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Priloţnosti za NVO v okviru programa Obzorje 2020 
 
 Ljubljana, 11. november 2014 - Sloga je 11. novembra 

organizirala predstavitev programa Obzorje 2020 in priloţnosti, 
ki jih program ponuja za financiranje projektov nevladnih 
organizacij. Program so predstavili nacionalni koordinator mag. 
Peter Volasko in kontaktne osebe za posamezna področja 

programa Obzorje 2020 z Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport Republike 
Slovenije. 
 
Obzorje 2020 (Horizon 2020) je nov okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije 
za obdobje 2014–2020. Med aktivnostmi programa bo največji del sredstev namenjen 
ključnim druţbenim izzivom oz. reševanju druţbenih vprašanj, povezanih s socialno in 

ekonomsko krizo v Evropi, podnebnimi 
spremembami, trajnostnim razvojem mobilnosti 
in prometa, varnostjo v druţbi, dostopnostjo 
obnovljivih virov energije, prehransko varnostjo, 
pomenom evropske kulturne dediščine ter za 
spopadanje z izzivi staranja prebivalstva. 

 
Program Obzorje 2020 je predstavil nacionalni 
koordinator mag. Peter Volasko, dr. Davor 
Kozmus se je osredotočil na področje »Europe in 
a Changing World - Inclusive, Innovative and  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/


 
Reflective Societies«, Petra Ţagar je orisala področje »Climate Action, Environment, 
Resource Efficiency and Raw Materials«, Doroteja Zlobec pa je podrobneje predstavila 
pravne in finančne vidike programa. Programa uvaja poenostavljen dostop za vse 
prijavitelje, uveden je bil enoten deleţ posrednih stroškov (v višini 25 odstotkov vrednosti 
projekta), prav tako pa so nevladne organizacije upravičene do sofinanciranja projekta v 
celotnem znesku. Kot so poudarili predstavniki Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport  
 
Republike Slovenije, je novost programa, da se osredotoča na druţbene izzive, kar zagotovo 
predstavlja priloţnost za nevladne organizacije. 
 
V kolikor bi ţeleli prejeti gradivo s predstavitve, nam pišite na info@sloga-platform.org. 
 

 
Načrtovana delavnica glede moţnosti certificiranja prostovoljskih organizacij 
 

Ljubljana, 11. november 2014 - Dne 6. novembra 2014 je na 
Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije 
potekal posvetovalni sestanek glede moţnosti organiziranja 
delavnice za nevladne organizacije o moţnostih 
pridobitve statusa certificirane organizacije v okviru 
ECHO za pošiljanje prostovoljcev na področja, ki se 

soočajo s humanitarnimi krizami. 
 
MZZ načrtuje, da bi v sodelovanju s predstavnico ECHO organizirali regionalno delavnico o 
podrobnostih napovedanega razpisa ECHO za certificiranje pošiljajočih nevladnih 
organizacij. Delavnica bi lahko potekala predvidoma v januarju 2015. Posvetovalnega 
sestanka sta se udeleţila predstavnica Zavoda Voluntariat in vodja delovne skupine za 
globalno prostovoljstvo in predstavnik Sloge. 
 
Za več informacij se obrnite na Slogo preko e-pošte info@sloga-platform.org. 
 

 
Projekt EbolaWAR Zavoda Ceres 

 
Ljubljana, 4. november 2014 - Zavod Ceres je pričel z izvajanjem projekta 
EbolaWAR, v sklopu katerega načrtujejo, da bodo poslali nujno opremo v izbrane 
regije, ki jih je prizadela epidemija ebole. 

