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UVODNIK MINISTRA ZA ZUNANJE ZADEVE DR. ANŽETA LOGARJA 
Pandemija covida-19 nas je zaznamovala tudi v letu 2021. Kljub temu smo drugo slovensko predsedovanje Svetu EU, 
osrednji zunanjepolitični projekt leta 2021, izpeljali ob vrsti fizičnih srečanj. 

Prav nihče pa si ni ob koncu leta, na katerega se nanaša to poročilo, predstavljal, da bo prišlo do tako brutalne agresije 
Ruske federacije na Ukrajino, kar ima posledice za varnost celotne Evrope in mednarodni pravni red. 

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar 
Foto: STA 

Za začetek nekaj besed o predsedovanju. 

Predsedovanje je preseglo pričakovanja. Evropska unija je danes bolj odporna in bolje pripravljena na prihodnje krize. 
Skupaj z Evropskim parlamentom smo dosegli pomemben napredek pri urejanju pogojev za delovanje Evropske 
agencije za zdravila, Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter seveda pri vzpostavitvi evropske 
zdravstvene unije in Evropskega organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA). 

Preboj smo dosegli na področju kibernetske varnosti, natančneje pri reviziji direktive NIS2, ki določa ukrepe za visoko 
raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov. 

Na gospodarskem področju je izrednega pomena potrditev 22 nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Ti bodo 
imeli tudi močno digitalno razsežnost. Ponosni smo, da je bil dosežen sporazum glede akta o digitalnih storitvah 
in akta o digitalnih trgih. Državljani EU pa bodo posebej veseli podaljšanja veljavnosti mobilnega gostovanja brez 
dodatnih stroškov. 

Slovenija je bila deležna pohval za vloženo delo pri pripravi mandata in nastopa EU na konferenci o podnebnih 
spremembah COP26 v Glasgowu. Na podnebnem področju smo pripravili tudi trdno podlago za nadaljevanje dela pri 
evropskem podnebno-energetskem svežnju, imenovanem »Pripravljeni na 55«. 

Kljub pandemiji je med našim predsedovanjem stekel vsebinski del Konference o prihodnosti Evrope, pri čemer smo 
se trudili, da bi v razprave vključili krog državljank in državljanov EU zunaj t. i. bruseljskega mehurčka. Hkrati nam je 
uspelo, da je bil v razpravi o prihodnosti naše celine slišan glas Zahodnega Balkana. 
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Z Zahodnim Balkanom smo izpeljali vrh, katerega sklepi ponovno omenjajo ključno besedo – širitev, uvajajo redne 
letne vrhove med EU in Zahodnim Balkanom ter potrjujejo obsežen sveženj finančnih spodbud za to regijo. Poleg tega 
je bil v Svetu dosežen dogovor o širitvi in stabilizacijsko-pridružitvenem procesu. 

Na področju skupne zunanje in varnostne politike je Slovenija zagotovila učinkovit in enoten odziv na dogodke na meji 
z Belorusijo in v Afganistanu. Na Gymnichu smo gostili indijskega zunanjega ministra in bili pobudniki geopolitične 
razprave o Indopacifiku ter potrdili t. i. pet pogojev za dialog s Talibani. Nadaljevali smo delo za pakt o migracijah in 
azilu. Okrepili smo zlasti delo glede zunanje dimenzije migracij in pripravili akcijske načrte za osem prednostnih držav 
izvora in tranzita. Naša soseda Hrvaška je izpolnila osnovne pogoje za vstop v schengensko območje. 

Politične razprave smo dopolnjevali z razvojno in humanitarno dimenzijo. Programska stebra zelenega prehoda in 
človekovega razvoja smo povezali s sprejetimi sklepi Sveta EU o vodi, ki krepijo vodno diplomacijo EU. Priprave za 
podpis novega partnerskega sporazuma med EU in Organizacijo afriških, karibskih in pacifiških držav smo privedli do 
sklepne faze. 

Na področju vladavine prava je Slovenija nadaljevala izvajanje mehanizmov EU, zlasti t. i. letni dialog. Pri tem smo 
poudarjali pomen objektivnosti, nediskriminacije in enake obravnave vseh držav članic. 

Slovensko predsedovanje je bilo tudi socialno obarvano. Svetu je uspelo doseči dogovor o direktivi o ustreznih 
minimalnih plačah in preglednosti plač, pri čemer je cilj zagotoviti poštene delovne pogoje v EU. Pozabili nismo niti na 
šport: države EU so dosegle dogovor o ključnih značilnostih evropskega športnega modela. 

Kljub predsedovanju Svetu EU je bila slovenska diplomacija zelo dejavna tudi pri dvostranskih in večstranskih odnosih. 
Intenziven urnik srečanj iz leta 2020 se je v letu 2021 nadaljeval z obiski na Malti, Cipru in v Grčiji; v Luksemburgu 
in Belgiji; v Ukrajini in Ruski federaciji; ponovno v Nemčiji, tudi pri bavarskih partnerjih; nekajkrat skupaj s kolegi iz 
skupine C5, tudi na skupni poti v Severni Makedoniji in Albaniji; v Južni Koreji; v Izraelu in Palestini; na Hrvaškem in v 
Italiji; nekajkrat v Franciji, tudi po zaslugi naših kolesarjev; po dolgem premoru na Finskem, Norveškem, Danskem in 
Irskem, kjer smo ponovno odprli veleposlaništvo; na Portugalskem in v Španiji; v Avstriji, vključno s Koroško; ob koncu 
leta pa še v ZDA. 

