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Stališče razvojnih, humanitarnih in okoljskih nevladnih 
organizacij glede post-2015 okvira 

Ljubljana, 26. februar 2014 - Dve leti po konferenci Rio+20 in leto dni 
pred pretekom razvojnih ciljev tisočletja (MDGs) vstopamo v drugo 

fazo pogovorov o novem razvojnem okviru, ki bo začel veljati po letu 2015. Delovna skupina za 
oblikovanje ciljev trajnostnega razvoja zaključuje z oblikovanjem spiska ciljev in bo počasi prešla v 
drugo fazo, ki se bo osredotočila na krčenje tega spiska in določanjem indikatorjev in ciljev. Ločeno 
se strokovnjaki pogovarjajo o načinih financiranja trajnostnih ciljev in post-razvojnih ciljev 
tisočletja. Tudi NVO smo pripravile nadgradnjo prvega stališča o post-2015 okviru. Tokratno stališče 
ni le pogled razvojnih in humanitarnih organizacij, temveč zdruţuje tudi vidike okoljskih organizacij. 
Usklajen pogled seveda izraţa močno podporo enemu, univerzalnemu in celovitemu okviru, ki bo 
začrtal skupno prihodnost človeštva. NVO zagovarjamo stališče, da mora biti novi okvir celovit ter 
naslavljati odpravljanje revščine in zagotavljanje trajnostnega razvoja na načelih človekovih pravic. 
Prepričani smo, da mora naslavljati vzroke in ne njihovih posledic. Z drugimi besedami, predlagani 
cilji naj se nanašajo na oblikovanje strukture in pravil igre in naj bodo bolj normativne narave. 
V okviru Vlade potekajo aktivnosti v zvezi z oblikovanjem izhodišč Slovenije za medvladna pogajanja 
o agendi post-2015, ki se bodo začela septembra letos v New Yorku. Koordinator teh aktivnosti je 
Sektor za politike mednarodnega razvojnega sodelovanja na ministrstvu za zunanje zadeve, v njih pa 
sodelujejo predstavniki vseh relevantnih vladnih resorjev. Ko bo pripravljen prvi osnutek izhodišč, se 
bo nacionalni koordinator s tem v zvezi posvetoval tudi z NVO. 
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Povabilo mladim k izpolnitvi vprašalnika o globalnih 
izzivih in socialni pravičnosti: Kaj pa TI misliš o socialni 
pravičnosti in globalnem razvoju? Sodeluj v raziskavi in 
povej svoje mnenje tudi ti!  

 
Ljubljana, 25. februar 2014 – SLOGA v okviru projekta z naslovom 

»Challenging the Crisis« (»Izzivanje krize«) in v sodelovanju s partnerskimi NVO izvaja raziskavo o 
stališču mladih do globalnih izzivov in socialne pravičnosti. Glavni namen tega 3-letnega projekta, ki 
poteka v šestih drţavah članicah EU (Grčija, Irska, Italija, Portugalska, Slovenija in Španija), je 
spodbuditi mlade h kritičnemu razmišljanju o evropski krizi v kontekstu globalnih soodvisnosti, pa 
tudi k temu, da bodo postali aktivni zagovorniki socialne pravičnosti. 
Pomemben del projekta je tudi pridobitev mnenj mladih iz Slovenije in iz nekaterih drugih drţav EU 
ter seznanitev z njihovimi pogledi na globalne izzive in socialno pravičnost. Zato vam bomo zelo 
hvaleţni, če si boste vzeli čas in izpolnili kratek vprašalnik. Ţelimo namreč izvedeti vaše mnenje, 
kot predstavnikov mladih, do aktualnih globalnih izzivov in vprašanj socialne pravičnosti. 
Podrobnejše informacije o vprašalniku najdete v njegovem uvodnem besedilu. Pridruţite se 
naraščajočemu številu mladih, ki jim ni vseeno in razmišljajo globalno za boljši jutri! 
 
Pa še to: če vas projekt »Challenging the Crisis« zanima in bi se želeli še bolj aktivno vključiti v 
njegove aktivnosti, ste lepo vabljeni k sodelovanju. Več informacij najdete tukaj. 