 
V sodelovanju z glavnimi mednarodnimi 
organizacijami za javno zdravje in dobrodelnimi 
organizacijami bo Zavod Ceres za najbolj 
prizadete regije Zahodne Afrike zagotovil osebna 
zaščitna sredstva (zaščitna obleka, maske za 
obraz, pokrivala, rokavice, vreče za trupla) in 
sredstva za dezinfekcijo rok. Tudi Slovenija lahko 
pomembno prispeva boju z epidemijo ebole. 
Organizatorji si prizadevajo, da bodo zbrali 
dovolj sredstev za zagotovitev osebnih zaščitnih 
sredstev, dezinfekcijskih sredstev in neoporečne 
vode za vsaj 100 zdravstvenih delavcev in za 
100.000 prebivalcev v prizadetih območjih za 
obdobje enega meseca. V Zahodni Afriki projekt 
poteka v sodelovanju z lokalnima organizacijama  
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Public Health Initiative Liberia and Catholic Bishops' Conference of Sierra Leone za distribucijo 
materiala na terenu. V sklopu projekta bo 29. novembra 2014 v Dvorani Union v  
 
Mariboru potekal veliki dobrodelni spektakel EbolaWAR. 
 
Več informacij o projektu najdete na spletni strani Zavoda Ceres. 
 

 
Srečanje mreţe CEDRON v Bratislavi 
 

Ljubljana, 6. november 2014 - V torek, 4. novembra 
2014, so se v Bratislavi srečali predstavniki šestih 
organizacij mreţe CEDRON – Central European 
Development and Relief Organisations Network. 
Tema srečanja je bila priprava video gradiva o 
razvojnih projektih ter izdelava skupnega videa mreţe 
CEDRON. 

 
Ob tej priloţnosti je CEDRON k sodelovanju povabil 
mladega slovaškega filmskega reţiserja 
dokumentarnega filma Mareka Moučka. 

 
Člani mreţe CEDRON so: ADRA Slovaška, slovaška organizacija People in Peril Association, 
Karitas Češka, Baptist Aid Madţarska, Polish Humanitarian Action, avstrijska organizacija 
Sonne International ter slovenski organizaciji Zavod Krog ter IRD Global zavod. 
 
Srečanje je finančno podprla mednarodna organizacija Visegrad Fund. Mreţa CEDRON bo 
nadaljevala s sodelovanjem na projektih v drţavah, kot so Sirija, Afganistan in Bosna in 
Hercegovina. 
 

 
Kampanja UNCHR »Pripadam« 
 

Ljubljana, 7. november 2014 – Urad Visokega komisariata 
Zdruţenih narodov za begunce (United Nations High 
Commissioner for Refugees, UNHCR) je skupaj z Zdruţenimi 
barvami Benettona začel kampanjo »Pripadam« (I Belong), 

katere cilj je v 10 letih povsem odpraviti »brezdrţavljanstvo« – uničujoče pravne negotovosti 
za milijone ljudi po vsem svetu, ki nimajo drţavljanstva in posledično zaščite človekovih 
pravic. Na svetu je danes več kot deset milijonov ljudi, ki jim dopovedujejo, da ne pripadajo 
NIKAMOR.  
 

Več o kampanji lahko preberete na 
spletni strani UNHCR, kampanjo pa 
lahko podprete s podpisom odprtega 
pisma. 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.zavodceres.org/sl/projekti/ebolawar.html
http://cedron.eu/
http://www.unhcr-centraleurope.org/si/novice/2014/unhcr-napoveduje-pritisk-za-izkoreninjenje-pojava-brez-drzavljanstva-do-leta-2024.html
http://www.unhcr-centraleurope.org/si/novice/2014/pripadam.html
http://www.unhcr-centraleurope.org/si/novice/2014/pripadam.html


 
Poziv za prispevke za šesto izdajo »Development Education Digest« 
 

Ljubljana, 7. november 2014 – Development Education 
Research Centre, ki deluje v sklopu Institute of Education, 
University of London, je objavil poziv za prispevke za 6. 
izdajo »Development Education Digest«.  

 
»Development Education Digest« je zbirka povzetkov 

raziskav in analiz politik na področju globalnega učenja. Cilj publikacije je povečati 
prepoznavnost globalnega učenja na  
 
mednarodni ravni in postati kontaktna točka za raziskovalce, oblikovalce politik in strokovne 
delavce. 
 