V Ljubljani smo gostili ministre skupine C5. Tu so bili ministrski kolegi iz Avstrije, Portugalske, Španije, Malte, Andore, 
Švedske, Švice, Japonske, Indije, Romunije, Turčije, Severne Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Gruzije in 
Katarja. Z vrsto ministrov sem opravil avdio-video pogovore ali telefonske klice. Zaradi pandemije nam žal ni uspelo 
uresničiti načrtovanega obiska v Latinski Ameriki, izvedli pa smo Dneve Latinske Amerike in Karibov, sodelovali pri 
projektu EU v podporo ustavodajnemu procesu v Čilu in izvedli seminar za predstavnice venezuelskih demokratičnih 
gibanj. 

Kar nekaj srečanj je bilo ob robu konferenc in multilateralnih dogodkov, zlasti jesenske splošne razprave v okviru 
Generalne skupščine OZN. Posebej dobrodošlo je bilo, da so se dogodki spet odvijali v živo – pri tem naj izpostavim 
zasedanja zunanjih ministrov držav članic Nata, Ministrska sveta OVSE in OECD, ministrsko zasedanje med EU in 
Afriško unijo ter ministrsko srečanje Globalne koalicije za boj proti Daišu. Nekatera pomembna zasedanja, kot so visoki 
segment zasedanja Sveta OZN za človekove pravice, Odbor ministrov Sveta Evrope in Skupščina držav pogodbenic 
Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, so potekala virtualno. 

V nadaljevanju mi dovolite, da opozorim še na nekaj področij, ki so prispevala k #AktivniDiplomaciji: 

Soseščina: Z Italijo smo se povezali v projektu Evropske prestolnice kulture. V dialogu z Madžarsko smo se posvečali 
razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh meje. Tudi v odnosih z Avstrijo je stalnica položaj slovenske 
narodne skupnosti. S hrvaškim kolegom sva izmenjala obiske, skupaj z Italijo pa smo dosegli dogovor o sodelovanju v 
severnem Jadranu. Gospodarski urad v Milanu je postal generalni konzulat. 

Srednjeevropska dimenzija: Nadaljevali smo srečevanja v okviru neformalne skupine Central 5 (C5). Sprejeta je bila 
odločitev za odprtje veleposlaništva v Rigi. Zelo konkretno smo prispevali k razvoju pobude Treh morij. 

Sredozemska dimenzija: Uresničili smo pozabljeno nalogo in naša prizadevanja v letu 2021 kronali s članstvom v 
skupini EU Med. V tem času sem obiskal vse države evropskega Sredozemlja, se udeležil Regionalnega foruma Unije 
za Sredozemlje in konference sredozemskih partnerjev v okviru OVSE. Ob robu multilateralnih dogodkov sem se srečal 
z ministri Jordanije, Alžirije, Libije in Egipta. 

Strateški dialog z ZDA in čezatlantsko sodelovanje: V letu 2020 začeti dialog smo po skoraj natanko letu dni nadaljevali 
z obiskom pri državnem sekretarju Antonyju Blinknu. Smo dejavni podporniki sodelovanja med EU in Natom. Našo 
zavezanost čezatlantskemu sodelovanju in zavezništvu smo ob obletnici vstopa v NATO zaznamovali z dvigom Natove 
zastave pred poslopjem ministrstva. 
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Indopacifik: Naša nova pozornost do indijsko-pacifiške regije se je med drugim odrazila z obiskom v Koreji ter z 
udeležbo indijskega ministra za zunanje zadeve na Blejskem strateškem forumu in njegovim gostovanjem na 
Gymnichu. Tudi v našem interesu je, da se v tej regiji vzpostavi mednarodna ureditev, ki bo temeljila na demokraciji, 
človekovih pravicah, vladavini prava, svobodi plovbe in pomorski varnosti. V New Yorku sem se srečal z indonezijsko 
zunanjo ministrico in pakistanskim ministrom, po telefonu sem govoril z avstralsko kolegico. V Seulu odpiramo 
veleposlaništvo in razmišljamo o predstavništvu v jugovzhodni Aziji. 

Blejski strateški forum: BSF 2021 je bil v vseh ozirih rekorden: dvanajst predsednikov vlad, deset zunanjih ministrov, 
1000 udeležencev v živo in 120.000 udeležencev prek spleta. Vlada je zagotovila financiranje zanj za naslednji dve leti; 
manjša odvisnost od sponzorjev pomeni tudi več svobode in kakovosti. 

Razvojno sodelovanje: V letu 2021 smo posebno pozornost namenili varovanju javnega interesa pri načrtovanju in 
izvajanju projektov razvojnega sodelovanja. V ospredju je bila pomoč partnerskim državam v boju proti covidu-19. Pri 
donaciji cepiv smo se, gledano per capita, uvrstili v sam svetovni vrh. Žal globalne potrebe po humanitarni pomoči 
naraščajo – Slovenija je v lanskem letu za nujne odzive na desetih kriznih žariščih namenila dva milijona evrov. 

