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Katalog Sloginih usposabljanj 
 

Ljubljana, 12. februar 2013 – Obveščamo vas, da bo SLOGA tudi 
v letu 2013 nadaljevala z organizacijo usposabljanj za NVO, razdeljena pa bodo v tri sklope, in sicer 
zagovorništvo in vodenje kampanj, vsebinske teme ter evalvacija projektov. Več informacij o 
načrtovanih Sloginih usposabljanjih v obdobju do junija 2014 najdete v Katalogu Sloginih 
usposabljanj, ki ga objavljamo na Slogini spletni strani. 

 

 
10. številka Slogopisa 

 
Ljubljana, 11. februar 2013 - SLOGA, Platforma za razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč, je v začetku februarja izdala že 10. številko razvojnega 
časopisa - Slogopisa. V tokratni številki si lahko, poleg kratkih novic o aktualnih 
dogodkih ter političnih procesih doma in po svetu in napovednika prihajajočih 
dogodkov, preberete še prispevek irskega ministra za trgovino in razvoj (Joe 
Costello) na temo irskega predsedovanja Svetu EU, članek o aktualni evropski 
razvojni politiki (z vidika nevladnega sektorja), izčrpno rubriko Utrip NVO ter dva 
prispevka iz terena, in sicer iz Etiopije in Sudana. Nova številka Slogopisa je 

dostopna v priponki na Slogini spletni strani, tiskano verzijo pa lahko dobite v pisarni Sloge 
(Metelkova 6, Ljubljana). Vljudno vabljeni k branju! 
 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/katalog%20sloginih%20usposabljanj.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/katalog%20sloginih%20usposabljanj.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/slogopis/10-stevilka-slogopisa


 
Povabilo k posredovanju predlogov za teme 
Slovenskih razvojnih dni 2013 

 
Ljubljana, 11. februar 2013 – Ponovno vas 
obveščamo, da bosta Ministrstvo za zunanje zadeve 

RS (MZZ) in SLOGA v začetku oktobra 2013 (predvidoma 3. - 4.10.) ponovno organizirala Slovenske 
razvojne dni, najpomembnejši in največji dogodek na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja v Sloveniji. Vljudno vabljeni, da do 14. februarja 2013 na novice@sloga-platform.org 
posredujete predloge za teme, za katere si želite, da bi jih letošnji Slovenski razvojni dnevi še 
posebej obravnavali. 
 

 
Povabilo k sodelovanju pri Tednu vseživljenjskega učenja 
2013 

 
Ljubljana, 12. februar 2013 – Andragoški center Republike Slovenije 
sporoča, da so se že lotili nacionalne koordinacije Tedna 
vseživljenjskega učenja (TVU), ki bo potekal od 13. do 19. maja 2013 
(v razširjenem terminu pa cel mesec maj in junij). Vsi zainteresirani 
za sodelovanje lepo vabljeni na prvo srečanje mreže koordinatorjev 
in izvajalcev TVU, ki bo v torek, 5. marca 2013, ob 10. uri na 

Andragoškem centru RS (Šmartinska 134a, Ljubljana; seminarska soba). Namen srečanja je 
predstavitev letnega načrta TVU 2013, ki prinaša tudi nekaj zanimivih novosti. Rok za potrditev 
udeležbe na sestanku je 1. marec 2013 (na e-naslov erika.brenk@acs.si), vabilo pa si lahko preberete 
v priponki. Prijave za sodelovanje pri TVU 2013 se bodo zbirale med 20. marcem in 22. aprilom 2013. 
 

