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Poziv h globalni solidarnosti ob svetovnem dnevu beguncev 
 

Inštitut za afriške študije je v sodelovanju z Ministrstvom za notranje 
zadeve, Visokim komisariatom Zdruţenih narodov za begunce (UNCHR) 
in drugimi nevladnimi organizacijami, ţe četrto leto zapored obeleţil 
svetovni dan beguncev, ki je bil namenjen tako beguncem kot tudi 
osveščanju širše javnosti o begunski problematiki in načinu vključevanja 
beguncev v slovensko druţbo. Slogan letošnjega dneva beguncev se je 
glasil: »Lahko sem tudi JAZ - lahko si tudi TI« (It could be ME – it could 
be YOU). 

 
Letošnjo obeleţitev svetovnega dne beguncev so letos zaznamovale 
človeške tragedije na Sredozemskem morju, neučinkoviti poskusi 
mednarodne skupnosti za naslavljanje begunske problematike, 
pomanjkanje dolgoročne strategije ter poskus vpeljave sistema kvot na 
ravni Evropske unije. Na svetu je, po podatkih UNHCR, število tistih, ki 
so bili zaradi preganjanja, vojn, nasilja ali kršenja človekovih pravic 

pregnani s svojih domov, konec lanskega leta doseglo 59,9 milijonov. Drugače povedano je vsak 122. 
človek na svetu danes begunec, notranje razseljena oseba ali prosilec za azil. 
 
Letošnje prireditve, ki jo je vodil Igor E. Bergant, so se udeleţili in udeleţence nagovorili gospod Aleš 
Čerin, podţupan Mestne občine Ljubljana; ga. Nina Gregori, generalna direktorica Direktorata za 
upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo; gospod William Ejalu, predstavnik UNHCR, in 
dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije. Uradna slovesnost se je nadaljevala s 
kulturnim programom, ki so ga med drugim izvedli tudi prosilci za azil v okviru projekta »Učenje 
slovenskega jezika za prosilce in osebe z mednarodno zaščito«, ki ga izvaja Javni zavod Cene Štupar. 
 

Ob napovedanem prihodu 702 beguncev v Slovenijo je dr. 
Anica Mikuš Kos pozvala k »razumnosti in človečnosti. 
Pričenjam z razumnostjo, ker nas zmotne predstave o tem, 
kako so begunci nevarni, kako ogrožajo našo dobrobit, 
odvrnejo od človečnosti. 

 
K razumnosti sodi tudi vedenje, da begunci prinašajo s seboj 
poleg svoje nesreče, težav in bremen za državo gostiteljico, 
tudi svojo energijo, znanja, veščine, človeški kapital. V času 
globalizacije je mešanje narodov, ras, če to hočemo ali 
nočemo, neizogibno. 

 
Kar zadeva človečnost: Slovenija se s srcem odziva na nesreče v svetu. Slovenci smo bili kot begunci 
sprejeti v mnogih tujih državah. Bodimo ljudje do teh 700 ljudi, ki bodo prišli. Ne glede na to, 
katere skupnosti smo krajani ali na katerem ministrstvu ali poslanskem stolu delujemo. 
 
In v imenu vizije o odpravljanju nedobrih stvari na našem planetu, ki povzročajo stiske milijonov 
ljudi in posledično migracije, ne odrecimo dobronamernega in podpornega sprejema 700-im, ki bodo 
prispeli v našo deželo in tistim, ki so v naši deželi.« 
 
Po končani uradni slovesnosti se je program nadaljeval na 10 stojnicah, kjer so potekale različne 
delavnice in predstavitve nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodne zaščite. 
Program je popestril še turnir v uličnem nogometu. V popoldanskem delu programa se je predstavila 
tudi platforma SLOGA, kjer smo nadaljevali naše aktivnosti znotraj kampanje »Tudi ti si globalni 
sosed«, s katero ţelimo opozoriti na obstoj in potrebo po prepoznanju globalne solidarnosti. 
 