Vzhodno partnerstvo: Močno smo se angažirali pri podpori demokratičnim procesom v Belorusiji, nekajkrat sem 
se srečal z vodjo opozicije Svetlano Tihanovsko. Z obiskom v Kijevu smo izrazili podporo ozemeljski celovitosti in 
suverenosti Ukrajine. V Ljubljani smo gostili gruzijskega zunanjega ministra, v New Yorku sem se srečal z moldavskim 
in armenskim ministrom. 

Bližnji Vzhod in Afrika: Obiskal sem Izrael in Palestino – oba obiska sta se me tudi osebno dotaknila. Udeležil sem se 
ministrskega zasedanja EU-Afrika v Kigaliju. Uspešni so bili jubilejni 10. dnevi Afrike. Na visoki uradniški ravni smo 
oživili stike s Senegalom. Financiramo nove razvojne in humanitarne projekte v Ruandi, Ugandi, Sudanu in Egiptu. 

V multilateralnih forumih in organizacijah se je Slovenija osredotočala na nekoliko zožen nabor tem, ki zagotavlja 
dodano vrednost in prepoznavnost. Našo zavezanost multilateralnemu sistemu, z močno OZN v njegovem središču, 
potrjujemo z odločitvijo za vnovično kandidaturo za Varnostni svet, ki bo v ospredju pozornosti slovenske zunanje 
politike v letih 2022 in 2023. 

Na področju človekovih pravic smo bili še naprej dejavni na področjih pravic otrok, enakosti spolov, človekovih pravic v 
kontekstu novih tehnologij, pravic starejših, pravice do zdravega, varnega in čistega okolja. V Svetu OZN za človekove 
pravice je Slovenija skupaj z državami jedrne skupine dosegla sprejetje resolucije o globalnem priznanju pravice 
do zdravega, varnega, čistega in trajnostnega okolja ter resolucije o pravicah starejših. Resolucija o okolju je sploh 
prvi takšen dokument, resolucija o starejših pa je bila sprejeta celo soglasno. Z okoljem je povezano tudi slovensko 
delovanje v povezavi z vodo kot dejavnikom mednarodnega miru, varnosti in razvoja. 

V letu 2021 je bila Slovenija uspešna s kar šestimi od sedmih kandidatur v mednarodnih organizacijah. Njeni 
predstavniki so bili izvoljeni v Izvršni odbor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), v Komisijo OZN za droge, v 
Administrativni svet Mednarodne organizacije dela, v Svet Mednarodne organizacije za kmetijstvo in prehrano ter Svet 
guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA). Obenem je bil slovenski kandidat izvoljen za namestnika 
generalnega direktorja Svetovne poštne zveze. Uspešni smo bili tudi z vpisom Plečnikovih del v Seznam svetovne 
dediščine Unesca. Podobno smo – v okviru EU – lahko veseli imenovanja naše kolegice za vodjo delegacije EU v Ottawi 
in našega kolega za namestnika generalnega direktorja v EEAS. 

Veliko pozornosti namenjamo razvoju mednarodnega prava, saj skupaj z mednarodnim kazenskim pravosodjem 
zagotavlja vladavino prava tudi na mednarodni ravni. 

V letu 2021 sicer niso bile potrebne večje akcije vračanja slovenskih državljanov v domovino, pač pa so bili naše kolegice 
in kolegi na konzularnem področju zaposleni predvsem z reševanjem težav ob prehajanju mej v času pandemije. 

Ob koncu leta je bila na vladni ravni potrjena tudi osvežena zunanjepolitična strategija. Predvsem je bilo treba 
prenoviti in osvežiti oceno mednarodnega okolja ter upoštevati nove izzive. Ključno vlogo pri tem je imel februarja 2021 
imenovani Strateški svet ministra za zunanje zadeve, ki vključuje širok nabor predstavnikov akademske, podjetniške 
in institucionalne sfere. 

Naj za ponazoritev naštejem le nekaj novih ali posebej izpostavljenih področij v strategiji: sodelovanje obalnih držav 
severnega Jadrana; C5; EU Med; sodelovanje s tehnološkimi velikani v svetovnih razvojnih središčih; spletišče varnosti, 
razvoja in humanitarnega sodelovanja; vprašanja jezikovnih manjšin; svoboda veroizpovedi in prepričanja; pravni 
standardi na področju umetne inteligence s poudarkom na etičnih vidikih; pozornost do novih varnostnih groženj; 
strateški dialog z ZDA; Indopacifik; zeleno upravljanje globalnih izzivov; voda; družinska politika in uveljavljanje načela 
enakih možnosti v diplomaciji. 
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V novi strategiji smo se dotaknili vpliva pandemije covida-19 na mednarodne odnose – poglobila so se namreč nasprotja 
med državami svobodnega sveta, ki ostajajo zveste načelom liberalne demokracije, in okrepljenimi avtoritarnimi 
silami. Dokument zato izraža potrebo po jasnejši opredelitvi skupnih vrednot in identitete EU, pa tudi potrebo po večji 
odprtosti za širitev Unije. 

Med izzivi za zunanjo politiko izpostavljamo vprašanje varnosti 5G-sistemov in še naprej prisoten problem radikalizacije 
in terorizma, ki nas hkrati opominja na nujnost medverskega in medkulturnega dialoga ter na boljšo komunikacijo 
evropskih vrednot. 

