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Manifest za dostojno Evropo 
 

Ljubljana, 8. maj 2014 - Pred volitvami v Evropski 
parlament smo se predstavniki civilne druţbe zdruţili 
in pripravili enotni manifest. Zahteve, ki jih manifest 
vsebuje, so potrebne, če želimo živeti dostojno 
ţivljenje in imeti zdravo okolje. Vsak dan prejmemo 

več podpisanih zavez  kandidatov in kandidatk za poslanca oz. poslanko v Evropskem parlamentu, ki s 
tem obljubljajo, da bodo kot predstavniki Slovenije zagovarjali zahteve, ki jih lahko preberete v 
manifestu. 

 

 
Zadnje povabilo k sodelovanju pri 15. številki Slogopisa: napovednik 
dogodkov 

 
Ljubljana, 7. maj 2014 - Priprava naslednje, že 15., številke Slogopisa je v 
polnem teku, ponujamo pa vam še zadnjo priložnost, da nam posredujete 
informacije o dogodkih, ki jih načrtujete v poletnem času (od začetka junija 
do konca avgusta oz. začetka septembra 2014). 

Prosimo vas, da nam najkasneje do prihodnjega četrtka (15. maj) na e-naslov novice@sloga-
platform.org posredujete krajšo napoved dogodka, ki vključuje naslednje informacije: kje in kdaj 
bo dogodek potekal ter kratek opis dogajanja.   
Foto: UMSL 
 

 

 

http://gallery.mailchimp.com/1e69aaf7c73728dce6744d567/files/fe1f32ee-7d90-4ddb-929c-227fc223c0b9.pdf
mailto:novice@sloga-platform.org
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Predstavnica Sloge ob komisarju Potočniku 
nastopila na okrogli mizi o post-2015 razvojnem 
okviru 

 
Ljubljana, 5. maj 2014 - Društvo za Združene narode za 
Slovenijo je na svetovni dan Zemlje, 22. aprila, 
organiziralo okroglo mizo z naslovom »Post-2015 – kako 
trajnosten bo prihodnji razvoj?«. Na okrogli mizi, ki jo 
je povezovala prof. dr. Maja Bučar (prodekanka za 
znanstvenoraziskovalno področje in doktorski študij na 
Fakulteti za družbene vede), je ob evropskem komisarju 
za okolje dr. Janezu Potočniku in vodji Sektorja za 
politike mednarodnega razvojnega sodelovanja na 

Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije mag. Jerneju Videtiču, nastopila tudi vodja 
zagovorništva in politik pri Slogi mag. Ana Kalin. V svojem govoru je izpostavila pomen vključevanja 
vseh deležnikov v oblikovanje okvira, ki bo določal, kako bomo živeli v prihodnosti. 
Podrobno poročilo z dogodka si lahko preberete v priponki. 
Foto: Urška Učakar 
 

 

Ob robu konference slovenske mreţe ALF 
podpisan memorandum sodelovanja med 
Slogo in tunizijskim centrom IFEDA 

 
Slovenska mreţa Fundacije Anna Lindh (Anna 
Lindh Foundation - ALF) je pred prvomajskimi 
prazniki organizirala dvodnevni dogodek z 
naslovom »Stronger together - skupaj močnejši 
II«, ki predstavlja osrednji letošnji dogodek 
slovenske mreže ALF. Poleg zanimive vsebine je 
bil pomemben doprinos dogodka predvsem 

mreženje med slovenskimi organizacijami, ki so zainteresirane za delo na področju Evro-
Sredozemlja, in mednarodno povezovanje, še posebej s Tunizijo in Jordanijo, od koder so bili tudi 
nekateri gosti (na portalu MMC RTV SLO si lahko preberete intervju z eno od gostov iz Jordanije, 
Samar Zughool, ki je na konferenci tudi nastopila). 
Med najpomembnejšimi rezultati konference in povezami prav gotovo izstopa podpis memoranduma 
o sodelovanju med platformo SLOGA in tunizijskim centrom IFEDA, ki je glavna institucija za 
podporo sektorju civilne družbe oz. NVO v Tuniziji. Obe organizaciji sta aktivni tudi pri delu in 
aktivnostih mreže ALF v svoji državi. 
Za podrobnejše informacije o konferenci se obrnite na povod@povod.si. 
Foto: Slovenska mreža ALF 
 

 
Obisk predstavnikov Zavoda KROG v Bosni in Hercegovini 

 
Ljubljana/Koper, 8. maj 2014 - Ekipa Zavoda KROG med 7. in 10. 
majem obiskuje socialno ogrožene otroke iz Otroškega dnevnega 
centra Medica v Zenici, ki so bili v letu 2012 vključeni v projekt 

»Podari nasmeh«. Obisk predstavnikov Zavoda KROG vključuje tudi srečanje z izbranimi otroci iz 
Hercegovsko - Neretvanskega področja, ki bodo poleti letovali na slovenski obali, pa tudi udeležbo na 
slavnostni otvoritvi športne dvorane Osnovne šole Seonica, katere oprema je bila priskrbljena s strani 
Zavoda KROG v sodelovanju z glavnim pokroviteljem ABDS d.d. Sarajevo. 
Več o tem si lahko preberete v sporočilu za medije, ki so ga pripravili na Zavodu KROG.  
 

