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#GlobalniSosed na primorskem festivalu “Od potice do baklave” 
 
Študija v okviru projekta “Etični potrošnik v supermarketu – Supply Cha!nge” razkriva 
namerne kršitve vzdolž oskrbovalne verige pomarančnega soka 
 
Ob vse slabšem družbenem ozračju se je treba odločneje boriti proti sovraštvu in 
nestrpnosti, opozarja agencija FRA 
 
Karitas obnovila ob poplavah poškodovano osnovno šolo in cesto v Srbiji ter zdravstveni 
in gasilski dom v BiH ob financiranju Ministrtva za zunanje zadeve RS 
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Mit št. 13 – dostop do osnovnošolske izobrazbe  
 
Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed« nadaljuje s tedenskimi 

aktivnostmi razbijanja mitov na področju mednarodnega 
razvojnega sodelovanja. Tokratni mit se ukvarja z vprašanjem 
zagotavljanja dostopa do osnovnošolske izobrazbe za vse 
otroke. 

 
Mit št. 13 – Večina otrok v državah v razvoju ne obiskuje šole. 

 
Odgovor: Ne drži. Čeprav na svetu še vedno veliko otrok, iz 
takšnih in drugačnih razlogov, ne obiskuje šole, se je situacija v 
zadnjih 15 letih izboljšala. Če je bila stopnja otrok v državah v 
razvoju vpisanih v primarno stopnjo izobrazbe 83 % leta 2000, je 
v letu 2015 ta stopnja porasla na kar 91 %. Število otrok, ki ne 
obiskuje osnovne šole se je skoraj razpolovilo (100 milijonov v 

letu 2000, 57 milijonov v letu 2015). Dve tretjini držav v razvoju je hkrati doseglo enakost 
med spoloma v primarni stopnji izobrazbe. 
 

 
#GlobalniSosed na primorskem festivalu “Od potice do baklave” 
 

Zavod KROG je 10. oktobra 2015 v Kopru že tretjič 
organiziral Festival etničnih skupin »Od potice do 
baklave«. Festival povezuje pripadnike različnih 
nacionalnih skupnosti na področju kulture in jim omogoča, 
da se predstavijo prebivalstvu na Obali. SLOGA se je 
pridružila festivalu in promovirala kampanjo “Tudi ti si 
globalni sosed”. 

 
Kulturna društva so predstavila narodne plese in pesmi, 
ročne izdelke in kulinariko ter izvedla plesno delavnico 

kola in otroško ustvarjalno delavnico. Med sporočili kampanje “Tudi ti si globalni sosed” je 
spodbujanje medkulturne strpnosti, zato se je SLOGA z veseljem odzvala povabilu Zavoda 
KROG in z udeleženci festivala spregovorila o aktualnih razvojnih izzivih ter jih pozvala, da 
se pridružijo kampanji. 
 

 
Študija v okviru projekta “Etični potrošnik v supermarketu – Supply Cha!nge” razkriva 
namerne kršitve vzdolž oskrbovalne verige pomarančnega soka 
 
V letu 2013 je povprečni evropski potrošnik popil 11 litrov pomarančnega soka, od katerega 
je bilo 80 % uvoženega iz Brazilije. Študija, ki so jo objavili društvo Focus, Christliche 
Initiative Romero (CIR, Nemčija) in GLOBAL 2000 (Avstrija), razgalja celotno dobavno verigo 
pomarančnega soka, od plantaž v Braziliji do evropskih supermarketov. Raziskava iz prve 
roke razkriva neprimerne delovne pogoje delavcev ter uničujoč vpliv proizvodnje 
pomarančnega soka na okolje. 
 

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20Summary%20web_english.pdf
http://www.theguardian.com/global-development/datablog/2015/jul/06/what-millennium-development-goals-achieved-mdgs
http://www.theguardian.com/global-development/datablog/2015/jul/06/what-millennium-development-goals-achieved-mdgs


Celotno sporočilo za javnost, vse informacije o študiji, peticiji in drugih aktivnostih so na 
voljo tukaj. 
 