Dodatna pozornost je namenjena vlogi nedržavnih deležnikov v mednarodnih odnosih, zlasti tehnoloških velikanov, 
prizadevanjem za svoboden in odprt internet, kibernetski varnosti kot tematiki mednarodnih odnosov in hibridnim 
grožnjam, pa tudi mednarodnim gospodarskim odnosom. 

V zvezi z migracijsko politiko dokument posebej poudarja sodelovanje z državami izvora, zlasti z južnim sosedstvom, 
ki mu v strategiji tudi sicer dajemo še nekoliko večji poudarek kot doslej. 

V delu, ki se dotika dvostranskega sodelovanja, enako kot v prejšnji različici poudarjamo sodelovanje z Nemčijo in 
Francijo, s sosedami in državami srednje Evrope ter ostalimi podobno mislečimi državami. Novost je, da posebej 
omenjamo sodelovanje z državami z visokim indeksom digitaliziranosti. 

Potrjujemo podporo širitvi EU na Zahodni Balkan in evropski perspektivi držav Vzhodnega partnerstva. Članstvo 
Ukrajine je še posebej izpostavljeno v luči ruske agresije po 24. februarju 2022. Slovenija tu igra proaktivno vlogo. 

Pri sodelovanju v soseščini je poudarjen pomen infrastrukturnih povezav. Odzivamo se na razglasitve izključnih 
ekonomskih območij v Sredozemlju v zadnjih letih, tudi v Jadranu, kjer poudarjamo, da bo Republika Slovenija ščitila 
pravice in interese, še posebej tiste, ki jih omenja Konvencija ZN o pravu morja, in tiste iz skupne ribiške politike EU. 

Na področju mednarodnega prava je nov poudarek dan pravu v kibernetskem prostoru in etičnim vidikom umetne 
inteligence. Dokument opozarja tudi na nujnost posodobitve in nadgraditve pravnega okvira, ki bi olajšal in spodbudil 
kandidiranje in delovanje slovenskih predstavnikov ali posameznikov iz Slovenije v mednarodnih sodnih in arbitražnih 
telesih. 

Ko gre za gospodarsko diplomacijo, je dodaten poudarek dan digitalni diplomaciji in umetni inteligenci ter zelenim 
tehnologijam. Napovedana je preučitev možnosti umestitve diplomatov z zadolžitvami za stike s tehnološkimi velikani 
v velikih svetovnih razvojnih središčih in podpori domači industriji na področju informacijsko-telekomunikacijskih 
tehnologij. V letu 2021 smo pričeli z dejavnostmi za odprtje predstavništva v Silicijevi dolini, z Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo pa želimo kar najbolje okrepiti gospodarske oddelke veleposlaništev. 

Posvetili smo se tudi poklicnemu in osebnemu razvoju diplomatov. Tu naj omenim Diplomatsko akademijo, ki je v 
dobrem letu obstoja resnično zaživela kot kakovosten sistem za usposabljanje. 

Naj sklenem: podobe ruske vojaške agresije na Ukrajino, zlasti napadov na civilno prebivalstvo, nas niso samo 
pretresle, temveč tudi prepričale o nujnosti skupnega evropskega odziva tako pri vsestranski podpori Ukrajini kot pri 
prenehanju odvisnosti od ruskih energentov. Naše evropske vrednote terjajo, da se odrečemo delčku našega udobja 
zato, da se bo za Putinovo vojaško agresijo na Ukrajino dnevno nateklo vsaj nekaj sto milijonov manj. 

Spoštovane bralke in bralci poročila, v letu 2021 smo se spominjali tridesete obletnice prvih diplomatskih priznanj. 
Ime Slovenije je v mednarodnih odnosih formalno staro šele trideset let, toda beseda Slovenci se je v imenu subjekta 
mednarodnega prava zapisala že pred dobrimi stotimi leti – v sicer kratkoživi Državi SHS ter nekoliko dlje trajajoči 
Kraljevini SHS. Nismo le država naslednica nekdanje SFRJ, ampak tudi teh dveh držav, k nastanku katerih so ključno 
prispevali Slovenci. V tem smislu je za nami slovensko stoletje, glede tega smo podobni Čehom, Fincem, Baltom in 
drugim, ki so svoje države vzpostavili po prvi svetovni vojni. 

Naj se na tem mestu spomnim vseh tistih diplomatov slovenskega rodu, ki so v obeh Jugoslavijah čutili in mislili 
predvsem slovensko, še posebej pa velja moje priznanje tistim, ki so v prelomnih trenutkih pred tridesetimi leti 
prepoznali znamenja časov in se – tudi takrat, ko je bilo to tvegano in nikakor ne oportuno – odločili za slovensko 
diplomacijo. To, kar je Slovenija danes, je tudi delo slovenske diplomacije zadnjih tridesetih let. 

