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Globalni sosed na “United Nations Summer School: What kind of future will 2015 bring?” 
 

Društvo za Združene narode za Slovenijo je med 14. in 
17. septembrom v Ljubljani organiziralo mednarodno 
mladinsko konferenco »United Nations Summer School: 
What kind of future will 2015 bring?«, ki so se je 
udeležili mladi, aktivni v mladinskih oz. nevladnih 
organizacijah, v starosti med 18. in 30. let. 

 
Konferenca je naslovila aktualna razvojna vprašanja, saj 
je letošnje leto za mednarodno razvojno sodelovanje 
prelomno. Udeleženci so spoznali uspehe in zamujene 

priložnosti razvojnih ciljev tisočletja ter globalne procese, ki se odvijajo v letošnjem letu 
(mednarodne konference o zmanjšanju tveganj za nesreče, o financiranju za razvoj, o 
novem razvojnem okvirju in ciljih trajnostnega razvoja ter podnebnih pogajanjih v Parizu). 
 
Na konferenci je SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč izvedla delavnico »Tudi ti si globalni sosed«. Namen delavnice je 
približati tematiko razvojnega sodelovanja mladim ter jih ozaveščati o pomenu globalne 
solidarnosti v 21. stoletju. 
 

 
Najboljše novice iz sveta 
 
World’s Best News – 11. septembra 2015 je bilo s pomočjo 300 prostovoljcev v 41 krajih po 
vsej Sloveniji razdeljenih 12.500 izvodov časopisa, ki so s pozitivnimi zgodbami iz držav v 
razvoju pokazali, da lahko ustavimo globalno revščino. 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve in Slovenska filantropija sta v letošnjem letu, ki ga je 
Evropska unija razglasila za evropsko leto za razvoj in poteka pod sloganom Naš svet, naše 
dostojanstvo, naša prihodnost,k sodelovanju povabila številne organizacije, ki so aktivirale 
prostovoljce v 41 krajih po Sloveniji. Projekt Najboljše novice iz sveta je eden izmed 
največjih dogodkov v Sloveniji v okviru Evropskega leta za razvoj. 
 
Pridružilo se mu je skoraj 30 organizacij iz cele Slovenije. 
 
V projektu je sodelovala tudi SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvojno 
sodelovanje in humanitarno pomoč, ki je dobre novice in kefir delila na Trgu republike ter v 
okolici Tobačne. 
 

 
SLOGA na Bivak festivalu 
 

Minil je teden, ki je povezal vse avanturistične duše, ki uživajo v 
potovanju, spoznavanju novega in drugačnega, fotografiranju, 
pisanju in prenašanju sporočila o lepem in težkem, ki se godi po 
svetu. Letošnja tema festivala Bivak je bila ‘fatamorgana’ in je 
bila posvečena tematiki migrantov po svetu. SLOGA je na 
festivalu Bivak sodelovala z organizacijo Skuhna Talka, v 



sodelovanju z zavodom Global in Socialno akademijo, na temo pozitivnih učinkov migracij, 
predstavila je tudi svoj prispevek na filmskem večeru ter svoje delovanje približala 
množicam na bazaarju Bivaka. 
 
Na bazaarju so se tudi letos predstavile različne nevladne organizacije, podjetja in 
posamezniki. Na stojnicah so obiskovalci lahko iz prve roke dobili zanimive informacije, 
izmenjali svoje popotniške izkušnje in se družili. Prav tako pa so lahko kupili zanimive 
izdelke in oblačila iz različnih delov sveta. 
 
SLOGA je na bazaarju predstavila svoje delovanje ter projekta »Izzovimo krizo« in »Tudi ti si 
globalni sosed«, ki se izvaja v okviru evropskega leta za razvoj 2015. 
 

 
Cerar na vrhu ZN o trajnostnem razvoju 
 
Premier Miro Cerar je v petkovem govoru na razvojnem vrhu Združenih narodov pohvalil 
novo agendo za trajnostni razvoj in obljubil povečanje razvojne pomoči Slovenije. Hkrati je 
pozval k nujnemu ukrepanju zaradi migracij. 
 