 

 
Začetek procesa oblikovanja skupnega stališča civilne 
družbe do področja migracij in razvoja 

 
Ljubljana, 25. februar 2014 - 19. februarja 2014 je na Slogi 
potekalo usposabljanje na temo migracij in razvoja. Ob zaključku 
dneva smo sprejeli načrt dela v prihodnjem letu in pol na tem 
področju. Identificirali smo sedem področij, ki bi jim v prihodnje 
ţeleli posvetiti več pozornosti, med drugim smo se spraševali kaj 
je to razvoj, kaj so to migracije, kako zagotoviti čim boljšo 

institucionalno ureditev migracij, da bodo rezultati čim večji, o vključevanju diaspore v razvojno 
sodelovanje in podobno. S tem se je začel proces, ki naj bi se končal s skupnim stališčem civilne 
druţbe do področja migracij in razvoja. V ta proces ţelimo vključiti čim več zainteresiranih 
organizacij. 20. februarja smo se sestali še s predstavniki ministrstva za zunanje zadeve in 
ministrstva za notranje zadeve ter jim predstavili načrt dela. Sogovorniki so se strinjali, da se o 
migracijah in razvoju premalo govori in da je potrebno razbiti negativne konotacije migracij v 
druţbi. Pokazali so zanimanje za naš proces, civilno druţbo pa dojemajo kot pomemben vir 
informacij, saj imamo direkten kontakt z migranti in drţavami v razvoju. Pogovor je pokazal, da je 
veliko točk, na katerih bomo lahko v prihodnosti skupaj delali, pa tudi, da se nekatere izhodiščne 
točke vladne in nevladne strani razlikujejo. Prihodnje srečanje NVO na temo migracij in razvoja 
bomo organizirali v drugi polovici meseca marca. Podrobnejše informacije o naslednjem srečanju 
bomo objavili na Slogini spletni strani. 
Za dodatna pojasnila glede omenjenega procesa se obrnite na Slogino sodelavko mag. Ano Kalin 
(ana.kalin@sloga-platform.org).   
 

 
Paket EU 2030 ovira realizacijo potenciala biogoriv iz odpadkov 

 
Ljubljana, 26. februar 2014 - Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Inštitut za 
trajnostni razvoj sta danes objavila sporočilo za javnost o dognanjih študije o 
naprednih biogorivih (iz odpadkov) z naslovom »Odpadki - neizkoriščen vir 
energije v Evropi«. Novo poročilo ugotavlja, da ima Evropa velik in 
neizkoriščen potencial pridobivanja naprednih, nizkoogljičnih biogoriv iz 
odpadkov, nastalih v kmetijstvu, gozdarstvu, industriji in v gospodinjstvih, 
vendar le, če bo določila visoke trajnostne okvire in cilje za razogličenje goriv v 
prometu do leta 2030. V projektu, ki ga je podprla koalicija tehnoloških 
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inovatorjev in okoljskih NVO, ugotavljajo, da bi z uporabo vseh trajnostnih odpadkov iz kmetij, 
gozdov, gospodinjstev in industrije za transportna goriva lahko nadomestili kar 37 milijonov ton nafte 
letno do 2030.  
 

 
Mladinski natečaj Plural+ 

 
Ljubljana, 25. februar 2014 - Društvo za Zdruţene 
narode za Slovenijo obvešča, da Zavezništvo 
civilizacij Zdruţenih narodov (United Nations 
Alliance of Civilizations - UNAOC) in Mednarodna 

organizacija za migracije (International Organization for Migration - IOM) razpisujeta mladinski 
natečaj Plural+ za video posnetke na temo migracij, raznolikosti in socialne vključenosti. 
 
Upoštevajoč spoznanje, da so mladi agenti druţbenih sprememb v svetu, polnem nestrpnosti in 
kulturnih ter verskih delitev, natečaj vabi mlade k naslavljanju ključnih izzivov in priloţnosti na 
področju socialne vključenosti in kohezije, integracije migrantov, spoštovanja identitete, 
raznolikosti in človekovih pravic, in sicer tako na lokalni kot tudi na globalni ravni. Na natečaju lahko 
sodelujejo mladi, stari do 25 let, z video posnetki, ki ne smejo presegati dolţine 5 minut. 
Več informacij o natečaju najdete tukaj. 
 