Za več informacij se obrnite na Slogo preko elektronske pošte info@sloga-platform.org do 
14. novembra 2014. 
 

 
Proslava dneva Zdruţenih narodov 
 

Ljubljana, 7. november 2014 - Tradicionalno je predvečer 
dneva Zdruţenih narodov v Ljubljani namenjen proslavi, 
ki jo pripravlja Društvo za Zdruţene narode za Slovenijo 
z močno podporo prostovoljcev in prostovoljk mladinske 
sekcije društva. Tudi letos so se simpatizerji Organizacije 
zdruţenih narodov in zagovorniki vrednot, ki jih 
organizacija zastopa na globalni ravni, v četrtek, 23. 
oktobra, zbrali v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. 
Med zbranimi gosti sta bila tudi predsednika Drţavnega 

zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez ter direktor Informacijske sluţbe Zdruţenih 
narodov na Dunaju (UNIS) Martin Nesirky. 
 

Po uvodnem nagovoru predsednika Društva za ZN za Slovenijo prof. 
dr. Bojka Bučarja, ki je osvetlil vlogo društva in njegovih 
prostovoljcev v Sloveniji, je zbrane z nagovorom počastil tudi g. 
Martin Nesirky, direktor UNIS na Dunaju, ki se je mudil na obisku v 
Sloveniji. Slovenija je namreč ena izmed drţav, ki jo UNIS pokriva v 
svojem delovanju. Nesirky se je vrnil k izvirnim vrednotam in 
načelom Organizacije zdruţenih narodov, ki bo prihodnje leto 
praznovala 70. obletnico svojega delovanja. Te so ubesedene v 
Ustanovni listini, ki jo je Nesirky šaljivo potegnil iz ţepa svojega 
suknjiča, medtem ko je poudaril pomen listine in spoštovanja v njej 
zapisanih dolţnosti in obljub, navdahnjenih s koncem druge svetovne 
vojne in upanjem na boljši ter varnejši svet brez vojne in nasilja. V 
govoru, ki ga je kritično aktualiziral, seveda ni mogel mimo groţnje, 

ki jo Bliţnjemu vzhodu in svetu predstavlja vzpon Islamske drţave, ter mimo izziva za 
sodobno medicino, nedavnega izbruha hemoragične mrzlice virusa ebola. 
 
Nesirky je po navdihujočem govoru besedo predal nazaj v roke predsednika društva Bojka 
Bučarja in predsednice mladinske sekcije Adriane Aralica, ki sta podelila priznanja 
najboljšim prispevkom s področja delovanja Organizacije zdruţenih narodov. 
 

mailto:info@sloga-platform.org


 
Prijeten večer je zaokroţil še nastop skladatelja in pianista Aleksandra Jakobčiča z 
avtorskima skladbama. Proslava dneva Zdruţenih narodov se je z zavezo k nadaljnjemu 
trdemu delu na področju promocije vrednot in delovanja Organizacije zdruţenih narodov v 
Sloveniji zaključila s prijetnim druţenjem udeleţencev proslave in prostovoljcev društva. 
 

 
Poziv za udeleţence mladinske izmenjave »Our Challenge, Our Goal« 
 

Ljubljana, 10. november 2014 - Mladinski center Breţice išče 
udeleţence za mladinsko izmenjavo »Our Challenge, Our Goal«, ki 
bo potekala med 30. novembrom in 7. decembrom v Madridu, 
Španija. 

 
V sklopu izmenjave se bomo dotaknili tematik, kot so brezposelnost mladih in zdrav način 
ţivljenja, prav tako pa bo veliko aktivnosti potekalo na prostem, med drugim bomo spoznali 
Madrid, Toledo ter San Lorenzo de El Escorial. Izmenjave se lahko udeleţi 7 Slovencev v 
starosti med 18 - 25 let. 
 