 
 

http://www.milenijski-cilji.org/images/stories/OM%20dan%20Zemlje%202014.pdf
http://www.rtvslo.si/svet/na-neki-nacin-me-verbalno-spolno-zlorabljajo/335985
mailto:povod@povod.si
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/maj14/zavod%20krog%20-%20pot%20v%20bih.pdf


Poziv k sodelovanju pri mladinskem natečaju kratkih filmov 
o človekovih pravicah 2014 

 
Ljubljana/Dunaj, 5. maj 2014 - Organizatorji vsakoletnega filmskega 
festivala o človekovih pravicah »this human world«, ki poteka na 

Dunaju v Avstriji, so tudi letos razpisali mladinski natečaj kratkih filmov o človekovih pravicah. 
Osrednja tema natečaja, ki poteka pod okriljem Informacijske službe Združenih narodov (UNIS) na 
Dunaju in Urada Visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) v Avstriji ter ob podpori 
Avstrijskega zveznega ministrstva za izobraževanje, umetnost in kulturo, so integracije. Natečaj je 
odprt za mlade, stare med 10 in 20 let, iz Avstrije, Madžarske, Slovaške, Slovenije in Švice. 
 
Zmagovalci lanskega natečaja so bili slovenski osnovnošolci, in sicer učenci OŠ Bičevje s filmom »We 
All Make the World Beautiful«. Podrobnejše informacije o prijavi na letošnji natečaj najdete v 
priponki.  
 

 

Povabili k posredovanju člankov za TRIALOG Information 
Service in izpolnitvi kratkega vprašalnika o prijavah na 
evropske razpise 

 
Dunaj, 5. maj 2014 – TRIALOG vabi k posredovanju prispevkov za majsko številko TIS-a (TRIALOG 
Information Service), in sicer predvsem glede aktivnosti (preteklih ali prihodnjih) s področja 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in globalnega učenja. 
Prispevki naj bodo napisani v tretji osebi, obsegajo naj naslov, tekst v dolžini med 150 in 300 besed, 
k vsebini pa se lahko pripne tudi večje dokumente, doda internetne povezave in fotografije. Slednje 
je potrebno posredovati ločeno (v samostojni priponki). 
Članke posredujte na e-naslov information@trialog.or.at, in sicer najkasneje do 19. maja 2014. 
 
TRIALOG prav tako vabi vse članice Sloge k izpolnitvi kratkega vprašalnika na temo prijav na 
razpise Evropske komisije. Toda odgovore potrebujejo že danes, 9. maja.   
 
 

 
 

Delavnici na temo pridobivanja sredstev na področju mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči – povabilo k prijavi 

 
Kdaj? 12. in 13. maj 2014, med 9. in 13. uro. 

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

 
SLOGA vabi na dve povezani delavnici: 
- FUNDRAISING NAČRT za organizacije s področja mednarodnega razvojnega 

sodelovanja in humanitarne pomoči (12. maj) in 
- FUNDRAISING METODE za organizacije s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči (13. maj). 
 
Delavnico bo vodila ga. Veronika Vodlan, namestnica direktorice na Regionalnem dialogu, pred tem 
pa vodja projektov na CNVOS-u. Svoje znanje s področja fundraisinga je dopolnjevala tudi na 
usposabljanjih v tujini ter prek dela za različne organizacije. 
 
Delavnici sta med seboj vsebinsko povezani, vendar se lahko udeležite tudi samo ene. Prosimo, da 
svojo udeleţbo čim prej potrdite na e-naslov patricija.virtic@sloga-platform.org, na katerem 
lahko dobite tudi več informacij. 
 