 
Nadaljevanje aktivnosti Društva Nigerijcev v Sloveniji v okviru 
projekta EPAEMSI 

 
Ljubljana, 20. februar 2014 - Med 20. in 23. februarjem 2014 je neprofitna 
organizacija Cantiere Giovani gostila 6. mobilno aktivnost v okviru projekta 
EPAEMSI (European Partnership on Adult Education and Mobility for Social 
Inclusion). Partnerska organizacija v projektu je tudi Društvo Nigerijcev v 
Sloveniji in tako so se aktivnosti udeleţili tudi njegovi člani. Pred odhodom na 

srečanje v Italijo so vsi udeleţenci sodelovali v vrsti aktivnosti na lokalni ravni, kjer so se pripravljali 
na štiridnevno medkulturno izkušnjo, v času gostovanja v Italiji pa so sodelovali v vrsti dejavnosti za 
spodbujanje socialne vključenosti prek izobraţevanja. Več o tem si lahko preberete tukaj.   
 

 
Bodi del gibanja za zaščito našega planeta 
in ljudi pred podnebnimi spremembami - 
zahtevaj odločnejši spopad s podnebnimi 
spremembami v Evropi 

 
Ljubljana, 20. februar 2014 - Predsedniki vlad in drţav EU bodo 20. marca 2014 razpravljali o 
prihodnjih ukrepih EU v boju s podnebnimi spremembami, eno največjih groţenj za naš planet. V luči 
uničujočih posledic podnebnih sprememb, kot so resna degradacija tal, nezanesljivost oskrbe s hrano 
in vodo ter izguba biotske raznovrstnosti, moramo v skupinskem duhu pokazati, da je za naš planet 
potrebno narediti več. 
Politiki ţe pripravljajo stališča o spopadanju s temi problemi, ob tem pa potrebujejo dodaten pritisk 
javnosti, da bodo res sprejeli dogovor, ki bo naše drţave vodil k resničnemu preprečevanju 
podnebnih sprememb in z njimi povezanih problemov, s katerimi se spopadamo ţe danes. 
Ljudje po celi Evropi pozivajo svoje voditelje k sprejemu pravičnega, ambicioznega in pravno 
zavezujočega dogovora o evropskem načrtu spopadanja s podnebnimi spremembami. Pridruži se 
temu gibanju, podpiši peticijo in pozovi predsednico vlade RS Alenko Bratušek k učinkovitemu 
ukrepanju proti podnebnim spremembam! 
Več o tem si lahko preberete tukaj. 
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Globalni prostovoljski EVS projekt v Indiji 
 

Ljubljana, 25. februar 2014 - Ponovno vas obveščamo, da Zavod 
Voluntariat spet išče prostovoljce med 18. in 30. letom za sodelovanje 
pri projektu EVS, tokrat v Indiji pri nevladni organizaciji ETASHA iz New 
Delhija.  
Glavni namen projekta je spodbujanje aktivnega globalnega 

drţavljanstva in medkulturnega učenja. Glavna naloga prostovoljcev bo sodelovanje pri organizaciji 
in izvedbi delavnic aktivnega drţavljanstva, globalnega učenja in socialnega vključevanja mladih z 
manj priloţnostmi v New Delhiju v različne sfere druţbeno-ekonomskega ţivljenja.  
Za šestmesečni projekt, ki se bo pričel predvidoma maja 2014, trenutno iščejo 2 prostovoljca. Po 
tem obdobju bosta razpisana še dva razpisna roka za enako časovno obdobje in enako število 
prostovoljcev. 
Prijavnico (naloţite si jo lahko na Voluntariatovi spletni strani) z življenjepisom v angleščini 
pošljite do 2. marca 2014 na e-naslov globalno@zavod-voluntariat.si (Katja Celin Yere). Več 
informacij o projektu najdete tukaj. Intervjuji s kandidati, izbranimi v prvem krogu, bodo potekali v 
prvi polovici marca. 
 

