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Poziv komisarju Mimici glede globalnega učenja 

 
TRIALOG in Evropsko združenje NVO za pomoč in razvoj 
(European NGO Confederation for Relief and Development – 
CONCORD) sta v sodelovanju z vsemi platformami za mednarodno 
razvojno sodelovanje iz EU 13 (novih držav članic) in 12 
platformami iz starih držav članic Evropske unije pripravila poziv 

za komisarja Mimico, naj posebno pozornost nameni področju globalnega učenja, še posebej v 
evropskem letu za razvoj 2015. 
 
V letu 2015 Evropska komisija namreč ni predvidela izvedbe razpisa v okviru programa 'Nedržavni 
akterji in lokalne oblasti v razvoju' (Non-state actors and local authorities in development – NSA-LA). 
 
Pri načrtovanju in usklajevanju poziva je aktivno sodelovala tudi SLOGA, platforma NVO za razvojno 
sodelovanje in humanitarno pomoč. 
 

 
Na delavnici o skupnih izzivih dela v državah prejemnicah razvojne pomoči 

 
SLOGA je 12. februarja organizirala delavnico za 
krepitev kadrov nevladnih organizacij za delo v 
državah prejemnicah uradne razvojne pomoči, 
ki sta jo vodili dr. Anica Mikuš Kos in Vahida 
Huzejrović s Slovenske filantropije. 

 
Namen delavnice je bil omogočiti izmenjavo 
izkušenj med udeleženci in okrepiti ter 
izboljšati sposobnosti udeležencev za delovanje 
na področju razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči. Vodji usposabljanja sta 
uvodoma predstavili posebnosti izvajanja 
razvojnih in humanitarnih projektov. Nadaljevali 

sta z opisom motivov in lastnosti posameznikov, ki se odločijo za delo v državah prejemnicah pomoči, 
ter kako posameznike pripraviti na odhod na delovno področje. Dotaknili sta se tudi odnosov, tako 
znotraj projektne skupine kot tudi s prejemniki uradne razvojne pomoči. Delavnica se je zaključila s 
pestro razpravo o najpogostejših izzivih pri izvajanju razvojnih in humanitarnih projektov, s katerimi 
se nevladne organizacije srečujejo. 
 

 
Seja Nacionalnega odbora evropskega leta za razvoj  

 
Dne 9. februarja 2015 je Ministrstvo za zunanje zadeve sklicalo drugo sejo 
Nacionalnega odbora evropskega leta za razvoj 2015 (ELR2015). Uvodoma je 
državni sekretar Bogdan Benko pozdravil udeležence. Začetni dogodek ELR2015 so 
bili Slovenski razvojni dnevi, katerih se je udeležil evropski komisar Neven Mimica, 
ki je pohvalil obseg in kakovost našega nacionalnega programa ELR2015.  
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Koordinatorica ELR2015 Nataša Adlešič Barba je predstavila ključne 
aktivnosti v ELR2015, ki naslavljajo tri ciljne javnosti: otroke in 
mlade, širšo javnost in politične odločevalce ter strokovno javnost.  
Na področju ozaveščanja mladih je bil pomemben korak storjen z 

vključitvijo ELR2015 v učne načrte vrtcev in šol. Med ključnimi 
dogodki, na katerih bodo predstavljene vsebine mednarodnega 

razvojnega sodelovanja, so Kulturni bazar, Teden vseživljenjskega učenja, tek trojk, tematike 
mednarodnega razvojnega sodelovanja pa bodo tudi bolj vključene v dogodke MZZ, npr. Dneve Afrike 
in Blejski strateški forum. 
 
Za več informacij o aktivnostih nam pišite na info@sloga-platform.org. 
 

 
Slovenske smuči dobivajo afganistanske uporabnike 

 
Bamyan in Ljubljana, 15. februar 2015 - Slovenske smuči in ostala 
smučarska oprema, ki jih je Zavod Krog v začetku leta 2014 zbiral po 
Sloveniji za Afganistan, v letošnji zimi dobivajo nove lastnike in 
uporabnike. Oprema, ki je v visokogorsko provinco Bamyan prišla lani 
poleti, je po navedbah predstavnikov lokalnega partnerja Zavoda Krog, 
nemške nevladne organizacije HELP, naletela na veliko zanimanje 
mladih prebivalcev Bamyana, med katerimi je tudi veliko deklet. 