Društvo UP obdarilo otroke na Kosovu 

Jesenice, 12. februar 2013 - Človekoljubno dobrodelno društvo UP 
je v okviru projekta Obdari otroka za en dan obdarilo otroke na 
Kosovu. V sodelovanju s Slovenko vojsko, ki je poskrbela za 
brezplačen prevoz vseh daril na Kosovo, prostovoljko Savino 
Goličnik (idejna vodja projekta) in Centrom za zaščito otrok in 
žensk iz Prištine so obdarili 100 kosovskih otrok, ki so ostali brez 
enega ali obeh staršev in žrtev nasilja iz Prištine in Podujeva. Več o 

tem si lahko preberete na spletni strani Društva UP.  
Ob tem vas še obveščamo, da je Evropski inštitut za enakost med spoloma (EIGE) izdal koledar za 
leto 2013 z naslovom »Ženske, ki navdihujejo Evropo«, v katerem je izpostavil tudi diretorico Društva 
UP Failo Pašić Bišić. Namen koledarja je opozoriti na dosežke žensk in predstaviti njihove uspešne 
življenjske zgodbe (Duštvo UP 2013). Foto: Društvo UP   
 
 

 

Odziv na zaključke proračunskega vrha 
Evropske unije 

 
Bruselj, 8. februar 2013 – Evropska konfederacija 
NVO za pomoč in razvoj – CONCORD, katere 
članica je tudi SLOGA, se je odzvala na zaključke 
proračunskega vrha EU, ki je v Bruslju potekal 7. 
in 8. februarja 2013 ter v okviru katerega so 
voditelji članic EU dosegli dogovor o večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2014-2020. 

CONCORD v odzivu opozarja na strinjanje voditeljev EU o zmanjšanju proračunskih sredstev za 
zunanje delovanje EU za 14,7 odstotkov, čeprav so si razvojne NVO in evropski državljani v zadnjih 

mailto:novice@sloga-platform.org
http://tvu.acs.si/predstavitev/
http://tvu.acs.si/predstavitev/
mailto:erika.brenk@acs.si
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/februar13/sreanje%20mree%20tvu%202013%20-%20vabilo.pdf
http://tvu.acs.si/prijava/
http://www.up-jesenice.org/novice/obdarili-otroke-na-kosovu
http://www.up-jesenice.org/novice/faila-pasi-bisi-navdihuje-evropo
http://www.concordeurope.org/201-concord-reaction-to-eu-budget-summit


mesecih zelo prizadevali, da bi voditeljem EU prikazali pozitivne učinke in učinkovitost evropske 
razvojne pomoči. Po mnenju CONCORD-a njihovi pozivi niso bili popolnoma neuslišani, vseeno pa na 
CONCORD-u obžalujejo, da so se voditelji EU, navkljub bolj ambicioznim predlogom Evropske 
komisije (EK), odločili za 11,3-milijardni rez (16%) v proračunski postavki Globalna Evropa in za 
3,335-milijardni rez (11%) v proračunski postavki za Evropski razvojni sklad, ki je večinoma namenjen 
afriškim državam. 
Člani Odbora Evropskega parlamenta za razvoj so že pred proračunskim vrhom izrazili svojo 
zaskrbljenost nad potencialnimi proračunskimi rezi. Pismo so naslovili na ministre EU, ki so se srečali 
na zasedanju Sveta za splošne zadeve (na spletni strani EurActiv si lahko preberete tudi intervju s 
predsednico Odbora Evo Joly). 
 
 

 
Koristni viri 
 
»Identification for Development: The Biometrics Revolution« (Working Paper 315, January 
2013); Gelb, Alan in Julia Clark, Center for Global Development. 
 
»Germany’s private climate finance support: mobilising private sector engagement in climate 
compatible development« (ODI Background Note, February 2013); Whitley, Shelagh in Rohan 
Mohanty, Overseas Development Institute. 
 
 

 
 

Sestanek Slogine delovne skupine za politike 
 

Kdaj? 15. februar 2013, ob 14. uri. 
 

Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).  
 
Opis: Vljudno vabljeni na sestanek Slogine delovne skupine za politike, na katerem bomo obravnavali 
letni plan dela za leto 2013, raziskavo o razvojnih NVO, potencialne teme za Slovenske razvojne dni 
2013 in Smernice o sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve RS in nevladnih organizacij na 
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. 
 