Ne glede na razlike v naših pogledih na svet verjamem, da smo sposobni še naprej biti enotni v oceni, kakšno in 
katero mednarodno okolje nam zagotavlja uresničevanje naših najbolj bistvenih interesov, to je varnosti in blaginje 
državljank in državljanov. Potreba po takšni enotnosti navzven – in pluralnosti navznoter – je danes, ko so z vzhoda 
zapihali vetrovi vojne, morda še večja kot pred tremi desetletji. 
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FOREWORD BY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS DR ANŽE LOGAR 
The year 2021 was another year indelibly marked by the COVID-19 pandemic. Nevertheless, Slovenia carried out its 
major foreign policy project, i.e. its second Presidency of the Council of the EU, through a series of in-person meetings. 

However, at the end of 2021, the year under review, no one could have imagined that the Russian Federation would 
launch such brutal aggression against Ukraine, which has implications for the security of Europe as a whole and for 
international law. 

To begin with, a few words about the Presidency. 

The Presidency exceeded our expectations. Today, the European Union is more resilient and better prepared for 
future crises. Together with the European Parliament, Slovenia made significant progress in regulating the conditions 
for the functioning of the European Medicines Agency, the European Centre for Disease Prevention and Control and, 
of course, in establishing the European Health Union and the European Emergency Preparedness and Response 
Authority (HERA). 

A breakthrough was achieved in cybersecurity, more precisely in revising the NIS2 Directive, which introduces measures 
for a high level of security for network and information systems. 

In the economy, it was vital to approve the 22 national recovery and resilience plans, which will also have a strong 
digital dimension. We are proud of the agreement reached on the Digital Services Act and the Digital Markets Act. EU 
citizens will be particularly pleased with the extension of free mobile roaming. 

Slovenia was commended for its efforts in drafting the EU’s mandate and contribution to the Climate Change 
Conference (COP26) in Glasgow. With regard to climate, Slovenia laid a solid foundation for continuing work on the 
European Climate and Energy Package, called “Ready for 55”. 

Despite the pandemic during Slovenia’s Presidency, the content-related part of the Conference on the Future of 
Europe was launched, and Slovenia endeavoured to involve in its discussions EU citizens outside of the “Brussels 
bubble”, at the same time succeeding in making the voice of the Western Balkans heard in the discussion on the 
future of our continent. 

The joint EU-Western Balkans Summit delivered decisions that again mention the key word – enlargement, introduce 
regular annual EU-Western Balkans summits, and approve a substantial package of financial incentives for the 
region. In addition, the Council reached an agreement on enlargement and the Stabilisation and Association Process. 

In the field of the common foreign and security policy, Slovenia provided an efficient and uniform response to events 
on the border with Belarus and in Afghanistan. At the Gymnich, Slovenia hosted the Indian Foreign Minister and 
instigated a geopolitical discussion on the Indo-Pacific. In addition, it was agreed that dialogue with the Taliban would 
be conditioned on compliance with the so-called five benchmarks. The work on the Pact on Migration and Asylum 
continued. A great deal of attention was devoted to the external dimension of migration, and action plans have been 
developed for eight priority countries of origin and transit. Slovenia’s neighbour Croatia fulfilled the basic conditions 
for entry into the Schengen area. 

The political debates were also given a development and humanitarian dimension. Two programme pillars, i.e. 
the green transition and human development, have been linked to the adopted EU Council conclusions on water 
diplomacy, aimed at strengthening EU water diplomacy. The preparations for signing the new Partnership Agreement 
between the EU and the Organisation of African, Caribbean and Pacific States progressed to the final stage. 

In the area of the rule of law, Slovenia continued to implement EU mechanisms, in particular the so-called annual 
dialogue, emphasising the importance of objectivity, non-discrimination and equal treatment of all Member States. 

The Slovenian Presidency also had a social dimension. The Council succeeded in reaching agreement on a directive 
on adequate minimum wages and on a pay transparency directive, both aimed at ensuring fair working conditions in 
the EU. Sport was by no means excluded: EU countries reached an agreement on the key features of the European 
Model of Sport. 

In addition to the Presidency of the Council of the EU, Slovenian diplomacy was very actively involved in bilateral and 
multilateral relations. The intensive 2020 schedule of meetings continued in 2021 with visits to Malta, Cyprus and 
Greece; Luxembourg and Belgium; Ukraine and the Russian Federation; another visit to Germany, including to our 
Bavarian partners; several visits together with C5 colleagues, including a joint visit to North Macedonia and Albania; 
South Korea; Israel and Palestine; Croatia and Italy; several visits to France, in part owing to our cyclists; after a long 
hiatus to Finland, Norway, Denmark and Ireland to reopen Slovenia’s embassy in Dublin; Portugal and Spain; Austria, 
including Carinthia; and at the end of the year, to the United States. 
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Ljubljana hosted the ministers of the C5 Group. Ministers from Austria, Portugal, Spain, Malta, Andorra, Sweden, 
Switzerland, Japan, India, Romania, Turkey, North Macedonia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Georgia and Qatar 
came to Slovenia. I held audio-video conferences and phone calls with a number of ministers. Unfortunately, the 
pandemic prevented the planned visit to Latin America, but the Ministry carried out the Latin American and Caribbean 
Days event, participated in the EU’s initiative in support of the constituent process in Chile, and held a seminar for 
representatives of Venezuelan democratic forces. 