Za konec naj še spomnimo na izjavo Generalnega sekretarja Zdruţenih narodov Ban Ki-Moon-a, ki je 
dejal: »begunci so ljudje kot vsi drugi. Kot vi in jaz. Preden so se morali odseliti, so živeli običajno 



življenje. Njihove največje sanje so, da bi ponovno zaživeli normalno življenje. Zato se na svetovni 
dan beguncev spomnimo, da smo vsi del enega sveta, bodimo strpni, sprejmimo raznolikost ter 
odprimo naša srca beguncem po svetu«.  

 

 
Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon: Sporočilo ob svetovnem dnevu 
beguncev 
 
DUNAJ, 20. junij (Informacijska sluţba Zdruţenih narodov) – Na svetovni dan beguncev se spomnimo 
na trpljenje milijonov ljudi po svetu, ki so bili zaradi konfliktov in preganjanj prisiljeni zapustiti 
svoje domove. Do konca leta 2014 je bilo prisilno razseljenih ţe 59,5 milijona ljudi po svetu, kar je 
najvišja številka do sedaj. Dandanes je torej na vsakih 122 ljudi ena oseba bodisi begunec, notranje 
razseljena ali prosilec za azil. 
 
Konflikt v Siriji in krize v Iraku, Ukrajini, Juţnem Sudanu, Srednjeafriški republiki, severovzhodnem 
delu Nigerije in delih Pakistana so pripeljale do neverjetne rasti prisilnega razseljevanja. V letu 2014 
se je 42.500 ljudi vsak dan vpisalo med begunce, prosilce za azil ali notranje razseljene osebe, to 
število pa je v štirih letih naraslo še štirikrat. Večina dolgoletnih sporov ostaja nerešenih, zato je 
lanskoletno število tistih beguncev, ki so se lahko vrnili domov, najniţje v zadnjih tridesetih letih. Iz 
tega razloga dolgotrajni azil v povprečju traja ţe 25 let. 
 
Vedno več razseljenih oseb išče zaščito pred preganjanjem in nasiljem. Večina nima druge izbire, kot 
da poskuša priti na varno s precej nevarnimi sredstvi. Temu priča močno povečanje plovb z 
neprimernimi plovili po Sredozemlju, v jugovzhodni Aziji in tudi drugod. V takšnih časih je bistveno, 
da se vlade po vsem svetu ponovno zavzamejo za zagotavljanje zatočišč in varnosti tistim, ki so 
zaradi konfliktov in preganjanj izgubili vse. 86 odstotkov vseh beguncev ţivi v drţavah v razvoju, 
sistem humanitarnega odzivanja pa je preobremenjen. Pri reševanju potreb razseljenih oseb in drţav 
gostiteljic sta ključnega pomena mednarodna solidarnost in delitev bremena med drţavami. 
 
Begunci so ljudje kot vsi drugi. Kot vi in jaz. Preden so se morali odseliti, so ţiveli običajno ţivljenje. 
Njihove največje sanje so, da bi ponovno zaţiveli normalno ţivljenje. Zato se na svetovni dan 
beguncev spomnimo, da smo vsi del enega sveta, bodimo strpni, sprejmimo raznolikost ter odprimo 
naša srca beguncem po svetu. 
 
Vir: Informacijska sluţba ZN na Dunaju 
 

 
SLOGA podpisala ustanovni akt Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije 

 
Konzorcij vsebinskih mreţ nevladnih organizacij (NVO) je 
10. junija 2015 organiziral Nacionalno konferenco o 
strategiji razvoja vsebinskih mreţ nevladnih organizacij 
z namenom, da se pokaţejo potenciali nevladnih 
organizacij in se opredeli vloga vsebinskih mreţ v 
prihodnje. Konference se je udeleţila tudi SLOGA, ki je 
ob zaključku dogodka podpisala ustanovni akt Konzorcija 
vsebinskih mreţ nevladnih organizacij Slovenije. 

 
Udeleţence konference so nagovorili različni politični 
odločevalci: minister za javno upravo Boris Koprivnikar, 
drţavni sekretar Tadej Slapnik in mag. Lilijana Kozlovič, 
vodja parlamentarnega odbora za notranjo politiko, 
javno upravo in lokalno samoupravo. 