 
Sestanek Slogine delovne skupine za izgradnjo miru 

 
Kdaj? 19. februar 2013, ob 13. uri. 

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

 
Opis: Vljudno vabljeni na prvi letošnji sestanek Slogine delovne skupine za izgradnjo miru 
(peacebuilding). Okvirni dnevni red sestanka je sledeč: 
- načrtovane aktivnosti za delovno skupino v okviru projekta MPJU; 
- delo z zakonskimi podlagami za pošiljanje NVO na konfliktna področja; 
- spremembe zakonodaje o napotitvi oseb na mirovne misije; 
- načrtovanje aktivnosti za leto 2013. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130205IPR05639/html/Slashing-development-aid-would-hurt-world%E2%80%99s-poorest-MEPs-warn
http://www.euractiv.com/development-policy/eva-joly-call-eu-leaders-sacrifi-interview-517627
http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1426862/
http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1426862/
http://www.odi.org.uk/publications/7245-germanys-private-climate-finance-support-mobilising-private-sector-engagement-climate-compatible-development
http://www.odi.org.uk/publications/7245-germanys-private-climate-finance-support-mobilising-private-sector-engagement-climate-compatible-development


Strateško srečanje članic Sloge 
 

Kdaj? V sredo, 20. februarja 2012, ob 13. uri. 
 

Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).  
 
Opis: Vljudno vabljeni na strateško srečanje članic Sloge, v središču katerega bodo predvsem 
naslednje teme: 
- evalvacija delovanja platforme SLOGA v letu 2012; 
- razprava o dolgoročnih prioritetah platforme SLOGA in o načrtu dela za leto 2013; 
- predstavitev ideje o Standardih delovanja.  
Vabilo si lahko preberete v priponki.  
Vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite na ales.rovsnik@sloga-platform.org ali 01/434 44 
02 do 18. februarja 2013. 
 

 

Projekcija filma Cvetoči posel 
 
Kdaj? V sredo, 13. februarja 2013, ob 18. uri.  
 

Kje? V Mladinskem centru Postojna.  
 
Opis: Društvo Humanitas in Hiša svetov vabita na filmski večer, na katerem bodo predvajali film 
Cvetoči posel (2009), nizozemskega režiserja Tona von Zantvoorta, ki razkriva pod kakšnimi pogoji v 
Keniji pridelujejo cvetlice, ki jih kupujemo na Zahodu. Po ogledu filma bo sledila kratka razprava z 
Renejem Sušo o tem, kako lahko omilimo te posledice in kaj lahko naredimo kot posamezniki. 
Napovednik filma si lahko ogledate na naslednji povezavi, več informacij pa najdete na spletni strani 
društva Humanitas. 
   

 

Predavanje o pravicah migrantov, beguncev in prosilcev za 
azil 

 
Kdaj? V četrtek, 14. februarja 2013, ob 17. uri.  

 
Kje? Hostel Celica (Metelkova 8, Ljubljana).  

 
Opis: Amnesty International Slovenije (AIS) vabi na predavanje o 
pravicah migrantov, beguncev in prosilcev za azil, vezano na 

kampanjo S.O.S. Evropa – Ko ne obstajaš. Predavanje bo osredotočeno na dogajanje na poti v 
Evropo, pa tudi na razmere v nekaterih državah Evrope in v Sloveniji. Organizatorji prosijo, da svojo 
udeležbo potrdite najkasneje do 13. februarja 2013 na amnesty@amnesty.si. Več informacij o 
dogodku najdete na spletni strani AIS. Foto: AIS 
 

 

5. generalna skupščina EMUNI in konferenca po 
potrebi 

 
Kdaj? V soboto, 23. februarja 2013. 

 
Kje? Piran.  
 