A number of meetings took place on the margins of conferences and multilateral events, in particular the general 
debate of the UN General Assembly in autumn 2021. The resumption of live events was more than welcome, in 
particular the meetings of the foreign ministers of NATO member states, the OSCE and OECD Ministerial Councils, 
the EU-African Union Ministerial Meeting and the Ministerial Meeting of the Global Coalition against Daesh. Some 
important meetings, such as the high-level panel of the UN Human Rights Council, the Committee of Ministers of the 
Council of Europe and the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, were 
held virtually. 

Allow me to draw attention to a few more areas that have contributed to #ActiveDiplomacy: 

Neighbourhood: Slovenia initiated the European Capitals of Culture project in cooperation with Italy. In the dialogue 
with Hungary, focus was placed on the development of a nationally mixed area on both sides of the border. The 
situation of the Slovenian national community is also a constant in relations with Austria. My Croatian counterpart 
and I exchanged visits and together with Italy, we reached an agreement on cooperation in the Northern Adriatic. The 
Milan Economic Office became the Consulate-General. 

Central European dimension: Meetings within the Central 5 informal group continued. It was decided to open an 
embassy in Riga. Slovenia has contributed significantly to the development of the Three Seas Initiative. 

Mediterranean dimension: Slovenia has delivered on a delayed task, crowning its efforts with membership of the EU 
Med Group in 2021. During this time, I visited all the countries of the European Mediterranean, took part in the Union 
for the Mediterranean Regional Forum, and in the OSCE Mediterranean Conference. On the margins of multilateral 
events, I met with the ministers of Jordan, Algeria, Libya and Egypt. 

Strategic dialogue with the US and transatlantic cooperation: After almost exactly a year, the dialogue that started 
in 2020 was revived with a visit to Secretary of State Antony Blinken. Slovenia is an active supporter of EU-NATO 
cooperation. On the occasion of the anniversary of its accession to NATO, Slovenia marked the commitment to 
transatlantic cooperation and to the Alliance by raising the NATO flag in front of the Ministry of Foreign Affairs building. 

Indo-Pacific region: Slovenia’s new attention to the Indo-Pacific region was also reflected in the visit to South Korea, 
and in the participation of the Indian Foreign Minister at the Bled Strategic Forum and his guest appearance at 
Gymnich. It is also in Slovenia's interest to establish an international regime in the region, based on democracy, 
human rights, the rule of law, freedom of navigation and maritime security. In New York, I met the Indonesian Foreign 
Minister and the Pakistani Minister, and I spoke to my Australian counterpart on the telephone. Slovenia is opening an 
embassy in Seoul and is considering opening a representation in Southeast Asia. 

Bled Strategic Forum: The BSF 2021 was record-breaking in all respects: it brought together twelve prime ministers, 
ten foreign ministers, 1000 in-person participants and 120,000 online participants. The Government has assured 
funding for the event for the next two years; less reliance on sponsors also means more freedom and quality. 

Development cooperation: In 2021, Slovenia paid particular attention to protecting the public interest in the planning 
and implementation of development cooperation projects. The focus was on assisting partner countries in the 
fight against COVID-19. In terms of COVID-19 vaccine doses donated per capita, Slovenia is at the top of the world. 
Unfortunately, global needs for humanitarian aid are increasing – last year, Slovenia allocated EUR 2 million to 
emergency response in ten crisis hotspots. 

Eastern Partnership: Slovenia has been strongly engaged in supporting the democratic processes in Belarus, and 
I have had several meetings with its opposition leader Svetlana Tikhanovskaya. By visiting Kyiv, we expressed our 
support for Ukraine’s territorial integrity and sovereignty. Ljubljana hosted the Georgian Foreign Minister, and I met 
the Moldovan and Armenian ministers in New York. 

Middle East and Africa: I visited Israel and Palestine – both visits touched me personally. I took part in the AU– 
EU Ministerial Meeting in Kigali. The 10th Africa Day jubilee conference was a resounding success. We have revived 
contacts with Senegal at the level of senior officials. Slovenia is financing new development and humanitarian projects 
in Rwanda, Uganda, Sudan and Egypt. 
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Within multilateral forums and organisations, Slovenia was focused on a relatively narrow set of topics that provide 
added value and visibility. Slovenia's commitment to a multilateral system with a strong UN at its core is reflected 
in the decision to announce its candidature for a seat on the Security Council, which will be the main focus of the 
Slovenian foreign policy in 2022 and 2023. 

As to human rights, Slovenia continued to work on children’s rights, gender equality, human rights in the context of 
new technologies, the rights of the elderly, and the right to a healthy, safe and clean environment. At the UN Human 
Rights Council, Slovenia, together with the Core Group countries, effected the passing of a resolution on the global 
recognition of the right to a healthy, safe, clean and sustainable environment and a resolution on the rights of older 
persons. The resolution on the environment is the first such document ever, and the resolution on the rights of older 
persons was even adopted unanimously. Slovenian activities concerning water as a factor for international peace, 
security and development are also related to the environment. 

In 2021, Slovenia was successful with as many as six out of seven candidatures for international organisations. Its 
representatives were elected to the Executive Board of the World Health Organization (WHO), the United Nations 
Commission on Narcotic Drugs (CND), the Governing Body of the International Labour Organization, the Council of 
the Food and Agriculture Organization, and the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency (IAEA). 
A Slovenian candidate was also elected Deputy Director General of the Universal Postal Union. Slovenia has also been 
successful with its initiative to have selected works of the architect Jože Plečnik inscribed on UNESCO’s World Heritage 
List. Similarly, in the context of the EU, Slovenia is pleased with the appointment of one of our colleagues as Head of 
EU Delegation in Ottawa and another colleague as Deputy Director-General of the EEAS. 