 
»Konzorcij vsebinskih mreţ je konferenco pripravil v 
pomenljivem času, ko se izteka financiranje mreţ in se 

http://www.unis.unvienna.org/unis/sl/pressrels/2015/unissgsm640.html


pišeta nacionalna strategije za razvoj prostovoljstva ter Zakon o nevladnih organizacijah«, je 
uvodoma povedal Primoţ Jamšek s Slovenske filantropije, vsebinske mreţe za prostovoljstvo. 
 
Kaj se pričakuje od vsebinskih mreţ, je v svojem video nagovoru povedal tudi minister za javno 
upravo Boris Koprivnikar, ki je prepričan, da lahko NVO sektor prevzame pomembnejšo vlogo, saj 
mnoge naloge lahko izvaja učinkoviteje kot javni sektor. Se pa zaveda, da bo za prevzem 
dolgoročnejših nalog potrebno tudi dolgoročno financiranje, ki hkrati pomeni bolj stabilen in 
strokoven sektor. 
 
Da tudi vlada načelno podpira krepitev NVO, je potrdil drţavni sekretar Tadej Slapnik, ki je 
prepričan, je kakovostna civilna druţba pomemben tretji steber druţbe, brez katerega ni trajnostno 
uspešne drţave. 
 
Mag. Lilijana Kozlovič, vodja parlamentarnega odbora za notranjo politiko, javno upravo in lokalno 
samoupravo prepoznava pomen NVO in ne dvomi, da bomo ovire, ki se najpogosteje kaţejo v 
finančnih sredstvih uspeli premostiti v dobrobit nas vseh in jih razumeli kot priloţnost za inovativnost 
in kot izziv. 
 

Predstavniki najrazličnejših organizacij so nadaljevali z delom v 
skupinah in prišli do naslednjih zaključkov. Pomembna je krepitev 
neodvisne in avtonomne civilne druţbe na vsebinskih področjih. 
Vsebinske mreţe so zdruţene iz organizacij, ki delajo na terenu, se 
mreţijo v Sloveniji in s tujino in so sestavljene iz strokovnjakov na 
posameznih vsebinskih področjih. Pomembno je, da se na tak način 
uveljavijo tudi v odnosu z drţavo oz. odločevalci pri oblikovanju 
politik. 

 
Vsebinske mreţe povezujejo nevladne organizacije (NVO) na 
različnih področjih, ki so za posameznike in druţbo pomembne, 
kot take tudi laţje odgovarjajo na potrebe v širšem druţbenem 
okolju. Predstavljajo infrastrukturo NVO sektorja in so zato njegov 

vitalen del. Da je povezovanje pomembno, zelo dobro vedo in uresničujejo mreţe same. 
 
Dvanajst vsebinskih mreţ je podpisalo ustanovni akt Konzorcija vsebinskih mreţ nevladnih organizacij 
Slovenije. Povezovali se bomo s ciljem pospeševanja zagovorništva in civilnega dialoga, zagotavljanja 
servisne podpore nevladnim organizacijam, krepitve vloge vsebinskih mreţ, krepitve lastnih 
kapacitet vsebinskih mreţ ter povezovanja z mediji, gospodarstvom in širšo javnostjo in vplivanja na 
stališča javne uprave ter gospodarstva in motiviranja nevladnih organizacij za sodelovanje. Ustanovni 
akt je podpisala tudi SLOGA. 
 
Posnetek celotnega dogodka si lahko ogledate tukaj. 

 

 
V Tednu Afrike potekal Nogometni turnir za mir in enotnost 
 

V Tednu Afrike je Društvo Nigerijcev v Sloveniji organiziralo 
Nogometni turnir za mir in enotnost, s katerim so obeleţili dan 
afriške enotnosti.  