Rok prijave 14. november 2014 oz. do zapolnitve mest. Program Erasmus+ krije vse stroške 
nastanitve, prehrane ter 170 evrov za potne stroške. Za več informacij in prijave se obrnite 
na Mladinski center Breţice preko e-pošte e-tocka@mc-brezice.si. 
 

 
Pospešen napredek pri doseganju milenijskih razvojnih ciljev v Afriki 
 
Ljubljana, 10. november 2014 – Doseganje milenijskih razvojnih ciljev se razlikuje med 
drţavami in regijami, vendar pa je v Afriki zaznan pospešen napredek pri doseganju ciljev 
kljub neugodnim razmeram in neţelenih učinkih ekonomske in finančne krize, navaja 
»Poročilo o milenijskih razvojnih ciljih 2014: Ocena napredka v Afriki v smeri uresničevanja 
milenijskih razvojnih ciljev«, ki ga je pripravila Afriška razvojna banka v sodelovanju s 
partnerji.  
 
Kljub zniţevanju stopnje revščine je napredek še vedno prepočasen za dosego 1. 
milenijskega cilja do leta 2015. Regija je na dobri poti za dosego univerzalne vključenosti v 
osnovnošolsko izobraţevanje, potreben pa je večji napredek pri ustvarjanju novih delovnih 
mest. Poročilo ocenjuje tudi napredek pri doseganju ostalih milenijskih razvojnih ciljev in 
med drugimi temami analizira tudi dohodkovno neenakost in podnebne spremembe. Poročilo 
tudi ugotavlja, da medtem ko so nekatere prioritete iz Skupnega afriškega stališča o post-
2015 razvojni agendi upoštevane v uvodnem poročilu Odprte delovne skupine o ciljih 
trajnostnega razvoja, pa bo potrebno storiti precej več za temeljit vpliv na ta proces. 
 

 
Evropski razvojni sklad – skupno razvojno sodelovanje in proračun Evropske unije 
 

Ljubljana, 10. november 2014 – Kot pomemben mednarodni akter 
na področju razvojnega sodelovanja je Evropska unija za Evropski 
razvojni sklad – največji geografski instrument na tem področju – 
dodelila 30,5 bilijonov evrov za obdobje 2014–2020. V zadnjih letih 
je bilo pribliţno 30 odstotkov izdatkov Evropske unije na področju 
zunanje pomoči, vključno z razvojem in drugimi kategorijami, 
porabljenih skozi Evropski razvojni sklad. Sklad se osredotoča na  

 

mailto:e-tocka@mc-brezice.si
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drţave in območja, ki imajo posebne zgodovinske vezi z nekaterimi drţavami članicami 
Evropske unije. 
 
Publikacija, ki jo je pripravil Evropski parlament, predstavlja pregled glavnih značilnosti 
Evropskega razvojnega sklada s posebnim poudarkom na proračunskih posebnostih sklada in 
dolgoročni razpravi o njegovi morebitni vključitvi v proračun Evropske unije. 
 

 
Tematski seminarji s področja humanitarne pomoči 
 

Ljubljana, 10. november 2014 - Geneva Centre for 
education and research in humanitarian action ponuja 
enotedenske seminarje s področja humanitarne pomoči. 
Tematski seminarji so enotedenski intenzivni tečaji o 
posameznih vprašanjih, pomembnih za humanitarne 

delavce.  
 
Interaktivni tečaji udeleţencem omogočajo, da analizirajo vrsto vprašanj, ki so ključnega 
pomena za sodobne humanitarne aktivnosti. Tečaje vodijo izkušeni akademiki in strokovnjaki 
s področja humanitarnih aktivnosti, ki udeleţence usmerjajo, da le-ti razvijejo svoje 
analitične sposobnosti in pridobijo veščine. 
 