Več informacij o delavnicah objavljamo na Slogini spletni strani (PDF). Foto: BSC 

https://www.youtube.com/watch?v=gkDEFT48JsY
https://www.youtube.com/watch?v=gkDEFT48JsY
http://www.tuditi.si/data/useruploads/files/1399624082.pdf
http://www.trialog-information-service.blogspot.co.at/
http://www.trialog-information-service.blogspot.co.at/
mailto:information@trialog.or.at
https://docs.google.com/forms/d/16j7kFcRe5KZx9dJnSN3yCcdrhGRRKjKx2DZtYJuLmdo/viewform
mailto:patricija.virtic@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/april14/usposabljanje%20fundraising.pdf


 

 
Dogodek: Modri sprehod po obali (Let’s Do It Mediterranean!) 

 
Kdaj? Sobota, 10. maj 2014, od 9. ure dalje. 

 
Kje? Slovenska obala. 

 
Opis: Na deset tisoče prostovoljcev iz treh kontinentov in obal celotnega Sredozemlja se bo 10. in 
11. maja 2014 zbralo in v unikatnem projektu Let’s Do It Mediterranean! skupaj čistilo obale, otoke 
in morje v večini obmorskih držav. 
Projektu se je z Ekologi brez meja na čelu pridružila tudi Slovenija, kjer bo na slovenski obali 
potekal dogodek Modri sprehod po obali.  
Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in 
s podporo Fundacije Anna Lindh ter Unije za Sredozemlje. 
 
Podrobnejše informacije o dogodku v Sloveniji in projektu Let’s Do It Mediterranean! najdete na 
spletni strani društva Ekologi brez meja.  
 

 

Dogodek: Pogovor o knjigi Feminizem in islam 
 

Kdaj? Torek, 13. maj, ob 19. uri. 
 

Kje? Knjižnica Mirovnega inštituta (Metelkova 6, Ljubljana). 
 

Opis: Mirovni inštitut vabi na pogovor o novi knjigi v zbirki Politike 
»Feminizem in islam, Turške ţenske med orientom in zahodom«, katere 
avtorica je dr. Ana Frank. Knjiga je plod večletnega raziskovalnega dela in 
predvsem spoznavanja turške družbe, zgodovine ter prebivalcev in prebivalk 
Turčije. Na dogodku bo za obiskovalce in obiskovalke na voljo tudi nekaj 
brezplačnih izvodov te knjige. 

 
Več informacij novi knjigi najdete na spletni strani Mirovnega inštituta. 
 

 

Dogodek: Predavanje »Ovire in poti pri razreševanju izraelsko-
palestinskega konflikta« 

 
Kdaj? Četrtek, 15. maj 2014, ob 17. uri. 

 
Kje? Trubarjeva hiša literature, Ljubljana. 

 
Opis: Gibanje za pravice Palestincev BDS vas vljudno vabi na predavanje izraelskega aktivista 
Ronnieja Barkana, ki je tudi soustanovitelj kampanje Boycott from Within, izraelskega gibanja v 
podporo palestinskemu pozivu BDS (bojkot, dezinvesticije, sankcije). 
 
Vabilo si lahko preberete na spletni strani Gibanja BDS. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://ebm.si/o/sl/component/content/article/94-projekti/519-modri-sprehod-po-obali
http://www.mirovni-institut.si/Novica/Detail/si/novica/Pogovor-o-knjigi-Feminizem-in-islam/
http://www.bds.si/


Dogodek: Nevladniška konferenca o sodelovanju z gospodarstvom 
 

Kdaj? Četrtek, 15. maj. 
 
Kje? Hotel Union in Mestni muzej Ljubljana. 
 
Opis: CNVOS vabi k prijavi udeležbe na nacionalni konferenci NVO: še neodkriti potenciali 
sodelovanja z gospodarstvom. Dvajset govorcev iz Slovenije in tujine bo skozi celodnevno dogajanje 
predstavilo najboljše prakse ter oblike sodelovanja med NVO in gospodarstvom. Udeleženci 
konference bodo iz prve roke dobili informacije o novih načinih povezovanj, priložnostih za NVO ter 
dobrih praksah iz Slovenije in tujine. 
 
Konferenco bo sklenil večerni dogodek v Mestnem muzeju Ljubljana, kjer bodo tudi podelili nagrade 
avtorjem najboljših prispevkov novinarske akcije »Vsak dan novinar, en dan nevladnik«, pri kateri 
je skupaj s svojimi članicami sodelovala tudi SLOGA.  
 
Več informacij o celodnevnem dogajanju in prijavne obrazce najdete na CNVOS-ovi spletni strani.  
 

 

Dogodek: 10 let pravične trgovine v Sloveniji 
 

Kdaj? Sobota, 17. maj 2014, med 10. in 14. uro. 
 

Kje? Križišče Gornjega in Starega trga v Ljubljani. 
 