 
Pred kratkim je tako za okoli 100 smučk zaprosila mlada ustanoviteljica 
turistične agencije Saraban, v okviru katere potekajo smučarski tečaji 
deklet in fantov. Agencija namerava organizirati tudi več smučarskih 
dogodkov, med drugim za 8. marec in v počastitev razglasitve Bamyana 
kot kulturne prestolnice Južne Azije leta 2015. 

 
Lokalno prebivalstvo si opremo izposoja tudi v luči prihajajočega 5. 

afganistanskega smučarskega pokala (Afghan Ski Challenge), ki bo potekal 27. februarja (moški) in 
28. februarja (ženske). Lokalni prebivalci, ki se lahko vsi, tudi začetniki, udeležijo tekmovanja, že 
trenirajo v okviru lokalnega smučarskega kluba.  
 

Poleg smučk je lokalno prebivalstvo pozdravilo tudi kolesa, ki 
smo jih zbrali Slovenci. Ta so v organizaciji HELP lokalnemu 
prebivalstvu na voljo za izposojo in po njih najraje posegajo 
prav dekleta. 

 
Po navedbah lokalnih predstavnikov organizacije HELP je 
smučanje postalo eden od zaščitnih znakov Bamyana. V 
Bamyanu živi okoli 5000 študentov, ki izražajo veliko zanimanje 
za smučanje ter tudi ostale športe. Smučanje in smučarska 
tekmovanja, katerih se udeležujejo tudi tujci, so izredno 
pomembni za lokalno prebivalstvo, saj poleg razvedrila prinaša 

dodaten dohodek lokalnim družinam, lastnikom hotelov in restavracij ter gospodarstvu na splošno. 
Poleg tega sodelovanje tujih smučarjev pomaga pri promociji Bamyana kot varne turistične 
destinacije z bogato zgodovino, raznoliko kulturo in čudovito naravo.  
 

Zavod Krog sicer že tri leta v okviru različnih projektov in iniciativ 
podpira socialno gospodarski razvoj Afganistana. Pri tem sodeluje z 
organizacijo HELP, ki usposablja afganistanske povratnike iz Irana na 
področju različnih poklicev ter izvaja program izobraževanja 
vladnih uslužbencev in predstavnikov civilne družbe, s čimer 

prispeva k vzpostavitvi učinkovite in transparentne javne uprave ter aktivne in močne civilne družbe. 
 

 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/elr15/
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Društvo Humanitas začelo z izvajanjem novega evropskega projekta »Scouting our way 

towards active global citizenship in EYD 2015 and beyond« 

 
Namen projekta, v katerega so vključene partnerske organizacije iz sedmih 
evropskih držav, je vključevanje vsebin globalnega učenja v aktivnosti skavtskih 
organizacij na lokalni, nacionalni, evropski in globalni ravni. V okviru 
sodelovanja med nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju globalnega 
učenja, in skavtskimi organizacijami, bodo mlade spodbujali h kritičnemu 
razmišljanju in razumevanju globalne soodvisnosti in povezanosti ter krepili 
njihova prizadevanja za odpravo revščine in neenakosti po svetu. Projekt bo 
potekal med leti 2015–2017 in je sofinanciran s strani Evropske komisije. 

 
Več informacij o projektu najdete na spletni strani Društva Humanitas.  
 

 
ITF pričenja s celovitimi aktivnostmi pokonfliktne rehabilitacije v Ukrajini  

 
Direktor ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti (ITF) veleposlanik Damjan 
Bergant je 13. februarja 2015 v Kijevu z namestnikom vodje Službe za izredne 
razmere Ukrajine (SESU) Boikom Anatoliyjem podpisal Sporazum o sodelovanju. 
Podpisan sporazum predstavlja osnovo za načrtovanje in začetek intenzivnejšega 
delovanja slovenske ustanove v tej državi. ITF namerava pričeti z zbiranjem 
sredstev, namenjenih izvedbi prvih projektov za odpravo uničujočih posledic 
oboroženih spopadov. V dejavnosti pokonfliktne obnove bodo zajete aktivnosti, 
katerih cilj je zmanjševanje gospodarskih, socialnih in okoljskih vplivov 
neeksplodiranih ubojnih ostankov konflikta. Načrtovana je izvedba ocene razmer, 
krepitev nacionalnih kapacitet in podpora njihovemu delovanju. Hkrati z 
aktivnostmi čiščenja eksplozivnih ostankov vojne, ki neposredno ogrožajo življenje 

prebivalstva in razvoja skupnosti, ITF načrtuje tudi projekte izobraževanja in ozaveščanja o 
nevarnosti eksplozivnih ostankov vojn in celovite pomoči žrtvam neeksplodiranih ubojnih sredstev, od 
fizične do psihosocialne rehabilitacije. Slovenija v letošnjem letu načrtuje tudi nadaljevanje 
projekta psihosocialne rehabilitacije za dve dodatni skupini otrok iz Ukrajine v Sloveniji. ITF se bo 
zavzemala za razširitev aktivnosti in delovanja v skladu s podpisanim sporazumom, implementacija 
pa je odvisna tudi od varnostne in politične situacije v Ukrajini.  
 