 
Predavanje »Cultural Mediation and International Protection Systems« 
 
Ljubljana, 11. november 2014 - V ponedeljek, 10. novembra 2014, je na Društvu za 
Zdruţene narode za Slovenijo potekalo predavanje z naslovom »Cultural Mediation and 
International Protection Systems«. Sisteme mednarodne zaščite in vlogo kulturnih 
mediatorjev v begunskih centrih je predstavil Blaise Ndamnsah, kulturni mediator v 
begunskem centru CARA v Gradišču ob Soči (Italija). 
 

V prvem delu predavanja je Blaise Ndamnsah 
predstavil poklic kulturnega mediatorja, 
njihovo vlogo v begunskih centrih in izzive, s 
katerimi se vsakodnevno srečujejo pri svojem 
delu. V nadaljevanju je predstavil sisteme 
mednarodne zaščite in postopek za pridobitev 
statusa begunca ali drugih oblik mednarodne 
zaščite, zaključil pa je z orisom vsakdanjega 
ţivljenja v begunskih centrih. 

 
Da je tematika zelo aktualna, so pokazala številna vprašanja udeleţencev predavanja, ki je 
tematiko osvetlilo tako s teoretičnega, kot tudi praktičnega vidika. 
 

 
Zanimivo 
 
- »EDB: The Ukrainian Crisis Caused Economic Slowdown in CIS Countries«; Center for Economic 
& Social Development. 

 
- »How Moving Beyond GDP May Help Fight Poverty in Africa«; Lorenzo Fioramonti, Comparative 
Research Programme on Poverty (CROP), University of Bergen. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/542140/EPRS_IDA(2014)542140_REV1_EN.pdf
http://www.cerahgeneve.ch/training/seminars/
http://cesd.az/new/2014/11/edb-the-ukrainian-crisis-caused-economic-slowdown-in-cis-countries/
http://www.crop.org/viewfile.aspx?id=582


 
- »What Can Be Done to Address Intersecting Inequalities? Social Justice Post-2015«; Andrew 
Norton, Chiara Mariotti, Andrew Shepherd in Naila Kabeer, Overseas Development Institute. 

 

 
 

Usposabljanje o načrtovanju kampanje 
 

Kdaj? 17.-28. november 2014. 
 

Kje? Sloga (Metelkova 6, Ljubljana).  
 
Vabimo vas dvodnevno usposabljanje o načrtovanju kampanje z naslovom »Campaign Development 
Workshop«. V okviru usposabljanja bo pripravljen načrt kampanje za evropsko leto za razvoj. Več 
informacij o predstavitvi najdete na spletni strani Sloge. 
 
 
Udeleţba na predstavitvi je brezplačna. Prosimo, da udeleţbo potrdite najkasneje do 21. novembra 
2014 preko e-pošte adriana.aralica@sloga-platform.org. Število mest je omejeno. 

 

 
Predavanje »Nediskriminacija« 
 

Kdaj? 12. november 2014 ob 11. uri. 
 

Kje? Mladinsko kulturni inkubator Mansarda (Mlinska ulica 5, Lendava). 
 

Mladinsko kulturni inkubator Mansarda, Zavod aktivne mladine Lendava vabi 
na predavanje z naslovom »Nediskriminacija«. Koncept diskriminacije bo 
pojasnila direktorica Mirovnega inštituta Neţa Kogovšek Šalamon.  

 

 
»Zakaj potrebujemo nacionalno platformo za Slovenijo brez zavrţene 
hrane« 

 
Kdaj? 13. november 2014 ob 10. uri. 

 
Kje? Gospodarsko razstavišče, dvorana Galerija (Dunajska cesta 18, Ljubljana). 

 
Ekologi brez meja v sklopu projekta Volk sit, koza cela v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem 
na 45. sejmu Narava–zdravje vabijo na okroglo mizo z naslovom “Zakaj potrebujemo nacionalno 
platformo za Slovenijo brez zavrţene hrane”.  
 