A great deal of attention is devoted to the development of international law as, together with international criminal 
justice, it guarantees the rule of law at the international level. 

Although no major repatriation of Slovenian citizens took place in 2021, our officials responsible for consular affairs 
were mainly occupied with solving problems related to crossing borders during the pandemic. 

At the end of the year, an updated foreign policy strategy was also approved at the governmental level. In particular, 
the international environment had to be newly assessed and new challenges needed to be taken into account. The 
Strategic Council of the Minister of Foreign Affairs, set up in February 2021 and composed of a wide range of academic, 
business and institutional representatives, played a key role in this regard. 

To illustrate only some of the new or specifically highlighted areas in the Strategy: cooperation between the coastal 
states of the Northern Adriatic; C5; EU Med; cooperation with tech giants in global development centres; the nexus 
of security, development and humanitarian cooperation; language minority issues; freedom of religion and belief; AI 
legal standards with a focus on ethical aspects; attention to new security threats; strategic dialogue with the US; the 
Indo-Pacific; green management of global challenges; water; family policy and equal opportunities in diplomacy. 

The new Strategy examines the impact of the COVID-19 pandemic on international relations – the chasm between the 
countries of the free world that remain true to the principles of liberal democracy and the strengthened authoritarian 
powers has deepened. The document therefore reflects the need for a clearer definition of the EU’s common values 
and identity, as well as the need for a greater openness to EU enlargement. 

As regards foreign policy challenges, we would like to underline the issue of the security of 5G systems and the 
persisting problems of radicalisation and terrorism, which clearly reflect the need to set up the interreligious and 
intercultural dialogue and improve the communication of European values. 

Additional attention is devoted to the role of non-state stakeholders in international relations, especially tech giants, 
the pursuit of a free and open internet, cybersecurity as a topic of international relations, and hybrid threats, as well 
as international economic relations. 

With regard to migration policy, the document places particular emphasis on cooperation with countries of origin, in 
particular with the Southern Neighbourhood, which is also specially mentioned in the Strategy. 

The section on bilateral cooperation, like the previous version, underlines the cooperation with Germany and France, 
and with the neighbouring countries and countries of Central Europe, as well as with other like-minded countries. 
What is new is that we specifically mention cooperation with countries with a high digital index. 

Slovenia confirms its support for EU enlargement to the Western Balkans and the European perspective for the 
Eastern Partnership countries. Ukraine’s membership is particularly mentioned in the light of the Russian aggression 
following 24 February 2022. Slovenia plays a proactive role in this regard. 
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Cooperation in the neighbourhood requires infrastructure connections. In recent years, we have been faced with the 
declarations of exclusive economic zones in the Mediterranean, including in the Adriatic, and we would like to stress 
that Slovenia will protect the rights and interests, especially those enshrined in the UN Convention on the Law of the 
Sea and the EU’s Common Fisheries Policy. 

Regarding international law, a new focus has been placed on its application to cyberspace and on the ethical concerns 
related to AI. The document also draws attention to the need to update and upgrade the legal framework, which 
would facilitate and encourage the application and work of Slovenian representatives or individuals in international 
judicial and arbitration bodies. 

As to economic diplomacy, an additional focus was placed on digital diplomacy, artificial intelligence and green 
technologies. The possibility to consider placing diplomats tasked with communication with tech giants in major global 
development centres and supporting the domestic ICT industry was announced. In 2021, activities were initiated on 
the opening of a representative office in the Silicon Valley; in cooperation with the Ministry of Economic Development 
and Technology, we would like to strengthen the economic sections of embassies as much as possible. 

A great deal of attention has also been devoted to the professional and personal development of diplomats. In this 
context, I would like to mention the Diplomatic Academy that, in just a little less than a year of existence, has truly 
come to life as a high-quality training system. 

To conclude: the images of Russian military aggression against Ukraine, particularly attacks on civilians, have not only 
shocked us, but also convinced us of the need for a joint European response, both in providing comprehensive support 
to Ukraine and in reducing the dependence on Russian energy products. Our European values require us to give up a 
fraction of our comfort so that at least a few hundred million less is generated every day to finance Putin’s military 
aggression in Ukraine. 

In 2021, we remembered the 30th anniversary of the first diplomatic recognitions of Slovenia. Formally, the name of 
Slovenia has been known in the international arena for only thirty years, but the word Slovenians was used to denote 
the subject of international law more than one hundred years ago — in the short-lived State of Slovenians, Croats 
and Serbs (State of SCS) and the slightly longer-lasting Kingdom of SCS. Slovenia is not only a successor state to the 
former SFRY, but also to these two countries, to whose formation the Slovenians made a key contribution. In this light, 
we are looking back at a “Slovenian century”, similarly to the Czechs, Finns, Balts and others who established their 
own states in the wake of the First World War. 