Opis: Vljudno vabljeni na 5. generalno skupščino EMUNI in konferenco z naslovom »Maritime and 
Land Highways as a Tool of Integrating the Mediterranean Basin«. Rok za registracijo je 12. februar 
2013, več informacij pa najdete na uradni spletni strani dogodka. 
 

 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/januar13/sreanje%20mree%20platforme%20sloga%20popravljeno.pdf
mailto:ales.rovsnik@sloga-platform.org
http://www.youtube.com/watch?v=4cW_Zp6dnrQ
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=343
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=343
http://www.amnesty.si/j7/kampanje/migracije.html
mailto:amnesty@amnesty.si
http://www.amnesty.si/j7/kampanje/migracije/446-predavenj-pravice-migrantov.html
https://sites.google.com/a/emuni.si/ga2013/


»Horizontalne neenakosti kot vzrok konflikta: ugotovitve in zaključki« 
 

Kdaj? 19. februar 2013. 
 

Kje? London, Velika Britanija (in video prenos preko interneta). 
 
Opis: Dogodek v organizaciji Overseas Development Institute (ODI) bo osredotočen na ključne 
ugotovitve Centra za raziskovanje neenakosti, človekove varnosti in etničnosti (Centre for Research 
on Inequality, Human Security and Ethnic - CRISE). Na srečanju bo predstavljenih šest knjig, ki 
pokrivajo najpomembnejše ugotovitve CRISE. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI. 
 

 

Dogodek na temo izboljšanja komunikacije med 
humanitarnimi organizacijami in prizadetimi ljudmi 

 
Kdaj? 20. februar 2013. 

 
Kje? London, Velika Britanija (in video prenos preko interneta). 

 
Opis: Naraščajoče zavedanje o pomembnosti komunikacije s 
prizadetimi ljudmi je spodbudilo vrsto pobud, ki si prizadevajo 
za izboljšanje komunikacije med organizacijami in prejemniki 

pomoči ter za povečanje kakovosti in odgovornosti humanitarne pomoči. Dogodek bo osredotočen na 
eno izmed takih pobud, t. i. infoasaid. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI. Foto: 
ODI    
 

 

Konferenca na temo širitve EU v luči trenutne krize  
 

Kdaj? 6. marec 2013. 
 

Kje? Bruselj, Belgija.  
 

Opis: Mednarodna konferenca, ki jo organizira evropska poslanka 
Maria Eleni Koppa (s podporo Foundation for European Progressive 
Studies, SOLIDAR in Friedrich-Ebert-Stiftung), bo vsebinsko povezana 

s poročilom Evropskega parlamenta z naslovom »Enlargement: policies, criteria and the EU's 
strategic interests«, med udeleženci pa bo tudi evropski komisar Štefan Füle. V okviru konference 
bodo predstavniki akademske sfere, sindikatov in civilne družbe iz držav Zahodnega Balkana in 
Turčije predstavili svoje poglede na evropski širitveni proces v prihodnosti. Rok za registracijo je 27. 
februar 2013, več informacij o konferenci pa najdete tukaj. Foto: EK 
 
 

 
 

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 7. in 12. februarjem 2013) 
 
BOSNA IN HERCEGOVINA (Civil Society Facility Programme 2012 - Environment and Climate 
Change) 
 
Rok za prijavo: 29. marec 2013. 
 
Več informacij 
 

 
 

http://www.odi.org.uk/events/3131-horizontal-inequalities-as-cause-conflict-findings-policy-conclusions
http://www.odi.org.uk/events/3132-hpn-infoasaid-communications-beneficiaries-communities
http://www.solidar.org/spip.php?page=agenda&date=2013-03-06
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1360584476315&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=06%2F02%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134062


ZAHODNI BREG IN GAZA (nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 25. marec 2013. 
 
Več informacij 
 

 
KOSOVO (EU Grant Scheme for the North) 
 
Rok za prijavo: 14. maj 2013. 
 