Vabilo in program okrogle mize najdete na spletni strani Ekologov brez meja. Prijava na okroglo mizo 
je obvezna, za udeleţbo ni kotizacije, udeleţba pa omogoča brezplačen vstop na sejem. 
Organizatorji prosijo, da se do torka, 11. novembra 2014, prijavite preko spletnega obrazca. 

 

 
Akcija »Okupirana Gaza: Ţivljenje po obstreljevanju« 
 

Kdaj? 13. november 2014 ob 16. uri. 
 

Kje? Prešernov trg (Ljubljana). 
 
 

http://www.odi.org/publications/8908-can-be-done-address-intersecting-inequalities-social-justice-post-2015
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=article&id=2468:usposabljanje-qcampaign-development-workshopq&catid=63:delovne-skupine&Itemid=30
mailto:adriana.aralica@sloga-platform.org
http://volksitkozacela.si/
http://ebm.si/m/VSKC_Vabilo_okrogla_miza_sejem_NZ.pdf
http://ebm.si/m/VSKC_Program_okrogla_miza_sejem_NZ.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1Hl7TE-7LmDFUJYodsuHQFERKSajcvXL9oQAcIwpOF7k/viewform?c=0&w=1


 
Gibanje za pravice Palestincev BDS Slovenija organizira akcijo »Okupirana Gaza: Ţivljenje po 
obstreljevanju«, katere namen je opozoriti na še vedno obstoječo izraelsko okupacijo Gaze in 
posledice, ki jih je za seboj pustila 51-dnevna vojna. 
(V primeru deţja akcija odpade.) 

 
Vabilo na dogodek najdete tukaj. 

 

 

Okrogla miza »Slovenija in Zahodni Balkan« 
 

Kdaj? 19. november 2014 ob 16. uri. 
 

Kje? Hotel Lev (Ljubljana). 
 
Mednarodni inštitut za bliţnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) v okviru cikla "Slovenija in 
Zahodni Balkan" vabi na okroglo mizo z naslovom "Slovenija in Zahodni Balkan – stanje in perspektive 
gospodarstev v regiji". 
 
Na okrogli mizi bodo spregovorili: 
● prof.dr. Mojmir Mrak, redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani,  
● prof.dr. Vlado Dimovski, redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, in  
● gospod Toni Balaţič, predsednik uprave poslovnega sistema Mercator d.d. 
 
Okrogla miza bo v slovenskem jeziku, pogovor z udeleţenci bo vodil mag. Zijad Bećirović. 
 
Okroglo mizo lahko v ţivo spremljate preko spleta.  
 
Organizatorji prosijo, da svojo prisotnost potrdite na telefonsko številko (01) 430 15 33 oz. na 
elektronski naslov ifimes@ifimes.org. 
 
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani IFIMES. 
 

 
Javni forum »V imenu ljudstva: rasizem, populizem in diskriminacija« 
 

Kdaj? 19. november 2014 ob 18. uri. 
 

Kje? Center urbane kulture Kino Šiška (Ljubljana). 
 
Mirovni inštitut vabi na javni forum 'V imenu ljudstva: rasizem, populizem in diskriminacija'. Namen 
foruma je spodbujanje kritičnega mišljenja o rasizmu v sodobnih druţbah. O tem, kaj je rasizem, 
kako se manifestira, kako se povezuje s populizmom, nacionalizmom, sovraţnim govorom, bomo 
odgovarjali skozi predstavitev mednarodnih projektov Mirovnega inštituta RAGE in LIGHT ON. 
Vabljeni na okrogli mizi z raziskovalkami, raziskovalci in filmskimi ustvarjalci, ustvarjalkami 
Perspektive v raziskovanju rasizma in Prikazovanje rasizma v videoprodukciji. 
 
Vabilo na forum najdete tukaj, več informacij o dogodku pa dobite preko e-naslova  
ziva.humer@mirovni-institut.si. 
 

 
Kulturna ambasada Palestine 
 

Kdaj? 19. november – 20. december 2014. 
 

Kje? Ljubljana, Maribor. 
 