 
Nogometni turnir je potekal v nedeljo, 24. maja 2015, je na 
igrišču Nogometnega kluba Rudnik. Turnirja se je udeleţilo pet 
ekip, ki so simbolično predstavljale različne manjšine v 
Sloveniji: ekipa Afro-scorpions je bila sestavljena iz v Sloveniji 
ţivečih Afričanov, ekipa Big-house je bila sestavljena iz ljudi, ki 
so nastanjeni v Azilnem domu, ekipa Jugoslavija je bila 

sestavljena iz v Sloveniji ţivečih Romov, ekipa Argentincev je bila sestavljena iz v Slovenijo v zadnjih 
letih priseljenih iz Argentine, ekipa Migro-man pa iz različnih v Sloveniji ţivečih migrantov (predvsem 
migranti iz osrednje Azije). Vsaka ekipa je odigrala tekmo z vsako ekipo v trajanju dva krat po 

https://www.youtube.com/watch?v=E4AzM1-EzK4&feature=youtu.be


dvajset minut. Ekipe z največ točkami pa so potem prišle v 
finale. Skupaj je bilo odigranih 11 tekem. Zmagala je ekipa 
Afro-scorpions, drugo mesto je osvojila ekipa Argentincev, 
tretje mesto pa ekipa Big-house. Skupaj si je tekme ogledalo 
pribliţno 200 ljudi. Najboljše ekipe so bile nagrajene s 
simboličnimi pokali. 

 
Celodnevni dogodek so popestrile kulturne aktivnosti, kot je 
npr. predstavitev različnih ţanrov glasbe iz drţav, od koder so 
bili preteţno igralci iz posamezne ekipe, ki je trenutno igrala 

tekmo. 
 

 
Otroke iz Srebrenice, ki letujejo v okviru projekta »Podari nasmeh«, je obiskal Zlatko 
Dedić, častni ambasador projekta 
 

Zavod KROG v okviru projekta »Podari nasmeh« in ob 
podpori glavnega donatorja ABDS d. o. o. Sarajevo ter v 
sodelovanju z Muslim Aid Bosne in Hercegovine ob 20-
letnici genocida v Srebrenici gosti enaindvajset socialno 
ogroţenih otrok iz Srebrenice na slovenski obali. 

 
Otroci iz Srebrenice so obiskali Osnovno šolo Antona 
Ukmarja v Kopru, ki je za otroke pripravila kulturni in 
športni program. Presenečenje kulturnega programa je 
bila Tinkara Kovač, ki je otrokom v ţivo zapela pesem 
Spet in Sonce. Otroke je obiskal tudi Zlatko Dedić, častni 
ambasador projekta »Podari nasmeh«. 

 
Dogodka so se udeleţili direktorica OŠ Antona Ukmarja Gabrijela Dolinšek, namestnica direktorice 
Zavoda KROG Edina Zejnić, častni ambasador projekta »Podari nasmeh« Zlatko Dedić, predstavnika 
nevladne organizacije Muslim Aid iz Bosne in Hercegovine Nizudin Hajdarević ter Ines Melez, 
predstavnik Mestne občine Koper, ki je zadolţen za druţbene dejavnosti, Timotej Pirjevec in učitelji 
ter učenci OŠ Antona Ukmarja. V kulturnem programu so sodelovali učenci OŠ Antona Ukmarja, ki so 
za otroke iz Srebrenice v ţivo zapeli pesmi kot so Moja mati kuha kafe, Trţaški marš, Tu sem doma, 
vse skupaj pa so popestrili s igranjem glasbenih inštrumentov (kitara, harmonika, ukulele ...). Otroci 
iz Srebrenice so recitirali pesmi o Bosni in Hercegovini. 
 
Ob koncu kulturnega programa je direktorica OŠ Gabrijela Dolinšek otrokom razdelila darila, ki jih je 
omogočila tudi Mesna občina Koper. Po končanem kulturnem programu so učenci OŠ Antona Ukmarja 
pospremili otroke iz Srebrenice na ogled njihove šole, od koder je čudovit pogled na morje in Koper. 
Športni del programa je potekal v veliki telovadnici, kjer so potekale športne igre. Ob koncu 
programa so kuharji šole pripravili za goste iz BiH okusno kosilo, ki so jim postregli v jedilnici šole. 
 