Več informacij 
 

 
JORDANIJA (usposabljanje žandarmerije) 
 
Rok za prijavo: 10. april 2013.  
 
Več informacij 
 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Javni razpis za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja 
in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014 
 
MZZ je 18. januarja 2013 na svoji spletni strani objavilo Javni razpis za izvajanje projektov na 
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014. 
Predmet javnega razpisa je financiranje projektov na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014, ki jih izvajajo nevladne organizacije 
(registrirane v RS), ustanove na področju razvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada RS in 
negospodarske javne službe v RS. Predmet javnega razpisa je razdeljen v sedem sklopov: 
- sklop A: Razvojni projekti na Zahodnem Balkanu (regionalno), v skupni višini do 72.000 EUR; 
- sklop B: Razvojni in humanitarni projekti v državah vzhodne Evrope, v skupni višini do 76.000 EUR; 
- sklop C: Razvojni projekti v Afriki, v skupni višini do 240.000 EUR; 
- sklop D: Razvojni projekti v Afganistanu, v skupni višini do 60.000 EUR; 
- sklop E: Razvojni projekti v Gvajani, v skupni višini do 10.000 EUR; 
- sklop F: Razvojni projekti na Haitiju, v skupni višini do 20.000 EUR; 
- sklop G: Projekt na področju globalnega učenja in ozaveščanja javnosti o mednarodnem razvojnem 

sodelovanju, v skupni višini do 30.000 EUR. 
Rok za oddajo vlog je 18. februar 2013, celoten razpis pa si lahko preberete na spletni strani MZZ. 

 
Na Slogini spletni strani si še vedno lahko preberete poročilo delavnice MZZ, v katerem boste našli 
tudi odgovore na vprašanja, ki jih je SLOGA na sestanku zastavila v imenu svojih članic. 
 
SLOGA vam lahko na podlagi vaše razdelane ideje projektnega predloga in konkretnih vprašanj 
pomaga pri pripravi razpisne dokumentacije. Na nas se lahko obrnete osebno (ura po dogovoru), 
prek elektronske pošte (mojca.krisper@sloga-platform.org) ali telefona (01/434 44 02 ali 040/204 
464; od pon-pet med 10. in 12. uro) najkasneje do 14. februarja 2013. Vljudno vas prosimo, da nam 
vaše želje glede svetovanja in terminov sporočite na omenjeni elektronski naslov ali telefonski 
številki. 

 

 
 
 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1360584604841&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=06%2F02%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134037
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1360584701949&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=06%2F02%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134020
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1360677892324&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=06%2F02%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134090
http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/novica/article/3937/31612/986bd3401cec8d8db5ac061ee6a7ef3b/
http://www.sloga-platform.org/component/content/article/312-odvila-se-je-delavnica-za-zainteresirane-prijavitelje-na-javni-razpis-za-izvajanje-projektov-na-podroju-mednarodnega-razvojnega-sodelovanja-in-humanitarne-pomoi-v-letih-2013-in-2014.html
mailto:mojca.krisper@sloga-platform.org


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

 
Sirija 

 
 
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi.  
 

 

 
Usposabljanja in delovne priložnosti 

 
Voluntariatov sklop delavnic »3X boljši« 

 
Voluntariat je pripravil sklop delavnic »3X boljši«, ki bodo potekale 21. februarja 
ter 7. in 21. marca 2013. Odvile se bodo naslednje tri delavnice:  

- FUNdRAISING & RAZMIŠLJATI TRŽNO; 
- PR oz. PIAR oz. KAKO OPOZORITI MEDIJE NASE; 
- PR oz. PIAR oz. KAKO OPOZORITI MEDIJE NASE. 
Rok za prijavo je 18. februar 2013, podrobnejše informacije o delavnicah pa najdete na 
Voluntariatovi spletni strani. 
 