 
Negativna napoved za uresničitev univerzalne 
osnovnošolske izobrazbe 

 
Bruselj, 14. februar 2014 - Stalno predstavništvo Norveške pri 
EU in UNESCO sta 5. februarja 2014 v Bruslju organizirala 
dogodek na visoki ravni na področju izobraževanja v post-
2015 obdobju (»Education in the Post-2015 Development 
Agenda«). Pomočnik generalnega direktorja za izobraţevanje 
(UNESCO) Qian Tang je na dogodku poudaril, da 2. MDG, tj. 

doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo, po vsej verjetnosti ne bo pravočasno doseţen, saj 
pribliţno 57 milijonov otrok na svetu ne obiskuje šole, skoraj 800 milijonov odraslih ne zna brati in 
pisati, pri 250 milijonih otrok, ki bodisi obiskujejo šolo ali ne, pa je znanje branja in pisanja šibko. 
Ob tem je še povedal, da so imeli MDGs vseeno pomembno vlogo pri spodbujanju naporov in 
mobilizaciji drţav in vseh ostalih deleţnikov na področju izobraţevanja, predstavil pa je tudi 
UNESCO-v in UNICEF-ov skupni predlog o vseobsegajočem cilju za obdobje po letu 2015, in sicer 
zagotoviti pravično in kakovostno ter vseţivljenjsko učenje za vse (in ne samo za prebivalce drţav v 
razvoju) do leta 2030. Več o tem si lahko preberete tukaj. Foto: UNESCO   
 
 

 

Zanimivo 
 
Revni izvzeti iz gospodarskega napredka Afrike (»Poor losing out in African boom, according to 
new report«); The Guardian. 
 
»Inequality in post-2015: focus on the targets, not the goals?«; Claire Melamed, Overseas 
development Institute. 
 
»Experiences of National Governments in Expanding Their Role in Humanitarian Preparedness 
and Response«; Jeremy Harkey, Feinstein International Center (Tufts University). 
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Dogodek: Srečanje platforme SLOGA 
 

Kdaj? Sreda, 12. marec 2014, ob 13. uri. 
 
Kje? Metelkova 6, Ljubljana (2. nadstropje). 
 
Opis: Ustanoviteljice in članice platforme SLOGA vljudno vabimo na srečanje, na katerem vam bomo 
med drugim predstavili rezultate ankete Evalvacija dela platforme SLOGA 2013 s priporočili ter 
vsebinske in organizacijske načrte za leto 2014, skupaj z vami pa bomo razpravljali tudi o prihodnosti 
platforme. 
Prosimo, da svojo udeležbo na srečanju potrdite najkasneje do ponedeljka, 10. marca 2014, na 
e-naslov patricija.virtic@sloga-platform.org ali na tel. št.: 01 434 44 02. 

 

 
Dogodek: Drugi razširjeni medresorski sestanek o 
uresničevanju otrokovih pravic 

 
Kdaj? Petek, 28. februar 2014, ob 9.30 uri. 

 
Kje? Ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti, Ljubljana. 
 
Opis: Direktorat za druţino na Ministrstvu za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti vabi 
relevantne organe in organizacije na drugi razširjeni medresorski sestanek o uresničevanju otrokovih 
pravic, ki bo osredotočen na 25. obletnico ratifikacije Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki jo 
obeleţujemo prihodnje leto. Vabilo si lahko preberete v priponki. 
 

 

Dogodek: »Oni« med nami in »mi« okoli njih 
 

Kdaj? Petek, 28. februar 2014, ob 20. uri. 
 

Kje? Kavarna Grand Hotela Union, Ljubljana. 
 

Opis: Kulturno društvo Pripovedovalski variete vabi na okroglo mizo z 
naslovom »Oni« med nami in »mi« okoli njih«, v okviru katere bodo 

gostje med drugim govorili tudi o tem kaj pomeni biti tujec v Republiki Sloveniji, kako prijazna ali 
neprijazna je naša drţava do tistih, ki si jo izberejo za svoj dom, čeprav so bili rojeni drugje, kakšne 
so zaposlitvene moţnosti, še posebej za ljudi, ki delujejo na polju kulture in izobraţevanja, kako 
prepusten je prostor kulturnega delovanja v Sloveniji za tujce in kako odprti oziroma zaprti smo v 
odnosu do njih mi, »avtohtoni« prebivalci te deţele.   
 