Opis: Vabljeni, da se ob 10. obletnici pravične trgovine v Sloveniji in ob 
svetovnem dnevu pravične trgovine udeležite predstavitve 10-ih načel 

pravične trgovine prek organizacij, ki ta načela udejanjajo v Sloveniji. Pravični trgovini 3MUHE se 
bodo na dogodku pridružili Umanotera, Društvo Humanitas, Mirovni inštitut, Društvo SOS telefon, 
Buna, KED Smetumet, Eko klub, Zeleni zabojček in Zadruţna zveza Slovenije. Pestro dogajanje bo 
vključevalo tudi delavnice za otroke in odrasle ter predstavitev zanimivih izdelkov.  
 
Podrobnejše informacije o dogodku najdete na spletni strani pravične trgovine 3MUHE. 
 

 
Dogodek: Premiera predstave Rešilni čoln 

 
Kdaj? Sobota, 31. maj 2014, od 10. do 13. ure. 

 
Kje? Muzejska ploščad (Metelkova, Ljubljana). 
 
Opis: Društvo Humanitas vabi na premiero lutkovno-glasbene predstave Rešilni čoln, ki so jo 
ustvarili udeleženci usposabljanja Svetovne lutke. Predstava prikazuje posledice človekovega 
nepremišljenega poseganja v naravo, s katerim uničuje dom živalim. 
 
Več informacij o predstavi, pa tudi o ostalih dogodkih društva Humanitas v mesecu maju, najdete 
na Humanitasovi spletni strani.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnvos.si/article/id/9983/cid/74
http://www.3muhe.si/?subpageid=86&id=88
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=562


Dogodek: Dobrodelni nogometni turnir v Mariboru 
 

Kdaj? Sobota, 17. maj 2014, s pričetkom ob 8.30 uri. 
 
Kje? Športna dvorana Lukna, Maribor. 
 
Opis: IRD Global Zavod vabi na prireditev »Dan druţenja in gibanja vseh generacij«, v okviru 
katere se bodo s turnirjem malega nogometa zbirala sredstva za otroke na Haitiju ter za otroke iz 
socialno ogroženih družin v Sloveniji. 
 
OŠ Preţihov Voranc iz Maribora že od leta 2010 sodeluje kot partnerska šola Slovenske šole, ki je 
bila istega leta vzpostavljena v okviru projekta humanitarne pomoči Republike Slovenije na Haitiju. 
Učenci OŠ Prežihov Voranc so z donacijami in darili sodelovali tudi pri izvedbi projekta »Zdrav duh v 
zdravem telesu« (izgradnja skupnostne kuhinje ob Slovenski šoli in donacija neuničljivih 
večnamenskih žog), ki ga je ob finančni podpori Ministrstva za zunanje zadeve RS na Haitiju v letu 
2013 izvedel IRD. Dobrodelni nogometni turnir v Mariboru tako predstavlja eno izmed aktivnosti, s 
katero se zagotavlja trajnostni vidik projekta in kontinuiteta sodelovanja med državama. 
 
Vabilo (PDF) na dogodek objavljamo na Slogini spletni strani. 
 

 

Dogodek: Predstavitve e-learning modula s področja kulturnega 
managementa 

 
Kdaj? 19., 20. in 22. maj 2014. 

 
Kje? Nova Gorica, Koper in Ljubljana. 
 
Opis: Zavod KROG vabi na predstavitve e-learning modula s področja kulturnega managementa, ki je 
bil oblikovan v okviru projekta »Od KULTURnika do MENedţerja: Vzpostavitev in krepitev trajnega 
zaposlovanja etničnih skupin in priseljencev v kulturi«.  
 
Več informacij o terminih in programu predstavitev najdete v priponki. 
 

 

Uvodno in tematsko usposabljanje za mentorje 
 

Kdaj? 27. maj in 17. junij 2014. 
 
Kje? Ljubljana. 
 
Opis: Slovenska filantropija pripravlja dve novi usposabljanji za mentorje prostovoljcev: 
- uvodno usposabljanje za mentorje (27. maj, med 9. in 16. uro); 
- tematsko usposabljanje za mentorje: Spremljanje in motiviranje prostovoljcev (17. junij, med 
9. in 16. uro). 
 
Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletnem portalu prostovoljstvo.org.  
 

 

Dogodek: Preprečevanje spolnega nasilja v spopadih: 
od resolucije do realnosti 

 
Kdaj? Sreda, 14. maj 2014. 

 
Kje? Bruselj, Belgija. 