 
Ob vse slabšem družbenem ozračju se je treba odločneje boriti proti sovraštvu in 
nestrpnosti, opozarja agencija FRA 
 
Raziskava Agencije EU za temeljne pravice (FRA) je pokazala, da sta rasizem in ksenofobija v 
Evropi danes zelo razširjena. Ker se povečuje podpora ksenofobnim praksam in praksam, ki 
podpirajo sovraštvo do migrantov, agencija v posebnem prispevku k prvi letni konferenci 
Evropske komisije o temeljnih pravicah poziva k ciljno usmerjenim ukrepom ozaveščanja, 
boljšemu zbiranju podatkov in učinkovitejšemu dostopu do pravnega varstva za žrtve. 
Nenehno pomanjkanje podatkov je bila poglavitna težava pri pripravi letnega pregleda 
podatkov o antisemitizmu v EU, ki ga je agencija FRA objavila 30. septembra.  
 
Agencija FRA v letnem pregledu podatkov o antisemitizmu v EU poudarja, da trenutno 
primanjkuje zanesljivih in primerljivih podatkov, ki so bistvenega pomena za učinkovit boj 
proti temu pojavu. Žrtve in priče ni dovolj samo spodbujati k prijavi antisemitskih izgredov, 
temveč morajo tudi organi imeti vzpostavljene sisteme za njihovo evidentiranje. Obstoječi 
dokazi kažejo, da antisemitizem v EU ostaja vprašanje, ki vzbuja resno zaskrbljenost, zato 
so potrebni odločni in ciljno usmerjeni odzivi politike. Z učinkovitim izvajanjem takih 
odzivov ne bi samo zaščitili judovskih skupnosti, ampak bi dali tudi jasen znak, da se 
temeljne pravice vseh, ki živijo EU, jemljejo resno in so zaščitene. 
Agencija FRA je tik pred prvo letno konferenco Evropske komisije o temeljnih pravicah 
objavila tudi ločen dokument. V njem je obravnavano, kako politična retorika na lokalni, 
nacionalni in evropski ravni trenutno zaostruje agresiven ton, ki nato prek tiskanih in 
družbenih medijev odmeva na spletu, kar med pripadniki etničnih in verskih skupnosti v EU 
vzbuja občutek negotovosti in strahu. Prispevek agencije FRA h konferenci Spodbujanje 
spoštovanja in raznolikosti – boj pri nestrpnosti in sovraštvu poziva k večjemu prizadevanju 
za priznanje etnične, jezikovne, kulturne in verske raznolikosti v naših družbah ter njeni 
uporabi za okrepitev socialne kohezije in rasti. 
Obe publikaciji sta del trenutnega dela agencije FRA na področju rasizma, ksenofobije in s 
tem povezanih nestrpnosti. Poročilo in dokument si lahko prenesete tukaj: 
 
Antisemitizem: pregled podatkov, ki so na voljo v Evropski uniji 
 
Spodbujanje spoštovanja in raznolikosti – boj proti nestrpnosti 
 
Vir: CNVOS 
 

 
Karitas obnovila ob poplavah poškodovano osnovno šolo in cesto v Srbiji ter zdravstveni 
in gasilski dom v BiH ob financiranju Ministrtva za zunanje zadeve RS 
 
Na Slovenski karitas so v sodelovanju s Karitas v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini od maja 
do konca septembra 2015 izvedli dva projekta obnove javne infrastrukture na območjih, ki 
so jih maja 2014 prizadele poplave in jih lokalne skupnosti zaradi pomanjkanja sredstev niso 
zmogle same obnoviti. Projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja je preko javnega 
razpisa financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS, vsakega v vrednosti 53.500 EUR. 
 