Otroci iz Srebrenice so dopoldan preţiveli v druţbi sovrstnikov iz OŠ Antona Ukmarja, ki so jim 

pričarali zanimiv in nepozaben dan ter s tem popestrili 
njihovo letovanje na slovenski obali. V naslednjih dneh so 
otroci obiskali Piran, akvarij v Piranu, tovarno Šumi v 
Krškem, Ţivalski vrt in mednarodno razstavo »1001 izum« 
v Ljubljani. 

 
»V Zavodu KROG posebno pozornost namenjamo socialno 
ogroţenim otrokom, ki jim s humanitarnim projektom 
"Podari nasmeh" omogočamo letovanje in aktivne ter 
sproščene počitnice v Sloveniji. Zavedamo se, da je 
letovanje samo beg iz njihovega teţkega vsakdanjika, 
ampak je zagotovo trajno lep spomin, ki jim bo pričaral 
nasmehe na obraze,«, je dejala Edina Zejnić, namestnica 



direktorice Zavod KROG. 
 
Otroke so v Ljubljani sprejeli predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, minister za zunanje zadeve 
Republike Slovenije Karel Erjavec in predstavnik Mestne občine Ljubljana. 
 
Pomagajte ustvarjati boljši jutri za otroke v stiski in podarjati nasmehe z donacijo na transakcijski 
račun Zavoda KROG, Beblerjeva ulica 11, 6000 Koper, št. računa: SI 56 6100 0000 4050 776, ki je 
odprt pri Delavski hranilnici d. d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, namen: Podari nasmeh, koda 
namena: CHAR, sklic: 00 02. Finančne prispevke lahko vplačate brez provizije v poslovalnicah Pošte 
Slovenije, Banke Koper, Sparkasse, NKBM, Unicredit Banke, Sberbank banka d. d. 

 

 
Generalni sekretar OZN pohvalil zavezanost Luksemburga k naslavljanju razvojnih 
vprašanj 
 
Generalni sekretar OZN Ban Ki-moon se je med uradnim obiskom v Luksemburgu srečal s številnimi 
vladnimi predstavniki vključno s predsednikom vlade Xavierjem Bettlom. 
 
Luksemburškemu predsedniku vlade je izrazil zahvalo in hvaleţnost za pomembno zavezo za razvojno 
pomoč in za doprinos Evropske unije k pomembni zavezi o podnebnih spremembah v Parizu. Poleg 
izmenjave mnenj o prizadevanjih za mirno reševanje konflikta v Ukrajini sta razpravljala o 
prioritetah Luksemburga v prihajajočem luksemburškem predsedovanju Svetu EU. 
 
Ban Ki-moon je izpostavil ključen pomen uspešnosti tretje konference o financiranju za razvoj, ki bo 
julija potekala v Addis Abebi. O tem je govoril tudi s predsednikom luksemburškega parlamenta 
Marsom Di Bartolomeom. Spregovorila sta tudi o pogajanjih na ravni ZN o post-2015 razvojni agendi 
in vlogi nacionalnih parlamentov v tem kontekstu. 
 
Poleg razprave o podnebnih spremembah je generalni sekretar OZN s sogovorniki spregovoril tudi o 
vprašanju migracij v Sredozemlju in odzivu EU na krizo. 
 
Ban Ki-moon se je srečal tudi z velikim vojvodo Luksemburga Henrijem. Med drugim sta razpravljala 
tudi o pogajanjih o ciljih trajnostnega razvoja. 
 
Generalni sekretar se je Luksemburgu zahvalil za pomoč Maliju in Srednjeafriški republiki, kjer je 
OZN aktivno prisoten z mirovnimi operacijami, in pozitiven ter trajen prispevek Luksemburga 
organizaciji od njene ustanovitve. 
 
Generalni sekretar OZN se je srečal z Jeanom Asselbornom, ministrom za zunanje in evropske 
zadeve, Romainom Schneiderjem, ministrom za razvojno sodelovanje in humanitarne zadeve, in 
Carole Dieschbourg, ministrico za okolje. 
 