Agenda trajnostnega razvoja do leta 2030 nikogar ne pušča na cedilu in Slovenija verjame, 
da bo uspešna, je dejal Cerar. Agenda naj bi dala trdne zaveze za uresničenje 
nedokončanega dela deklaracije tisočletja, katere ciljem rok trajnosti poteče konec 
letošnjega leta. Ti cilji so bili po besedah Cerarja sicer v veliki meri doseženi, vendar so za 
izpolnitev obljub potrebna dodatna prizadevanja. 
 
Agenda naj bi odgovarjala tudi na izziv selitev. S krizo selitev se ne spopada le Evropa, je 
dejal premier, ampak tudi drugi deli sveta. Cerar je pozval k nujnemu ukrepanju, najprej z 
obravnavanjem vzrokov za krize ter preprečitvijo dodatne izgube življenj. 
 
“Slovenija in druge evropske države smo okrepile reševanje krize v Evropi, načela našega 
delovanja pa temeljijo na človečnosti in solidarnosti, vendar pa tudi na varnosti,” je dejal 
Cerar, ki je še pozval k boju proti tihotapcem ljudi. 
 
Slovenija si bo v skladu s proračunskimi zmogljivostmi prizadevala za povečanje uradne 
razvojne pomoči in izboljšanje kakovosti te pomoči ter bo pripravila državni načrt, je 
napovedal Cerar. Razvojna pomoč bo ostala ključni element razvojnega financiranja, 
doseganje razvojnih ciljev pa bo skupna pot, na katero morajo stopiti vsi, je dejal. 
 
Slovenija bo pri tem sledila dvema tiroma, je povedal premier. Kot je pojasnil, se na državni 
ravni že pripravlja nova slovenska razvojna strategija, k odpravi revščine pa bo prispevala 
tudi s posodobljenim pravnostrateškim dokumentom o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju. 
 
“Slovenija je v desetih letih sodelovanja pri mednarodnem razvoju prispevala h 
gospodarskemu, socialnemu in okoljskemu napredku več kot 80 držav v razvoju. Naš cilj je 
pokazati, da lahko tudi prizadevanja majhnih držav donatork pomembno prispevajo k 
uresničitvi ciljev globalnega razvoja,” je dejal Cerar. 
 
Vir: RTV Slo 
 
 
 
 

http://www.rtvslo.si/svet/cerar-na-vrhu-zn-a-o-trajnostnem-razvoju-izrazil-zaupanje-v-novo-agendo-2030/374893


 
Cilji trajnostnega razvoja sprejeti, ključna bo implementacija 
 
Ob začetku Vrha Združenih narodov za sprejem post-2015 razvojne agende so svetovni 
voditelji s konsenzom potrdili novo razvojno agendo – 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo 
usmerjali prizadevanja na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja do leta 2030. 
Ključno sporočilo nevladnih organizacij je, da agenda ne sme nikogar pustiti zadaj. 
 
Cilji trajnostnega razvoja nadgrajujejo prizadevanja razvojnih ciljev tisočletja, katerih rok 
za uresničitev je bil postavljen v leto 2015. Na razvojnem vrhu Združenih narodov, ki poteka 
med 25. in 27. septembrom v New Yorku kot zasedanje na visoki ravni Generalne skupščine 
Organizacije združenih narodov, so svetovni voditelji s sklepnim dokumentom »Agenda 2030 
za trajnostni razvoj« opredelili univerzalen pristop do razvoja – cilje trajnostnega razvoja 
bodo implementirale tudi države donatorice razvojne pomoči. Cilji trajnostnega razvoja 
zajemajo tudi okoljsko agendo in bodo implementirani skozi partnerstva relevantnih 
deležnikov. »Nova agenda je obljuba voditeljev vsem ljudem povsod. Je agenda za ljudi, za 
odpravo revščine v vseh oblikah – agenda za planet, naš skupen dom«, je dejal generalni 
sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon. 
 