 
Humanitarno usposabljanje na terenu 

 
Global Emergency Group med 20. in 24. majem 2013 v Virginiji (ZDA) 
organizira humanitarno usposabljanje na terenu, ki ga bodo vodili 
mednarodno priznani strokovnjaki s področja upravljanja in vodenja kriz 
ter kriznih razmer. Namenjeno je posameznikom, ki se želijo usposobiti 
za delo v humanitarnih operacijah na terenu oz. tistim, ki se želijo boljše 
spoznati s terenskim vidikom operacij humanitarnega odziva. Rok za 

prijavo je 1. april 2013 oz. do zapolnitve prostih mest, več informacij o usposabljanju pa najdete 
na naslednji povezavi. 
 

 

Magistrski program Sodelovanje in 
razvoj  

 
Univerza v Paviji (Italija) zbira prijave za magistrski študijski program Sodelovanje in razvoj za 
akademsko leto 2013-2014, ki se bo izvedel že sedemnajstič. Rok za prijavo je 30. april 2013, 
podrobnejše informacije pa najdete na spletni strani Univerze v Paviji.  
 

 

Spomladanski sklop usposabljanj »Certificates in 
Humanitarian Action« 

 
CERAH (Geneva Centre for Education and Research in 
Humanitarian Action) obvešča, da s spomladanskim sklopom 

usposabljanj (Certificates in Humanitarian Action) pričenja 8. aprila 2013. Sklop bo trajal do 24. 
maja 2013, udeleženci pa lahko izbirajo med naslednjimi tremi tečaji: 
1. »Health in Humanitarian Emergencies«; 
2. »Legal Environment of Humanitarian Action«; 
3. »Human Resources Management in Humanitarian Settings«. 
Rok za prijavo je 15. marec 2013. Več informacij o posameznih sklopih usposabljanj najdete na 
spletni strani CERAH. 
 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/syria_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/funding/index_en.htm
http://www.zavod-voluntariat.si/wp-content/uploads/2013/02/VABILO-delavnice.pdf
http://www.globalemergencygroup.com/index.php?option=com_content&view=article&id=127%3Ahumanitarian-field-training&catid=45%3Afeaturedstories&Itemid=87&lang=en
http://www-3.unipv.it/cdn/news.php?id=189&menu=menu1.html
http://www.cerahgeneve.ch/formations/cas/crisecas.html
http://www.cerahgeneve.ch/formations/cas/droitscas.html
http://www.cerahgeneve.ch/formations/cas/ressourcecas.html
http://www.cerahgeneve.ch/formations/cas.html


 

Program Regional Academy on the United 
Nations 

 
Mednarodni program Regional Academy on the United Nations (RAUN) je namenjenem dodiplomskim 
(zadnji letnik) in podiplomskim študentom mednarodnih odnosov in sorodnih področij (predvsem 
prava in ekonomije). Tema RAUN 2013-2014 se glasi »Engaging Youth for Effective Governance». 
Udeleženci se bodo morali udeležiti štirih zasedanj (maja v Pragi, avgusta v Ljubljani, oktobra v 
Szegedu in januarja prihodnje leto na Dunaju). Zainteresirani študenti morajo posredovati 
izpolnjen prijavni obrazec (Expression of interest form for students), motivacijsko pismo in 
življenjepis do 24. februarja 2013. Več informacij o programu, vključno s prijavnim obrazcem, 
najdete v priponki. 
 
 

 

Prosti delovni mesti na Overseas Development Institute 
 

ODI na svoji spletni strani trenutno objavlja dve prosti delovni mesti, in sicer za vodjo 
komunikacij (rok za prijavo je 17. februar 2013) ter za raziskovalnega sodelavca na področju 
politik in vladanja (rok za prijavo je 5. marec 2013). Več informacij o prostih delovnih mestih 
najdete na spletni strani ODI.  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/februar13/raun%202013-2014.pdf
http://jobs.odi.org.uk/Search.aspx