 

Dogodek: Predavanje o pogajanjih v Evropskem parlamentu 
 

Kdaj? Ponedeljek, 3. marec 2014, ob 19. uri. 
 

Kje? Društvo za Zdruţene narode za Slovenijo (Cankarjeva 1/II, Ljubljana). 
 
Opis: Društvo za Zdruţene narode za Slovenijo vas vabi na predavanje gospe Lousewies van der 
Laan, podpredsednice Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo (Alliance of Liberals and 
Democrats for Europe, ALDE), na temo pogajanj v Evropskem parlamentu. 
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Dogodek: Filmska sreda v Hiši svetov: Parada 
 

Kdaj? Sreda, 5. marec 2014, ob 17. uri. 
 

Kje? Hiša svetov (prostori Knjiţnice Otona Ţupančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana). 
 

Opis: Društvo Humanitas vas vabi, da se jim pridruţite na marčevski Filmski sredi v 
Hiši svetov, ki bo s projekcijo filma Parada, reţiserja SrĎana Dragojevića, osvetlila teţave, s katerimi 
se soočajo LGBT skupnosti. Več informacij o dogodku najdete na Humanitasovi spletni strani. 
 

 
Usposabljanje na temo priprave trajnostnega poročila po 
mednarodnih smernicah GRI 

 
Kdaj? Četrtek, 6. marec 2014, med 9. in 15. uro. 

 
Kje? Prostori Ekvilib Inštituta (Medvedova 28, Ljubljana). 
 
Opis: Ekvilib Inštitut vabi na svetovalni modul za trajnostno poročanje, s pomočjo katerega boste 
lahko izdali vrhunsko trajnostno poročilo. Več informacij o izobraţevanju najdete na Ekvilibovi 
spletni strani, rok za prijavo pa je 3. marec 2014. 
 

 

Dogodek: Kulturno-humanitarni večer »Ženska ženski« 
 

Kdaj? Sobota, 8. marec 2014, ob 19. uri. 
 

Kje? Cankarjev dom, Vrhnika. 
 

Opis: Humanitarno društvo ADRA Slovenija vas vabi na razvojno obarvan dogodek 
ob mednarodnem dnevu ţena, in sicer na kulturno-humanitarni večer »Ţenska ţenski«. V pestrem 
programu bodo sodelovali ţenski pevski zbor Tonja, posebna gostja Darja Švajger in popotnik Gregor 
Česnik.  
Več informacij o kulturno-humanitarnem večeru najdete v vabilu. 
 

 

Dogodek: Vrednotenje (učinkov?) mednarodnih humanitarnih projektov 
 

Kdaj? Sreda, 12. marec 2014, med 10. in 12. uro. 
 

Kje? Ministrstvo za zunanje zadeve (Gregorčičeva 25a, Ljubljana). 
 
Opis: Slovensko društvo evalvatorjev vabi na predavanje gospe Jasne Djordjević, samostojne 
svetovalke z 20-letnimi izkušnjami na področju humanitarne prakse, predvsem z odzivi na nujne 
potrebe po velikih naravnih nesrečah. Predavanje bo osredotočeno na kritičen pogled na prakse 
vrednotenja humanitarne pomoči. Več informacij o dogodku najdete tukaj, svojo udeleţbo pa 
potrdite na e-naslov: info@sdeval.si.    
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=529
http://ekvilib.org/sl/izobraevanja
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/februar14/Adra_kulturno-humanitarni_ve%C4%8Der.jpg
http://www.sdeval.si/Objave/Vabilo-Vrednotenje-ucinkov-mednarodnih-humanitarnih-projektov.html
mailto:info@sdeval.si


Dogodek: Nadaljnje ukrepanje v boju z energetsko 
revščino na EU ravni 

 
Kdaj? 5. marec 2014. 

 
Kje? Bruselj, Belgija. 

 
Opis: Društvo Focus, ostali partnerji IEE projekta ACHIEVE in Ekonomsko-socialni odbor EU vas 
prijazno vabijo na EU konferenco, kjer bodo predstavniki civilne javnosti, dobaviteljev energije in 
predstavniki evropskih institucij naslavljali problem energetske revščine. Več informacij o 
konferenci, vključno s povezavo do obrazca za registracijo, najdete na spletni strani društva Focus. 
 