Vir: UN News Centre 

 

 
Podnebne spremembe ogrožajo pol stoletja napredka na področju svetovnega zdravja 
 
Analiza ugotavlja tudi, da so koristi za zdravje, ki izhajajo iz zmanjševanja uporabe fosilnih goriv, 
tako velike, da boj proti globalnemu segrevanju hkrati predstavlja največjo globalno priloţnost za 
izboljšanje zdravja ljudi v 21. stoletju. 
 
Poročilo je pripravila Lancet/UCL komisija o zdravju in podnebnih spremembah v sodelovanju s 
strokovnjaki s celega sveta in ga podpira Margaret Chan, generalna direktorica Svetovne zdravstvene 
organizacije. 
 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51214#.VYlltPmeDGc


Podnebne spremembe vidimo kot veliko groţnjo zdravju. Ta dimenzija je bila preveč zapostavljena v 
političnih razpravah, dodaja profesor Anthony Costello, direktor UCL inštituta za globalno zdravje in 
so-predsedujoči komisiji. 
 
Celovita analiza izpostavlja neposredne groţnje zdravju, vključno z vročinskimi valovi, poplavami in 
sušami, ter posredne groţnje, vključno z onesnaţevanjem zraka, širjenjem bolezni, lakotami in 
problemi z duševnim zdravjem. Hitro zmanjševanje deleţa premoga iz globalne mešanice energetskih 
virov je glavno priporočilo komisije, ki s tem napoveduje moţnost preprečevanja milijonov 
prezgodnjih smrti povezanih z onesnaţenim zrakom. 
 
Avtorji trdijo, da je bil zdravstven vidik predolgo zanemarjen v kontekstu razprav o podnebnih 
spremembah. Zdravniki in drugi zdravstveni delavci morajo tako prevzeti vodilno vlogo pri 
odpravljanju druţbene 'zasvojenosti' od fosilnih goriv, saj so se le-ti v preteklosti ţe soočali z »močno 
zakoreninjenimi interesi«, kot npr. v primeru tobačne industrije. 
 
Vir: Guardian 

 
 

 
 
Ključni elementi globalnega podnebnega dogovora – podnebno financiranje 
 
Kdaj? 2. julij 2015 med 9. in 12. uro. 
 
Kje? SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana). 
 

Leto 2015 bodo zaznamovali trije pomembni mednarodni procesi – julijska 
konferenca o financiranju za razvoj v Adis Abebi, septembrski vrh Zdruţenih 
narodov o ciljih trajnostnega razvoja in podnebna konferenca decembra v 
Parizu, kjer se pričakuje sprejem globalnega podnebnega dogovora. Vsi trije 

procesi govorijo o odločitvah s pomembnimi posledicami za trajnostni razvoj. 
 
V luči teh dogodkov vas SLOGA - platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč in Plan B za Slovenijo – Mreţa nevladnih organizacij za trajnostni razvoj vabita 
na delovno srečanje na temo podnebnih pogajanj s poudarkom na podnebnem financiranju. 
 
Delovno srečanje bo v četrtek, 2. julija 2015, na Metelkovi 6, 1000 Ljubljana, soba 16 v II. 
nadstropju s pričetkom ob 9. uri. 
 
Delovno srečanje bo potekalo v času po junijskih pogajanjih pogodbenic Okvirne konvencije ZN o 
podnebnih spremembah (UNFCCC) v Bonnu, o čemer nam bo za uvod spregovoril slovenski pogajalec 
mag. Zoran Kus (MOP). Nato bomo po kratki izmenjavi o stanju na pogajanjih v obliki moderiranega 
pogovora izmenjali stališča nevladnih organizacij in vladnih institucij z namenom boljšega 
razumevanja procesa ter predstavitve pričakovanj nevladnih organizacij do globalnega podnebnega 
dogovora. 
 
V primeru udeleţbe vas prosimo za obvestilo na albin.keuc@sloga-platform.org ali na telefon 041 749 
468. 
 
Vljudno vabljeni! 
 