V okviru projekta »Obnova s poplavami poškodovane osnovne šole v Bariću in cestne 
infrastrukture v Krupanju v Srbiji«, ki je bil izveden v partnerskem sodelovanju s Caritas 
Beogradske nabiskupije, je 15. septembra 2015 potekala otvoritev obnovljenih 

http://focus.us9.list-manage.com/track/click?u=772277805c7b261b0808d8629&id=d13819a5de&e=f4e85c368b
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-antisemitism-update_en.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/promoting-respect-and-diversity-combating-intolerance-and-hate
http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/12463/cid/95


garderobnih prostorov in sanitarij ter kanalizacijskega omrežja v sklopu šolske 
telovadnice v OŠ »14. oktobar« v Bariću. Obnovljene prostore sta slavnostno otvorili 
odpravnica poslov na Veleposlanštvu RS v Srbiji, ga. Mateja Norčič Štamcar in ravnateljica OŠ 
Barić, ga. Željana Vasković. 720 učencev in njihovi učitelji imajo sedaj daljnoročno 
zagotovljene primerne in zdravju prijazne pogoje za izvedbo športne vzgoje v tej šoli. 
Učenci so svojo hvaležnost Sloveniji za to pomoč izrazili s kratkim kulturnim programom in 
predstavnici Slovenske karitas povedali, da so razmere v  prostorih telovadnice sedaj res 
odlične v primerjavi z lani. V okviru projekta je bila v sodelovanju z občino Krupanj 
obnovljena tudi s poplavami poškodovana 800 m dolga ulica Luke Stevića v Krupanju, ki 
je močno ovirala promet in varnost 550 prebivalcev te ulice. Vsa obnovitvena dela, ki jih je 
izvajalo preko javnega razpisa izbrano lokalno podjetje, so bila končana 25. septembra 
2015, slovesna otvoritev pa bo potekala v prihodnjih dneh oktobra. Obnovo te ceste je 
sofinancirala tudi občina Krupanj v vrednosti  48.872,35 EUR. 
 
V okviru projekta »Obnova s poplavami poškodovanega zdravstvenega in gasilskega doma 
v kraju Vidovice v Bosni in Hercegovini«, ki je bil izveden v partnerskem sodelovanju z 
nacionalno in škofijsko Karitas Sarajevo v BiH, je 17. septembra 2015 potekala slovesna  
otvoritev obnovljenih prostorov zdravstvenega ter gasilskega doma v kraju Vidovice. V okviru 
projekta so bili v zdravstvenem domu zamenjala vsa poškodovana vrata, okna in 
obnovljen sistem ogrevanja, obnovljeni hodniki, ordinacije in sanitarije, v gasilskem 
domu pa tudi zamenjana okna in vrata, obnovljeni vsi notranji prostori in zunanjost 
doma. Na otvoritveni slovesnosti, kjer so bili prisotni predstavniki Karitas iz BiH in Slovenije, 
predsednik krajevne skupnosti, vodja zdravstvenega doma v Vidovicah in osebje, predsednik 
gasilskega društva ter drugi gasilci in vaščani, otroci iz OŠ, ki so sodelovali pri programu, je 
obnovljene prostore blagoslovil in slovesno otvoril kardinal Vinko Puljić, ki je povedal da 
je hvaležen Sloveniji za vso pomoč, ki so jo v BiH prejeli od dni vojne do tega projekta z 
Vlado RS.  878 vaščanov iz kraja Vidovice, kot tudi ljudje iz sosednjih vasi, imajo sedaj 
dolgoročno zagotovljene ustrezne pogoje za zdravstveno oskrbo, kar je predvsem pomembno 
za starejše. Prav tako imajo zagotovljano večjo varnost v primeru požarov in drugih nesreč, 
saj ima prostovoljno gasilsko društvo zopet primerne prostore in pogoje za normalno 
delovanje. Predsednik gasilskega društva je ob tem dejal: »Veličina človeka se vidi takrat, 
ko pomaga malemu človeku, ki je v težavah.« Vaščani Vidovic, ki so sedaj lahko ponovno 
zaživeli kot pred poplavami, so neizmerno hvaležni državi Sloveniji za to pomoč. 
 