Več o projektu lahko preberete v sporočilu za javnost. 
 

 
Generalni direktor UNIDO: partnerstva ključna za post-2015 razvojno agendo 

 
Generalni direktor Organizacije ZN za industrijski razvoj (United Nations Industrial Development 
Organization – UNIDO) je izpostavil ključno vlogo partnerstev za uspešno implementacijo ciljev 
trajnostnega razvoja. 
 
V govoru na vrhu o partnerstvih v Jaipurju je generalni direktor UNIDO Li Yong dejal, da bodo 
»partnerstva predstavljala bistven element post-2015 razvojne agende, zlasti glede njenih sredstev 
za implementacijo, tako da bo popolna vključenost vseh sektorjev družbe ključnega pomena za 
uresničevanje 'sveta, ki si ga želimo'.« 
 
Pozdravil je 'vključujočo in trajnostno industrializacijo' v 9. cilju sklepnega dokumenta, ki ga je 
pripravila Odprta delovna skupina za cilje trajnostnega razvoja, in izpostavil, da so »partnerstva vseh 
deležnikov nujno potrebna za zagotovitev učinkovite implementacije post-2015 razvojne agende 
skupaj s težkimi zahtevami o financiranju, odgovornosti, univerzalnosti, integraciji in podatkih«. 
Dodal je, da ima »vključujoč in trajnostni industrijski razvoj ogromen potencial pri izkoreninjanju 
revščine skozi gospodarsko rast brez spremljajoče degradacije okolja in socialnih neenakosti.«  
 
UNIDO je skupaj z UN Global Compact vodil posvetovanja o zasebnem sektorju v razvojnem 
sodelovanju, ki so raziskovala, kako dinamičnost in ustvarjalnost zasebnega sektorja vključiti v 

http://www.humanitas.si/
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doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Razprave so pokazale zavezo številnih deležnikov k 
uresničevanju razvojnih ciljev, vključno s predstavniki zasebnega industrijskega sektorja, javnega 
sektorja in civilne družbe. 
 

Vir: UNIS na Dunaju 
 

 
Zanimivo 
 

- »Latvian Presidency Priorities for Development Cooperation«; Liga Rudzite in Mirjam Sutrop, 
TRIALOG Policy Digest No. 12. 
- »What are the Political and Social Implications of the ‘New Middle Classes’ in Developing 
Countries?« Frank-Borge Wietzke in Andy Sumner, International Development Institute Working Paper 
2014-03. 
 
 

 
 

Vabilo na 6. okroglo mizo v sklopu VolunVET projekta 
 

Kdaj? 25. februar 2015 ob 17. uri. 
 
Kje? Hostel Celica (Metelkova 8, Ljubljana). 
 

Društvo Nigerijcev v Sloveniji vabi na 6. okroglo mizo v sklopu projekta 
VolunVET, na kateri bodo člani Društva Nigerijcev v Sloveniji najprej predstavili 
dvoletni projekt VolunVET, njegove smernice, strategije in cilje. V drugem delu bodo 
udeleženci diskutirali o treningih, usposabljanjih in izobraževalnih vsebinah, ki so 
(oziroma niso) na voljo koordinatorjem prostovoljcev, tako na nacionalni, kot tudi na 
evropski ravni.  

 
Več o okrogli mizi lahko preberete v vabilu, več o projektu VolunVET, ki je financiran s strani 
Evropske komisije, pa na spletni strani projekta. 
 

 

Usposabljanje »Vodenje skupine in skupinska dinamika« 

 
Kdaj? 3. marec in 11. april 2015 med 9. in 16. uro. 
 
Kje? Slovenska filantropija (Poljanska cesta 12, Ljubljana). 
 

Slovenska filantropija vabi na usposabljanje »Vodenje skupine in skupinska 
dinamika«, je namenjeno prostovoljcem, ki vodijo skupine, izvajajo delavnice, 
tabore, treninge, letovanja, mednarodne izmenjave ali druge skupinske aktivnosti.  