Slovensko delegacijo vodi predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, ki je v 
govoru pozval k ukrepanju zaradi migracij in izpostavil podnebne spremembe ter ključen 
pomen dogovora o omejitvi izpustov toplogrednih plinov na podnebni konferenci v Parizu. 
Dotaknil se je tudi razvojne pomoči in obljubil, da si bo Slovenija prizadevala povečati obseg 
razvojne pomoči. Vrha se kot del vladne delegacije udeležuje tudi predstavnica platforme 
SLOGA Adriana Aralica, ki je izpostavila, da mora biti agenda prevedena v smiselne ukrepe 
na vseh ravneh: »Od voditeljev pričakujemo, da bodo predstavili konkretne zaveze za 
izvajanje nove agende za ljudi in planet. Po letih posvetovanj je zdaj čas za premik od 
politik k ukrepom. Ambicije agende je potrebno uskladiti z jasnimi nacionalnimi in 
regionalnimi strategijami ter mehanizmi odgovornosti, ki bodo razviti, implementirani, 
nadzorovani in pregledani z ljudmi ter deležniki na vseh ravneh.« 
 
Novi globalni cilji postavljajo nove temelje pri naslavljanju neenakosti, gospodarske rasti, 
dostojnih delovnih mest, izzivov mest in naselij, industrializacije, energije, podnebnih 
sprememb, trajnostne potrošnje in proizvodnje ter miru in pravičnosti. Pred pričetkom 
razvojnega vrha je svetovne voditelje nagovoril papež Frančišek, ki je v govoru izpostavil 
pomen spoštovanja človekovih pravic in varstva okolja pri zagotavljanju razvoja. Vrh se je 
pričel s pestrim programom – projekcijo filma Earth from Space, nastopom ambasadork 
dobre volje ZN Shakire in Angelique Kidjo in nagovorom najmlajše Nobelove nagrajenke 
Malale Yousafzai. Danes in jutri se vrh nadaljuje z interaktivnimi dialogi na temo 
izkoreninjenja revščine in lakote, odprave neenakosti in opolnomočenja žensk, spodbujanja 
trajnostne gospodarske rasti, krepitve globalnega partnerstva za razvoj, izgradnje 
učinkovitih, odgovornih in vključujočih institucij ter boja proti podnebnim spremembam. 
 
Dodatne informacije pri Adriani Aralica (adriana.aralica@sloga-platform.org ali 040 754 197). 
 

 
Društvo UP z dodatno pomočjo beguncem v Gorici 
 
V zadnjem času smo priča neštetim pretresljivim zgodbam ljudi, ki so bili primorani zapustiti 
svoje domove, životariti na prostem, se skrivati, biti bitko za golo preživetje. “Sirija je 
postala velika tragedija tega stoletja – sramotna humanitarna katastrofa, s trpljenjem in 
izgonom prebivalstva, ki nima primere v novejši zgodovini,” je dejal António Guterres, visoki 



komisar ZN-a za begunce. “Edina tolažba je človeški sprejem v sosednjih državah, ki 
rešujejo življenja tolikih beguncev.” 
 
Društvo UP Jesenice je 5. septembra 2015 doniralo dodatno humanitarno pomoč beguncem v 
Gorici, ki so jih pred tem obiskali že dvakrat. Gre za vseslovensko akcijo, ki povezuje 
številne posameznike, skupine in organizacije za pomoč beguncem iz Sirije, Iraka, 
Afganistana. 
 
Dodatno pomoč v obliki prehrambenih artiklov, vode, oblačil in obutve v skupni teži 4 tone 
so v sodelovanju s partnersko organizacijo “Insieme con voi” razdelili med 200 beguncev, ki 
se nahajajo tik ob italijansko-slovenski meji. 
 
V samo 30-ih dneh so tako zbrali in predali 7 ton pomoči. 
 
Društvo UP Jesenice nadaljuje z akcijo zbiranja humanitarne pomoči, ki jo bodo beguncem 
dostavili 24. septembra 2015. Svoje prispevke lahko prinesete v Hišo sreče vsak dan med 
10.00 in 18.00. Kontaktirate pa jih lahko tudi preko elektronske pošte na info@up-
jesenice.org. 
 