Slovenska karitas je lani s pomočjo srčnih darovalcev iz Slovenije za pomoč  ljudem ob 
poplavah v Srbiji in BiH zbrala materialno (25 pošiljk) in finančno pomoč v skupni vrednosti 
503.500 EUR. Skupaj s Slovensko Škofovsko konferenco, ki je zbrala 240.000 EUR, sta za 
pomoč ljudem posredovali zbrana sredstva lokalnima Karitas v BiH in Srbiji. Del je bil 
namenjen za takojšnjo humanitrano pomoč ljudem, del zbranih sredstev pa je bil uporabljen 
za razvojno pomoč s poplavami prizadetim posameznikom in družinam v Srbiji in BiH, 
katerim so pomagali pri obnovi njihovih domov in pri ponovnem zagonu kmetijske 
dejavnosti. Skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve RS, ki je prispevalo v okviru omenjenih 
projektov 107.000 EUR, pa so v BiH in Srbijo posredovali pomoč v vrednosti 850.500 EUR. 
Več utrinkov o podprtih projektih po poplavah s strani MZZ RS in Karitas, si lahko ogledate 
na spletni strani MZZ RS (projekt BiH in Srbija) in Karitas. 
 
Izjava za javnost 
 
 
 
 

 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/razvojni_in_humanitarni_projekti_rs/zahodni_balkan/bosna_in_hercegovina/obnova_s_poplavami_poskodovanega_zdravstvenega_in_gasilskega_doma_v_k
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/razvojni_in_humanitarni_projekti_rs/zahodni_balkan/srbija/obnova_s_poplavami_poskodovane_osnovne_sole_v_baricu_in_cestne_infrastrukture_v_kru
http://www.karitas.si/karitas-obnovila-ob-poplavah-poskodovano-osnovno-solo-in-cesto-v-srbiji-ter-zdravstveni-in-gasilski-dom-v-bih-ob-financiranju-mzz-rs/
http://humanitarni-center.si/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/Izjava-ob-zaklju%C4%8Dku-projektov-obnove-s-poplavami-po%C5%A1kodovane-infrastrukture-v-BiH-in-Srbiji-financirane-s-strani-MZZ_Slovenska-karitas.doc


 
 
Okrogla miza »Kaj po tem? Vključevanje prebežnikov v Sloveniji« 
 
Kdaj: 14. oktober 20015, ob 17. uri. 
 
Kje: Mestni muzej v Ljubljani (Gosposka ulica 15). 
 

V povezavi z aktualnim dogajanjem na področju 
migracij vas Inštitut za narodnostna vprašanja vabi 
na okroglo mizo »Kaj po tem? Vključevanje 
prebežnikov v Sloveniji«. 

 
»Begunska kriza«, kot jo nekateri imenujejo, je 
sprožila vrsto vprašanj. Koliko ljudi lahko sprejme 

Slovenija, ali naj migrante zgolj usmerja po »varnih koridorjih« proti Nemčiji in drugim 
zahodno in severno evropskim državam, kam naj namesti begunce, koliko časa naj jih zadrži, 
predno jih napoti naprej, ali se s sprejemanjem beguncev slabša varnostna situacija v 
Sloveniji itd. Vendar zaenkrat ni veliko javnih izraženih razmislekov o tem, kaj storiti po 
tem, ko bodo nekateri med njimi v Sloveniji naseljeni za stalno. Prav vprašanja povezana z 
vključevanjem prebežnikov v Sloveniji bodo predmet okrogle mize. Poudarek bo na pretresu 
različnih vidikov od sprejema, integracije, izobraževanja in zaposlovanja do jezikovnih, 
etničnih in verskih specifik, geopolitične, varnostne in demografske situacije prebivalstva, ki 
se umika z območij vojaških konfliktov, političnega preganjanja in ekonomskega 
pomanjkanja ter vstopa na območje Evropske Unije in njene soseščine. 
 