 

Dogodek: Konferenca o alternativnih rešitvah za dolžniško 
krizo 

 
Kdaj? 6. - 8. marec 2014. 

 
Kje? Bruselj, Belgija. 

 
Opis: Rosa Luxemburg Foundation in European Network on Debt and Development vabita na 
konferenco, v okviru katere bodo akademiki, politični odločevalci in aktivisti razpravljali o javni in 
zasebni dolţniški krizi, in sicer tako v Evropi kot tudi v drţavah v razvoju. Foto: Eurodad 

 

 
Dogodek: Mednarodna konferenca o vlogi izobraževalnih institucij 
pri razvoju - vabilo k udeležbi ali sodelovanju 

 
Kdaj? 10. - 12. junij 2014. 

 
Kje? Dunaj, Avstrija. 

 
Opis: HORIZONT 3000 vabi k udeleţbi in/ali aktivnem sodelovanju (delitev znanja in izkušenj s 
področja izobraţevalnih projektov) na mednarodni konferenci z naslovom »Educational Institutions 
for Development – down to earth and close to the people«. TRIALOG bo podprl udeleţbo (potne 
stroške in nastanitev) 15 do 20 predstavnikov drţav EU13 na konferenci. Če bi ţeleli na konferenci 
predstaviti tudi svoje izkušnje na omenjenem področju, pošljite kratek povzetek le-teh najkasneje 
do 7. marca 2014 na e-naslov peter.pober@horizont3000.at.  
 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 20. in 26. februarjem 2014) 
 
JEMEN (nedržavni akterji v razvoju) 
 
Rok za prijavo: 6. april 2014.  
 
Več informacij 
 

 
 
 
 

http://www.focus.si/index.php?node=26&id=1394
http://rosalux-europa.info/events_en/debt-conference2014/
http://www.milenijski-cilji.org/images/stories/Educational%20Institutions%20for%20Development%20%20down%20to%20earth%20and%20close%20to%20the%20people.pdf
http://www.milenijski-cilji.org/images/stories/Educational%20Institutions%20for%20Development%20%20down%20to%20earth%20and%20close%20to%20the%20people.pdf
http://www.trialog.or.at/reimbursement-beitrag
mailto:peter.pober@horizont3000.at
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393490254445&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=19%2F02%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135558


KOSOVO (preiskovalno novinarstvo) 
 
Rok za prijavo: 30. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
TUNIZIJA (posodobitev denarnega okvira) 
 
Rok za prijavo: 21. april 2014. 
 
Več informacij 
 

 
KOLUMBIJA (spodbujanje možnosti za trajnosten in vključujoč razvoju ter krepitev lokalnega 
upravljanja v okviru kulture miru) 
 
Rok za prijavo: 26. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
ČRNA GORA (podpora pri integraciji in prostovoljni vrnitvi) 
 
Rok za prijavo: 23. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
SREDOZEMLJE (podpora pri implementaciji projektov s področja trajnostnega urbanizma) 
 
Rok za prijavo: 23. maj 2014. 
 
Več informacij 
 

 
KIRGIZISTAN (podpora pri reformi izobraževalnega sektorja) 
 
Rok za prijavo: 14. april 2014. 
 
Več informacij 

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

 
 
 
 
 
 

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). 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393490329970&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=19%2F02%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135509
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393490434195&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=19%2F02%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135591
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393491142028&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=19%2F02%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135537
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393491548561&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=19%2F02%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135499
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393491734809&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=19%2F02%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135429
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393492014525&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=19%2F02%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135560
http://www.sloga-platform.org/sloga/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=114&lang=sl
mailto:darja.krstic@sloga-platform.org


Delovne priložnosti 
 

Sodelavec/sodelavka s področja izgradnje kapacitet 
 

TRIALOG je objavil razpis za prosto delovno mesto (nadomeščanje 
porodniškega dopusta) sodelavca/sodelavke s področja izgradnje kapacitet. Rok za prijavo je 14. 
marec 2014. 

 
 

 
 

 

http://www.trialog.or.at/images/doku/capacity_building_officer_trialog_2014.pdf