 
Poziv k imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij v Odbor RS za podelitev 
državnih priznanj na področju prostovoljstva 
 
Na podlagi poziva Ministrstva za javno upravo Slovenska filantropija poziva članice Slovenske 
mreže prostovoljskih organizacij in druge nevladne organizacije k imenovanju štirih (4) 
nevladnih predstavnikov in štirih (4) namestnikov v Odbor Republike Slovenije za podelitev 
državnih priznanj na področju prostovoljstva. 
 
Datum zbiranja prijav se prične 17. septembra 2015 in zaključi 1. oktobra 2015. 
 
Več informacij o razpisu in Poslovniku postopka izbire predstavnikov nevladnih organizacij. 
 
Obrazec za prijavo lahko najdete tukaj. 
 
Prijave lahko pošljete po pošti, faxu ali skenirano po e-pošti na: 
 
Slovenska filantropija, Poljanska c. 12, 1000 Ljubljana 
 
Fax: 01 430 12 89 
 
E-naslov: slovenska@filantropija.org. 
 
Seznam kandidatov bo po tem roku objavljen na www.prostovoljstvo.org. 
 

 
Sporočilo ob mednarodnem dnevu miru – generalni sekretar ZN Ban Ki-moon 
 
Ob mednarodnem dnevu miru je informacijska služba Združenih narodov objavila izjavo 
generalnega sekretarja ZN. Izjavo si lahko preberete spodaj. 
 
“DUNAJ, 21. september (Informacijska služba ZN) – Letošnji mednarodni dan miru prihaja v 
času brutalnega nasilja in številnih konfliktov po svetu. Namesto da obupamo nad 

mailto:info@up-jesenice.org
mailto:info@up-jesenice.org
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/09/Poziv-k-imenovanju-predstavnikov-NVO.doc
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/09/Poslovnik-za-imenovanje-NVO-predstavnikov_Odbor.pdf
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/09/Kandidatura_Odbor-za-nagrade.doc
http://www.prostovoljstvo.org/


razmerami, pokažimo kolektivno odgovornost ter zahtevajmo konec brutalnosti in 
nekaznovanosti odgovornih za konflikte. 
 
Vse sprte strani pozivam, da odložite orožje in sklenete globalno prekinitev ognja. Hkrati vas 
pozivam, da ustavite poboje in uničevanje ter omogočite trajen mir. 
 
Čeprav se stanje morda zdi brezupno, ljudje po svetu sanjajo o življenju v miru. 
 
Današnja mladina je še najbolj pripravljena pomagati, da se te sanje uresničijo. So del 
največje generacije mladih v zgodovini ter so bolj osveščeni in povezani kot katera koli 
generacija prej. Vlade pozivam, da vlagajo v potencial mladih kot gradnikov miru. 
 
Hkrati moramo mobilizirati vse partnerje, ki si prizadevajo za mir po svetu. Nevladne 
organizacije, verske skupine in korporacije imajo pomembno vlogo pri spodbujanju 
socialnega napredka, varovanju okolja in ustvarjanju bolj pravičnega, stabilnega in mirnega 
sveta. Pomen takšnega sodelovanja je osrednja tema letošnjega mednarodnega dne: 
“Partnerstva za mir – dostojanstvo za vse.” 
 
Sicer živimo v obdobju številnih konfliktov, vendar tudi v eri velikega upanja. Čez nekaj dni 
se bodo na sedežu Združenih narodov v New Yorku zbrali voditelji iz celega sveta in sprejeli 
razvojno agendo za leto 2030 oziroma naš 15-letni načrt, kako doseči trajnostni razvoj. Gre 
za načrt, kako ustvariti razmere, kjer bodo vsi živeli dostojanstveno, bo revščina preteklost 
in mir trajen. 
 
Na letošnji mednarodni dan tudi obeležujemo 70. obletnico Združenih narodov, zato 
izkoristimo to priložnost in dosežimo temeljni smoter organizacije: obvarujemo bodoče 
rodove pred strahotami vojne.” 
 