 
Opis: Think-tank SDA (Security & Defence Agenda) vabi na 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/april14/ird%20slo%20-%20vabilo%20dan%20druenja%202014.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/maj14/Vabilo_na_predstavitev_e-learning_modula_s_podro%C4%8Dja_kulturnega_managementa.pdf
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja


dogodek, katerega osrednja tema bo preprečevanje spolnega nasilja v spopadih. Pri SDA namreč 
poudarjajo izjemen pomen preprečevanja te vrste nasilja za doseganje mednarodnega miru in 
varnosti. 
 
Podrobnejše informacije o dogodku najdete na spletni strani SDA. 
Foto: The Atlantic Monthly Group 

 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 29. aprilom in 8. majem 2014) 
 
LIBANON (aktivnosti civilne druţbe) 
 
Rok za prijavo: 4. avgust 2014. 
 
Več informacij 
 

 
KOSOVO (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 17. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MALAVI (izboljšanje upravljanja z gozdovi) 
 
Rok za prijavo: 16. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
TONGA (nedrţavni akterji v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 16. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
MADAGASKAR (podpora pri razvoju vrtnarstva, sadjarstva, reje piščancev, ribogojstva in 
gozdarstva) 
 
Rok za prijavo: 4. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
JEMEN (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 29. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

http://www.securitydefenceagenda.org/Contentnavigation/Activities/Activitiesoverview/tabid/1292/ctl/EventView/mid/6404/EventId/1168/EndsexualviolenceinconflictFromresolutiontoreality.aspx
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399459529399&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135705
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399459678060&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135846
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399459738956&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135843
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399459867798&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135761
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399459942068&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135812
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399460300767&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135714


 
HRVAŠKA (spodbujanje inovativnih oblik prostovoljstva v lokalnih skupnostih) 
 
Rok za prijavo: 27. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
HRVAŠKA (izgradnja lokalnih partnerstev za transparentno vodenje in boj proti korupciji na 
področju odgovornega upravljanja naravnih virov) 
 
Rok za prijavo: 27. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
JUŢNA AFRIKA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 5. avgust 2014. 
 
Več informacij 
 

 
HRVAŠKA (izgradnja kapacitet NVO za učinkovito implementacijo standardov EU na področju 
uveljavljanja človekovih pravic) 
 
Rok za prijavo: 27. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
ARGENTINA (EIDHR ter nedrţavni akterji in lokalne oblasti v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 7. avgust 2014. 
 
Več informacij 
 

 
SEVERNA KOREJA (prehranska varnost) 
 
Rok za prijavo: 24. junij 2014. 
 
Več informacij 
 

 
ARGENTINA (EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 7. avgust 2014. 

 
Več informacij 
 

 

 
 
 
 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399460365816&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135870
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399465913236&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135874
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399466267371&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134918
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399466419993&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135875
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399466568093&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135768
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399466971457&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135866
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399567932969&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=28%2F04%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135769


Drugi relevantni razpisi 
 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2014, objavljeni aprila 2014) 
 
Centralna afriška republika 
 
Čad, Demokratična republika Kongo, Kenija in Mali (ECHO Flight) 
 
Demokratična republika Kongo 
 
Čad 
 
Pomoč prizadetim prebivalcem zaradi konflikta v Južnem Sudanu 
 
 

Drugi relevantni domači in mednarodni razpisi so objavljeni na Slogini spletni strani. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Delovne priloţnosti 
 

Pripravništvo pri Mednarodni organizaciji za migracije v 
Ljubljani 

 
Mednarodna organizacija za migracije (International Organization 

for Migration - IOM) je objavila razpis za 6-mesečno pripravništvo v svoji pisarni v Ljubljani, s 
pričetkom junija 2014. 
Rok za prijavo je 23. maj 2014. 

 

 
Poziv prostovoljcem za delo na projektu Kreativna karavana 

 
Ponovno vas obveščamo, da Ekvilib Inštitut zainteresirane prostovoljce poziva 
k prijavi za delo pri organizaciji in izvedbi projekta Kreativna karavana.  
Rok za prijavo je 10. maj 2014, več informacij pa najdete na spletni strani 

Ekviliba.  

 
 

 
 

 

 

Na Slogi vam nudimo svetovanje glede prijav na 
razpise. Za več informacij se lahko obrnete na 

Slogino sodelavko Darjo Krstič 
(darja.krstic@sloga-platform.org). 

 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/CAR_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/ECHO_Flight_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/drc_01000_fr.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/chad_01000_fr.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/south_sudan_01000.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=114&lang=sl
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/maj14/IOM_Internship_announcement_2014.pdf
http://www.ekvilib.org/sl/umetnost-za-spremembe/kreativna-karavana
http://www.ekvilib.org/sl/umetnost-za-spremembe/kreativna-karavana
mailto:darja.krstic@sloga-platform.org