Vabilo in program  
 

 
 
 

http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/23/climate-change-threatens-50-years-of-progress-in-global-health-study-says
mailto:albin.keuc@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/20150616_COP21_Vabilo_-_Podnebno_financiranje.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/20150616_COP21_Vabilo_-_Podnebno_financiranje.pdf


Seminar on transformative communication for the development sector 
 
Kdaj? 13. in 14. oktober 2015. 
 
Kje? Bruselj (Belgija). 
 

Komuniciranje o razvojnih vprašanjih je zapleteno. Zlahka lahko 
obtičimo v staromodnih načinih, ki krepijo stereotipe proti naši volji. To 
lahko privede do neprijetnega ozračju nezaupanja, ki vplivajo na 
verodostojnost in legitimnost organizacij, ki delujejo v razvojnem 
sektorju. 

 
V namen premoščanja teh problemov CONCORD v Bruslju organizira usposabljanje o komuniciranju za 
nevladnike iz razvojnega sektorja.  
 
Rok za prijavo je 21. julij 2015. 
 
Več o dogodku lahko preberete tukaj. 
 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 17. in 24. junijem 2015) 
 
BOSNA IN HERCEGOVINA (program pomoči civilni družbi pri poplavah)  
 
Rok za prijavo: 22. julij 2015 

 
Več informacij 
 

 
KOSOVO (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)  
 
Rok za prijavo: 3. avgust 2015 

 
Več informacij 
 

 
LIBANON (krepitev človekovih pravic in demokracije v Libanonu)  
 
Rok za prijavo: 3. avgust 2015 

 
Več informacij 
 

 
LESOTO (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 6. avgust 2015 

 
Več informacij 
 

 
 

http://deeep.org/wp-content/uploads/2015/06/DEEEP4_CommunicationSeminar_ConceptNote.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1434528186642&do=publi.detPUB&searchtype=AS&ccnt=7573876&debpub=12%2F06%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137262
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435131749935&do=publi.detPUB&searchtype=AS&ccnt=7573876&debpub=17%2F06%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137283
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1434528186642&do=publi.detPUB&searchtype=AS&ccnt=7573876&debpub=12%2F06%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137262
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1434528186642&do=publi.detPUB&searchtype=AS&ccnt=7573876&debpub=12%2F06%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137262


AZERBAJDŽAN (podpora ministrstvu za davke Republike Azerbajdžan pri optimalni uporabi virov 
in kvalitet storitev, namenjenih davkoplačevalcem)  
 
Rok za prijavo: 13. avgust 2015 

 
Več informacij 
 

 
ČAD (podpora civilni družbi za preprečevanje konfliktov in izgradnjo miru)  
 
Rok za prijavo: 17. avgust 2015 

 
Več informacij 
 

 
AZERBAJDŽAN (podpora državni veterinarski nadzorni službi)  
 
Rok za prijavo: 17. avgust 2015 

 
Več informacij 
 

 
SRBIJA – ČRNA GORA (program čezmejnega sodelovanja)  
 
Rok za prijavo: 18. avgust 2015 

 
Več informacij 
 

 
MAKEDONIJA (podpora medijski reformi za krepitev svobode izražanja) 
 
Rok za prijavo: 2. september 2015 

 
Več informacij 
 

 
TUNIZIJA (krepitev zmogljivosti demokratičnih institucij) 
 
Rok za prijavo: 4. september 2015 

 
Več informacij 
 
 
 
 
 
 
 

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=1434528186642&do=publi.detPUB&searchtype=AS&ccnt=7573876&debpub=12%2F06%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137262
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1434528186642&do=publi.detPUB&searchtype=AS&ccnt=7573876&debpub=12%2F06%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137262
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1434528186642&do=publi.detPUB&searchtype=AS&ccnt=7573876&debpub=12%2F06%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137262
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1434528186642&do=publi.detPUB&searchtype=AS&ccnt=7573876&debpub=12%2F06%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137262
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435131749935&do=publi.detPUB&searchtype=AS&ccnt=7573876&debpub=17%2F06%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137305
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1434528186642&do=publi.detPUB&searchtype=AS&ccnt=7573876&debpub=12%2F06%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137262
http://www.mzz.gov.si/