Vir: Informacijska služba ZN 
 

 
Svečane otvoritve obnovljene poplavljene javne infrastrukture v BiH 
 

Vlada Republike Slovenije je 3. 7. 2014  sprejela 
sklep s katerim je namenila pomoč za sanacijo škode 
na poplavljenih območjih v Srbiji in Bosni in 
Hercegovini, od katerih je del namenjen projektom 
nevladnih organizacij. Eden od projektov pomoči v 
BiH je vodil Zavod KROG v sodelovanju z bosansko 
hercegovsko humanitarno organizacijo Pomozi.ba, 
sofinanciranega s strani Ministrstva za zunanje 
zadeve Republike Slovenije. 

 
Predstavniki Zavoda Krog so se v teh dneh skupaj z veleposlanikom R. Slovenije v Sarajevu, 
Nj. Eksc. g. Iztok Grmek, udeležili svečanih otvoritev dokončanih gradbeno obrtniških del 
na javnih institucijah, ki so utrpele veliko škodo med poplavami v BiH maja preteklo leto. Na 
prireditvah so bili prisotni tudi minister Tuzlanskega kantona za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport, minister Zeničansko Dobojskega kantona za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport, župan Občine Zavidovići, predsednik občinskega sveta Sapna in Srebrenik, 
predsednik skupščine Tuzlanskega kantona ter predstavniki izvajalskih del. 
 
V okviru projekta „Pomoč obnovi poplavljene javne infrastrukture v BiH“ v skupni vrednosti 
53.500 EUR s strani MZZja je zaključena obnova zunanjega igrišča v Osnovni šoli Kovači v 

http://www.unis.unvienna.org/unis/sl/pressrels/2015/unissgsm665.html


Občini Zavidovići, urejeno dvorišče in obnovljena telovadnica v Osnovni šoli Duboki Potok ter 
saniran plaz in obnovljeno zunanje igrišče v področni šoli Cage, obnovljene sanitarije in 
straniščna vozlišča v Osnovni šoli Podorašje v Občini Srebrenik ter rekonstrukcija strehe v 
Zdravstvenem domu Sapna. 
 
Zavod Krog se je poleg omenjenega projekta v pomoč štirim osnovnim šolam v Občini 
Zavidovići vključil v teh mesecih skupaj z Slovensko vojsko, Mestno občino Ljubljana, 
slovenskimi osnovnimi šolami iz Celja in Ljubljane, združenjem Sezam in Racio Social z 
donacijo šolskega inventarja za cel kamion. Vsaka primerna pomoč je dobrodošla, saj je po 
poplavah še vedno veliko šol ostalo brez potrebne pomoči. Zatorej bo Zavod Krog skupaj z 
Občino Zavidovići in Elan d.o.o. v naslednjem letu poskušal obnoviti popolnoma devastirano 
telovadnico v OŠ Kovači, ki je dobila ukinitev pouka telesne vzgoje, zaradi neprimernih 
tehničnih in higienskih pogojev telovadnice s strani Ministrstva za zdravje. 
 
Zavod Krog se je v maju 2014 skupaj z ostalimi nevladnimi organizacijami vključil v prvo 
pomoč prebivalcem poplavljenih področij v BiH. Ko se je počasi začelo stanje stabilizirati je 
Zavod Krog skupaj z Sezamom v juliju 2014 poslal kamion šolske opreme in inventarja za 
Osnovno šolo Maglaj. Novembra 2014 pa je Zavod Krog ob pomoči donacij slovenskih 
osnovnih in srednjih šol poslal še en kamion šolskega inventarja in opreme za 11 osnovnih in 
srednjih šol ter vrtec v BiH. 
 

 
Podnebne spremembe in razvoj – Policy Digest 
 
Kako so podnebne spremembe in razvojno sodelovanje med seboj povezane? S kakšnimi 
nevarnostmi se zaradi podnebnih sprememb soočajo najrevnejše države na svetu? Kakšni so 
pričakovani rezultati Pariške konference? Kaj prinaša EU za pogajalsko mizo in kako se 
organizacije civilne družbe ukvarjajo s tematiko pred in po pariški konferenci? Odgovore na 
zastavljena vprašanja ponuja zadnji Trialogov Policy Digest z naslovom Podnebne spremembe 
in razvoj, pri nastanku katerega je sodelovala tudi platforma SLOGA. 
 
Publikacija je na voljo tukaj. 
 