 
Na usposabljanju bodo udeleženci: 
- spoznali in se poglobili v skupinsko dinamiko, 
- raziskovali faze razvoja skupine, 

- spoznali vloge posameznikov v skupinah, še posebej vodje, 
- spoznali različne tehnike spodbujanja konstruktivne skupinske dinamike,  

- pridobili komunikacijske veščine in spretnosti dela s skupino,  
- izmenjali primere dobrih praks pri vodenju skupin. 
 
Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani prostovoljstvo.org. 
 

 

http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2015/unisous271.html
http://www.trialog.or.at/latvian-presidency-priorities-for-development-cooperation
http://www.kcl.ac.uk/aboutkings/worldwide/initiatives/global/intdev/Research/Wietzke-and-Sumner-IDI-Working-Paper-2014.pdf
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EuropeAid 

 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 9. in 18. februarjem 2015) 

 

BANGLADEŠ (civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti) 
 
Rok za prijavo: 29. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 
MONGOLIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 30. marec 2015. 
 
Več informacij 
 

 

SREDOZEMSKA REGIJA (Program EU Partnerstvo za mir 2014) 
 
Rok za prijavo: 1. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 

HAITI (razpis za zbiranje predlogov v sklopu evropskega instrumenta za demokracijo in človekove 
pravice za Haiti za obdobje 2014–2015) 
 
Rok za prijavo: 8. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 

TUNIZIJA (krepitev zmogljivosti Ministrstva za pravosodje in sodišč) 
 
Rok za prijavo: 13. april 2015. 
 
Več informacij 
 

 
ZAHODNI BREG IN GAZA (spodbujanje upravljanja in državljanstva v Palestini)  
 
Rok za prijavo: 30. april 2015. 
 
Več informacij 

 

 
LAOS (nadaljevanje in krepitev programa razvoja podeželja) 
 
Rok za prijavo: 14. maj 2015. 
 
Več informacij 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136695
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136695
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136288
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136288
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136549
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136549
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136657
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136657
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136503
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136503
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136486
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136486


 

BELIZE (ukrepi za povečanje učinkovitosti proizvodnje banan in zmanjšanje vplivov na okolje)  
 
Rok za prijavo: 15. maj 2015. 
 
Več informacij 
 

 

KOSTARIKA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 18. maj 2015. 
 
Več informacij 
 
 
LATINSKA AMERIKA (razpis za regionalne projekte s področja biotehnoloških inovacij) 
 
Rok za prijavo: 22. maj 2015. 
 
Več informacij 
 

 
Drugi relevantni razpisi 

 
Javni razpis za izvajanje projektov obnove na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele 
poplave v Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini 

 
Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo Javni razpis za izvajanje projektov 
obnove na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave v Republiki Srbiji ter 
Bosni in Hercegovini. 

 
Predmet javnega razpisa je financiranje do treh projektov obnove objektov, ki so 
v javno korist oz. so javno dobro v Srbiji in Bosni in Hercegovini na območjih, ki 
so jih maja 2014 prizadele poplave. Med objekti, katerih obnova je v okviru tega 

javnega razpisa upravičena za financiranje, so objekti, namenjeni vzgojno-izobraževalnim 
dejavnostim, zdravstveni dejavnosti, v okviru (javne) prometne, komunalne in vodne infrastrukture 
ter drugi objekti, ki so v javno korist. 
 
Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji. 
 
Rok za oddajo vlog je 18. marec 2015. 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve bo v četrtek, 5. marca 2015, organiziralo delavnico za zainteresirane 
prijavitelje s pričetkom ob 10. uri. Delavnica bo potekala v sejni dvorani na Gregorčičevi 25a.  
Delavnica bo namenjena predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter razjasnitvi morebitnih 
vprašanj glede pravilne priprave vlog. Ministrstvo prosi za potrditev udeležbe na delavnici preko e-

pošte razvoj.mzz@gov.si najkasneje do ponedeljka, 2. marca 2015. 
 
Več informacij na spletni strani MZZ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136733
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136733
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136501
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136501
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136457
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424338432289&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=09%2F02%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136457
mailto:razvoj.mzz@gov.si
http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/6/34769/e6e154890f4055a85dddb769fb81f6e4/


Poziv za partnerstvo 

 

Italijanska organizacija CIES ONLUS išče partnerske organizacije za prijavo na poziv Evropske 
komisije za sofinanciranje transnacionalnih projektov na temo otrok kot žrtev ustrahovanja (program 
Daphne). Za več informacij se obrnite na Irene Fisco (e-pošta: i.fisco@cies.it). 
 
 
 

 
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije. 
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