Priponke%20novice/BDS_vabilo.pdf
http://www.ifimes.org/en/livestream
mailto:ifimes@ifimes.org
http://www.ifimes.org/si/8882
Priponke%20novice/V_imenu_ljudstva_Forum_MI%20vabilo.pdf
mailto:ziva.humer@mirovni-institut.si


Namen Kulturne ambasade Palestine je odpreti prostor za palestinsko zgodbo in glas Palestink in 
Palestincev in pogled onstran tistega, kar smo vajeni slišati in videti. 
 
Kulturno ambasado Palestine organizira Gibanje za pravice Palestincev BDS Slovenija v sodelovanju 
s Kulturno umetniškim društvom Transformator, študentsko sociološkim društvom SociKlub, Arabsko 
kulturnim društvom Rozana, Zofijinimi ljubimci, Radiom Študent in Zavodom Abraham. 
 
Program Kulturne ambasade Palestine najdete tukaj. 

 

 

Izobraţevanje za pridobitev certifikata Ekspert ISO 26000 
 

Kdaj? 26. – 28. november 2014. 
 

Kje? Ekvilib Inštitut (Medvedova 28, Ljubljana).  
 
Ekvilib Inštitut vabi na tridnevno izobraţevanje za pridobitev certifikata Ekspert ISO 26000. Cena 
izobraţevanja je 300 EUR + DDV. Več informacij najdete na spletni strani Ekvilib Inštituta. 
 

 

Veliki dobrodelni spektakel EbolaWAR 
 

Kdaj? 29. november 2014 ob 19. uri. 
 

Kje? Dvorana Union (Prešernova ulica 3, Maribor).  
 
Zavod Ceres v okviru projekta EbolaWAR vabi na veliki dobrodelni spektakel, v sklopu katerega bodo 
zbirali sredstva za projekt EbolaWAR. Zbrana sredstva bodo namenjena nakupu opreme, ki bo poslana 
v regije, ki jih je prizadela epidemija ebole. Več o projektu lahko preberete na spletni strani Zavoda 
Ceres. 
 

 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 4. in 10. novembrom 2014) 
 
AFGANISTAN (evropski instrument za demokracijo in človekove pravica; podporne sheme za 
drţave) 
 
Rok za prijavo: 21. december 2014. 
 
Več informacij 
 

 
AZERBAJDŢAN (podpora Drţavnemu statističnemu odboru Republike Azerbajdţan pri posodobitvi 
sistema drţavnih statistik v skladu z evropskimi standardi) 
 
Rok za prijavo: 15. januar 2015. 
 
Več informacij 
 

 
 
 

Priponke%20novice/Kulturna%20ambasada%20Palestine%20vabilo%202014.pdf
http://ekvilib.org/sl/izobraevanja/imetniki-certifikata-%C2%BBekspert-iso-26000%C2%AB
http://www.zavodceres.org/sl/projekti/ebolawar.html
http://www.zavodceres.org/sl/projekti/ebolawar.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1415624080479&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F11%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136433
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1415624080479&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F11%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136426


 
SRBIJA (krepitev zmogljivosti za zagotavljanje in ugotavljanje skladnosti storitev) 
 
Rok za prijavo: 12. januar 2015. 
 
Več informacij 
 

 
Delovne priloţnosti 
 
TRIALOG išče pripravnika  
 
TRIALOG je objavil razpis za pripravnika za delo v bruseljski pisarni za obdobje 6 mesecev. 
Pripravništvo se bo pričelo sredi januarja 2015. Rok za prijavo je 25. november 2014. Več 
informacij najdete v objavi. 
 
Aktualna prosta delovna mesta na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja 
 
Na spletni strani organizacije BOND je bilo v preteklem tednu objavljenih 43 novih razpisov za prosta 
delovna mesta. 
 
 

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=1415624080479&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=04%2F11%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136447
Priponke%20novice/TRIALOG%20Trainee%20-%20Junior%20Liaison%20Officer.pdf
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