Na okrogli mizi bodo sodelovali: 
 
dr. Veronika Bajt, Mirovni inštitut 
 
izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU 
 
prof. dr. Janez Malačič, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani 
 
dr. Janez Pirc, Inštitut za narodnostna vprašanja 
 
izr. prof. dr. Iztok Prezelj, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani 
 
doc. dr. Primož Šterbenc, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem 
 
prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 
 
Okroglo mizo bo moderiral dr. Damir Josipovič, Inštitut za narodnostna vprašanja. 
 
Okrogla miza bo potekala v v dvorani Mestnega muzeja v Ljubljani (Gosposka ulica 15), v 
sredo, 14. 10. 2015 s pričetkom ob 17. uri. 
 
 
 
 
 
 



Dan s kavo 
 

Kdaj: 15. oktober 2015, 9. – 18. uro. 
 
Kje: Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana. 
 

Lepo vabljeni na Dan s kavo, ki ga 
organizira Zavod Voluntariat v sodelovanju 
s pravično trgovino 3 Muhe in pravično kavo 
Buna. 

 
Prisluhnili bomo zgodbi kave, ki nam 
pripoveduje o izkoriščanih proizvajalcih, 

zavedenih potrošnikih, škodovanju okolja in pravični trgovini. Sporoča nam, da lahko samo 
ena skodelica dobro pripravljene pravične kave na dan spreminja svet na bolje. Zgodbo 
pravične kave nam bosta pripovedovala Tine Čokl, poznavalec in ljubitelj kave, ter Živa 
Lopatič, vodja pravične trgovine v Sloveniji. 
 
O kavi in pravični trgovini pa se ne bomo samo pogovarjali, ampak bomo obiskali pravo 
pražarno kave, spražili svojo skodelico pravične kave ter jo okušali na prav poseben način, ki 
se imenuje ”cupping”. Obiskali bomo tudi pravično trgovino in se seznanili z njenim 
delovanjem v Sloveniji ter kavarno, kjer strežejo samo pravično kavo. 
 
Sprejmimo odgovornost zase in svoje okolje in si privoščimo pravično kavo! 
 
Dobimo se 15. 10. 2015, ob 9h, na Verovškovi 60 v Ljubljani. 
 
Število mest je omejeno, zato si čim prej rezervirajte mesto na mail: programi@zavod-
voluntariat.si. 
 

 

Skuhna talk! z dokumentarnim filmom »Tudi ti si del istega sveta« 
 
Kdaj: 15. oktober 2015, 19:00 - 20:00. 
 
Kje: Skuhna, Trubarjeva 56, Ljubljana. 
 
Vabimo vas na Skuhna Talk! z dokumentarnim filmom »Tudi ti si del istega sveta«, ki bo 
potekal v četrtek, 15. oktobra 2015, ob 19. uri v prostorih Skuhne (Trubarjeva 56, 
Ljubljana). 
 
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 podpore tistim, ki jo najbolj potrebujejo, ni vedno lahka naloga. Najbolj 
ranljivi deli 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 podpore. 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 

mailto:programi@zavod-voluntariat.si
mailto:programi@zavod-voluntariat.si


Krog. Dokumentarni film je nastal s finančno podporo Ministrstva za notranje zadeve 
Republike Slovenije. 
 
Projekciji dokumentarnega filma bo sledil pogovor o aktualnih razvojnih izzivih, ki ga bo 
moderiral Max Zimani, ustanovitelj in programski direktor Zavoda Global. 
 
Zaradi prostorskih omejitev prosimo, da potrdite udeležbo na 041339978 ali 
info@zavodglobal.org. 
 
Skuhna Talk! organizira Zavod Global v sodelovanju s platformo SLOGA in Zavodom 
Voluntariat. 
 
