ngovoice.org/index.php?page=2842


 
 

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 20. in 26. marcem 2013) 
 
MOLDAVIJA (krepitev Agencije za transplantacijo) 
 
Rok za prijavo: 24. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
CENTRALNA AFRIŠKA REPUBLIKA (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 6. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
GVATEMALA (lokalne oblasti) 
 
Rok za prijavo: 13. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
GVATEMALA (lokalne oblasti) 
 
Rok za prijavo: 13. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
TUNIZIJA (podpora projektom civilne družbe, ki prispevajo k demokratični tranziciji in 
promovirajo pravice žensk v Tuniziji) 
 
Rok za prijavo: 20. junij 2013. 
 
Več informacij  
 

 
CENTRALNA AFRIŠKA REPUBLIKA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 8. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
SREDOZEMLJE (mediji in kultura za razvoj) 
 
Več informacij 
 

 
KUBA (nedržavni akterji v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 13. maj 2013. 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1364290801258&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F03%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134262
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1364291150420&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F03%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134152
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1364291307221&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F03%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134067
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1364291407765&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F03%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134066
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1364291436355&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F03%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134204
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1364291595793&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F03%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134172
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1364291652010&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F03%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134169


Več informacij 
 

 
ALŽIRIJA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 5. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
ALŽIRIJA (nedržavni akterji v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 5. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Javni razpis za izvajanje programov s področja spodbujanja medkulturnega dialoga z 
državljani tretjih držav 
 
Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je objavilo javni razpis za izvajanje programov s področja 
spodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav. Okvirna višina sredstev razpisa znaša 
91.126,95 EUR, rok za oddajo vlog pa je 24. april 2013. Več informacij najdete na spletni strani 
MNZ.   
 

 
Razpis za projekte na področju civilne zaščite 
 
ECHO je objavil razpis na področju civilne zaščite (»Call for proposals 2013 for projects on 
prevention and preparedness in civil protection and marine pollution«), ki se deli na dva ločena 
dela, in sicer na projekte preprečevanja ter na projekte pripravljenosti. Rok za prijavo je 12. april 
2013. 

 

 
2013 OCHA Humanitarian Research and Innovation Grant 

 
Objavljen je razpis OCHA na področju humanitarnega raziskovanja in inovacij za leto 2013. Program 
spodbuja in omogoča izvirne raziskave in pisanje na temo vprašanj in trendov, povezanih s 
humanitarnimi potrebami in odzivom. Rok za prijavo je 15. april 2013, celoten informacijski in 
prijavni paket pa najdete na naslednji povezavi.    
 

 
Razpisi Fondation de France 
 
Fondation de France objavlja naslednje tri razpise za projekte: 
-Sredozemlje: povečanje ekonomske neodvisnosti mladih iz Maroka, Alžirije in Tunizije. Prijavitelj 
mora biti lokalna NVO. Rok za prijavo je 18. april 2013. 
-Zahodna Afrika: spodbujanje družinskega kmetovanja. Pogoj je partnerstvo z lokalno NVO. Rok za 
prijavo je 28. marec 2013. Opis projekta v angleškem jeziku najdete tukaj. 
-Podsaharska Afrika (francosko govoreče države): AIDS, zdravje in razvoj: spol in HIV. Prijava je 
možna zgolj v francoskem jeziku. Rok za prijavo je 31. maj 2013.  

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1364291843913&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F03%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134126
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1364292038339&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F03%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134226
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1364292125320&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=20%2F03%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134225
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1854
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1854
http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2013_call_prevprep_cp_marine_pol_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2013_call_prevprep_cp_marine_pol_en.htm
http://www.alnap.org/vacancy/1380.aspx
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/A-l-international/Partenariats-en-Mediterranee
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Environnement/Developpement-durable/En-Afrique
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/marec13/fdf%20-%20promoting%20family%20farming.pdf
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/A-l-international/Sida-sante-et-developpement


Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2013, objavljeni po 1. februarju 2013) 
 
Centralna afriška republika 
 
Fidži in Samoa  

 
Sirija 
 
Karibi 
 
Filipini  
 
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi, na 
Slogini spletni strani pa objavljamo tudi informacije o preostalih relevantnih razpisih.  
 
 

 
Usposabljanja in delovne priložnosti 
 

Usposabljanje »Evalvacija razvojnih projektov« 
 

SLOGA vabi na usposabljanje s področja evalvacije 
razvojnih projektov, ki bo potekalo 23. in 24. aprila 

2013 v prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana). Usposabljanje, ki ga bo vodila sodelavka Sloge, 
Mojca Krisper-Figueroa, je namenjeno predstavnikom NVO, ki načrtujejo in izvajajo razvojne 
projekte ter si želijo povečati njihovo učinkovitost. Vsi zainteresirani pošljite izpolnjeno 
prijavnico (najdete jo v priponki na Slogini spletni strani, kjer objavljamo tudi vabilo na 
usposabljanje) na ales.rovsnik@sloga-platform.org najkasneje do 16. aprila 2013.   

 

 
Delavnice NVO standard kakovosti 

 
CNVOS 11. aprila 2013 začenja z novim sklopom delavnic, s pomočjo katerih se boste 
seznanili z zahtevami NVO standarda kakovosti in vzpostavili sistem v lastni 
organizaciji. Sklop obsega pet poldnevnih delavnic (11.4., 18.4., 9.5., 16.5., 23.5.) 

in celodnevni tečaj za notranjo presojo (13.6.). Rok za prijavo je 1. april 2013 oz. do zapolnitve 
prostih mest, več informacij in povezavo do elektronske prijavnice pa najdete na spletni strani 
CNVOS.   
 
 

 

Povpraševanje za prostovoljca/-ko 
 

Nevladna organizacija v Indiji (Piali Ashar Alo) išče 
prostovoljca/-ko, s časom, veliko dobre volje, potrpljenjem, 

in sicer za pomoč mladi materi s tremi otroki v predmestju Kolkate. Poskrbljeno bo za nastanitev in 
prehrano. Za več informacij pišite na mojca47@yahoo.com. 
 

 
Prosta delovna mesta na Overseas Development Institute 

 
ODI na svoji spletni strani objavlja razpise za pet delovnih mest, z roki prijave med 30. marcem in 
17. aprilom 2013. Vsi zainteresirani vabljeni k ogledu! 

 
 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/CAR.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/Fiji-Samoa.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/syria_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/cr_01000_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/philippines.pdf
http://ec.europa.eu/echo/funding/index_en.htm
http://www.sloga-platform.org/sloga/drugi-domaci-in-mednarodni-razpisi/blog
http://www.sloga-platform.org/sloga/izobrazevanja/blog
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/marec13/usposabljanje%20evalvacija%20april%202013.pdf
mailto:ales.rovsnik@sloga-platform.org
http://www.cnvos.si/article?path=/usposabljanja/nvo_standard_kakovosti
http://www.cnvos.si/article?path=/usposabljanja/nvo_standard_kakovosti
http://pialiasharalo.org/
mailto:mojca47@yahoo.com
http://jobs.odi.org.uk/Search.aspx


 

 

 

 

 