 
Javni poziv za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o 
mednarodni zaščiti 11. septembra 2015 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 65 
objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike 
mladoletnikov brez spremstva. 
 
Več informacij dobite tukaj. 
 

 
 
10. Slovenski kongres prostovoljstva 
 
Kdaj: 27. in 28. novembra 20015 v Ljubljani 
 
Slovenska filantropija letos organizira 10. Slovenski kongres prostovoljstva, katerega glavna 
tema je nacionalna strategija razvoja prostovoljstva. V letošnjem letu namreč pod okriljem 

http://www.trialog.or.at/policy-digest-list
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Ministrstva za javno upravo skozi več korakov nastaja Strategija razvoja nevladnih 
organizacij in prostovoljstva, ki ji namenjamo osrednjo pozornost kongresa. 
 
Več o kongresu si lahko preberete tukaj. 
 

 

Filmski večer z naslovom “Tudi ti si del istega sveta” 
 

Kdaj: 1. oktober 2015, 18:00 - 20:00. 
 
Kje: Hiša sreče, C. Maršala Tita 63, Jesenice, Slovenija 
 
SLOGA, platforma slovenskih nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno 
pomoč in Človekoljubno dobrodelno društvo UP vabita na filmski večer z dokumentarnim 
filmom »Tudi mi smo del istega sveta«. 
 
Dokumentarni film »Tudi mi smo del istega sveta« prikazuje izbrane projekte slovenskih 
nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij v Afriki in na Zahodnem Balkanu, s katerim 
želi SLOGA razvojne projekte približati slovenski javnosti. Slovenske nevladne organizacije z 
različnimi projekti skrbijo, da ukrepi iz besed na papirju zaživijo v praksi. Zagotavljanje 
pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo, ni vedno lahka naloga. Najrevnejši sloji 
prebivalstva velikokrat živijo v odročnih predelih s slabimi prometnimi povezavami in 
omejeno infrastrukturo. Zato je zelo pomembna vloga nevladnih organizacij, ki so s svojimi 
lokalnimi partnerji prisotne na terenu, imajo izkušnje in dostop do lokalnega znanja ter so 
prožnejše pri nudenju in izvajanju pomoči. V dokumentarnem filmu lahko tako iz prve roke 
spoznamo projekte Društva Edirisa Slovenije, Društva SOS telefon, Humanitarnega društva 
ADRA Slovenija, Mirovnega inštituta, Slovenske filantropije in Zavoda Krog. Dokumentarni 
film je nastal s finančno podporo Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. 
 
Projekciji dokumentarnega filma bo sledil pogovor s Failo Pašić Bišić, predsednico Društva 
UP, o aktualnih razvojnih izzivih in aktivnostih Društva UP. 
 
Prosimo, da udeležbo potrdite preko e-naslova info@up-jesenice.org. 
 
Vabilo 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 16. in 28. septembrom 2015) 
 
 
HAITI (Tematski program prehranske varnosti) 
 
Rok za prijavo: 6. november 2015 
 
Več informacij 
 
 
PERU (Tematski program organizacij civilne družbe in lokalnih oblasti ter EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 5. november 2015 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/09/10.-Kongres-prostovoljstva_27.in28.11.2015_NAJAVA.doc
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/09/Filmski-vecer_vabilo-Jesenice.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438074816614&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=21%2F07%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150259


 
Več informacij 
 
 
ALBANIJA (Podpora načrtovanju, koordinaciji in izvajanju politik preprečevanja korupcije) 
 
Rok za prijavo: 27. november 2015 
 
Več informacij 
 
 
SRBIJA (Krepitev zmogljivosti srbskih oblasti pri nadzoru bolezni, ki se prenašajo s hrano ali s 
stikom z živalmi) 
 
Rok za prijavo: 18. november 2015 
 
Več informacij 
 
 
MAKEDONIJA (Podpora za preprečevanje in zaščito pred diskriminacijo) 
 
Rok za prijavo: 5. november 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=1438074816614&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=21%2F07%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150259
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438074816614&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=21%2F07%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150259
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438074816614&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=21%2F07%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150259
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1443446416062&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F09%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137558
http://www.mzz.gov.si/