Vabilo 
 

 
Posvet ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi 
 
Kdaj: 16. oktober 2015, ob 11. uri 
 
Kje: Hotel Lev, Vošnjakova ulica 1, Ljubljana 
 
Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi in Urad Vlade RS za komuniciranje 
vas vabita na posvet, na katerem bomo v kontekstu aktualnih migracijskih tokov spregovorili 
o razliki med trgovino z ljudmi in tihotapljenjem beguncev in migrantov ter prepoznavanju 
žrtev trgovine z ljudmi. 
 
Posvet bo v petek, 16. oktobra 2015, ob 11. uri (Hotel Lev, Vošnjakova ulica 1, Ljubljana; 
dvorana Karantanija, pritličje). 
 
Na posvetu bodo sodelovali: 
 

 mag. Sandi Čurin, nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, Ministrstvo za 
notranje zadeve, 

 Tomaž Peršolja, Uprava kriminalistične policije, vodja sektorja za organiziran 
kriminal, 

 mag. Katarina Štrukelj, Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za migracije, vodja 
sektorja za nastanitev, oskrbo in integracijo, 

 Andrej Šter, Ministrstvo za zunanje zadeve, vodja konzularne službe, 

 mag. Franci Zlatar, Slovenska filantropija, vodja programa Migracije, 

 Katjuša Popović, Društvo Ključ, predsednica, 

 Imre Jerebic, Slovenska karitas, generalni tajnik. 
 
Več o dogodku preberite tukaj. 
 

 
Koncert ob evropskem dnevu boja proti trgovanju z ljudmi 
 
Kdaj: 16. oktober 2015, ob 20. uri 
 
Kje: Kino Šiška 
 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/10/Skuhna_Talk_15_10.pdf
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/10/Vabilo_posvet_16_10.pdf


Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi v okviru projekta 
Drugačna zveza vabi na brezplačen Koncert ob dneva proti trgovanju 
z ljudmi, ki bo 16. 10. 2015 v Kinu Šiška s točnim pričetkom ob 20.00. 

 
Svoje brezplačne vstopnice rezervirajte na info@drustvo-kljuc.si 
najkasneje do 14. 10. 2015. Pripišite, koliko kart želite rezervirati. 

 
Rezervirane vstopnice prevzamete na dan dogodka na blagajni Kina 
Šiška med 19.00 in 19.40. 

 
 
 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 7. in 14. oktobrom 2015) 
 
 
ČRNA GORA (Implementacija projektov usposabljanja in zaposlovanja oseb invalidov) 
 
Več informacij 
 
 
LATINSKA AMERIKA IN KARIBI (Izboljšanje konkurenčnosti ter povečanje verige dodane vrednosti 
malih kmetov) 
 
Več informacij 
 

 

Delovne priložnosti 
 
Amnesty International Slovenije vabi k sodelovanju 
 
AI Slovenije išče samostojne in samoiniciativne kandidate z univerzitetno izobrazbo, ki so 
predani delu za človekove pravice. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati družboslovnih 
smeri. Delo se razpisuje za obdobje enega leta oziroma do vrnitve delavke s porodniškega 
dopusta, s polnim delovnim časom ter s trimesečnim poskusnim obdobjem. 
 
Amnesty International Slovenije vabi k sodelovanju za delovno mesto: vodja učenja 
človekovih pravic (m/ž) 
 
Delovno mesto bo obsegalo vodenje programa Šole človekovih pravic. 
 
Rok za prijavo je 23. oktober. Več informacij dobite tukaj. 
 

 
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://mail.amnesty.si/owa/redir.aspx?C=479a089f956a405e9f73aada1c803558&URL=http%3a%2f%2fsola.amnesty.si%2f
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/10/AIS-Oglas-za-nadome%C5%A1%C4%8Danje-2015-OBJAVA-1.docx
http://www.mzz.gov.si/