I would like to recall all those diplomats of Slovenian descent, whose hearts and minds in both Yugoslavias were 
focused on Slovenian interests and, above all, I would like to acknowledge all those who recognised during those 
crucial moments thirty years ago the beginnings of a new era and decided in favour of Slovenian diplomacy, even if 
such a decision was risky and unopportunistic. The Slovenia of today is also a result of Slovenian diplomacy and its 
efforts over the last thirty years. 

Regardless of the differences in our worldviews, I believe that we can still be united in the assessment of what and 
which international environment guarantees the realisation of our most essential interests, namely the security and 
well-being of citizens. Today, with different, colder winds of war blowing from the east, the need for such external 
unity and inner pluralism is probably even stronger than it was thirty years ago. 
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Priprave in izvedba dogodkov predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 

Sekretariat za koordinacijo priprav, logistične organizacije in izvedbe predsedovanja (sekretariat) je v letu 2021 opravljal 
naloge, opredeljene v revidirani projektni nalogi, ki jo je vlada sprejela novembra 2020. V prvi polovici leta sta potekala 
intenzivno načrtovanje ter izvedba naročil in nabav, v drugi polovici leta, med predsedovanjem Slovenije Svetu EU, pa 
je bilo delovanje usmerjeno zlasti v izvedbo dogodkov. Tako priprave kot dejanska izvedba dogodkov so bile podrejene 
upoštevanju vsakokratnih razmer in ukrepov za zajezitev in preprečevanje širjenja epidemije covida-19. Na postopke 
naročanja materiala in storitev za izvedbo dogodkov je tako močno vplivala nezmožnost natančnejšega predvidevanja 
oblike izvedbe dogodka in števila udeležencev, predvsem na fizičnih dogodkih. 

Priprave na izvedbo predsedovanja v prvi polovici leta 

V prvi polovici leta se je sekretariat intenzivno pripravljal na izvedbo dogodkov in oblikoval usmeritve glede načina 
organizacije srečanj v predsedujoči državi s protokolarnega, tehničnega, prostorskega, transportnega in varnostnega 
vidika. Izvajal je naloge, ki jih je opredelila ožja delovna skupina za priprave in izvedbo predsedovanja Republike 
Slovenije Svetu Evropske unije 2021 (ODS), ter nudil strokovno in administrativno pomoč ožji in širši delovni skupini za 
priprave in izvedbo predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 (ŠDS). 

Sekretariat je bil že od začetka delovanja zadolžen za koordiniranje priprave koledarja dogodkov predsedovanja. V 
začetku leta 2021 je bila opravljena revizija koledarja, še zlasti zaradi neugodnih okoliščin, povezanih s pandemijo, in 
dejansko prevelikim številom predvidenih dogodkov. Zato je ODS sprejela odločitev o zmanjšanju števila dogodkov v 
Sloveniji. Pri tem je sprejela nekatera priporočila in omejitve za posamezne resorje pri odločanju o izvedbi posameznega 
dogodka. Po koncu dodatnega usklajevanja se je ŠDS februarja seznanila s seznamom in ravnjo predvidenih dogodkov 
v Sloveniji, pri čemer je bil sprejet sklep, da se dogodki višje ravni (t. i. rdeči in modri) v seznam naknadno uvrščajo 
zgolj v soglasju z ODS. Že pri načrtovanju dogodkov je bil velik poudarek na nepredvidljivosti zdravstvenih razmer in 
možnostih za organizacijo posameznega dogodka v obliki avdio-video konference. 

Na priprave in izvedbo dogodkov predsedovanja je najmočneje vplivala pandemija covida-19, natančneje spreminjanje 
zdravstvenih razmer v Sloveniji in Evropi. Tako je sekretariat že spomladi 2021 za lažje načrtovanje in obvladovanje 
zdravstvenih tveganj, povezanih z organizacijo dogodkov v živo, vzpostavil tesno sodelovanje z Nacionalnim inštitutom 
za javno zdravje (NIJZ), ki je potekalo na svetovalni, kadrovski in izvedbeni ravni. Za organizacijo dogodkov v živo 
je obveljalo načelo upoštevanja veljavnih preventivnih ukrepov in priporočil (glede pogoja PCT za vse sodelujoče, 
obvezne uporabe mask v notranjih prostorih, razdalje, razkuževanja, strežbe obrokov, omejitev števila udeležencev 
in preprečevanja gneče), hkrati je bil oblikovan načrt pripravljenosti in obveščanja o morebitnih okužbah tako pred 
dogodkom kot med njim. 

Za lažjo pripravo in izvedbo dogodkov je sekretariat v začetku leta 2021 sodeloval pri dokončanju vzpostavitve Sistema 
za akreditacije in organizacijo dogodkov (SAOD), katerega razvoj za potrebe predsedovanja se je začel leta 2019. V 
prvi polovici leta smo tako organizirali izobraževanja za uporabo aplikacije. Zaradi zagotavljanja nemotenih prihodov 
in odhodov večjega števila potnikov prek glavnega letališča Jože Pučnik Ljubljana je potekala intenzivna priprava 
ustreznih protokolov. 

V času priprav na predsedovanje je na podlagi potreb za posamezne dogodke sekretariat zagotovil ustrezno število 
najetih osebnih in kombiniranih vozil, prav tako je poskrbel za izvajanje avtobusnih prevozov. Pri tem je bilo posebej 
pomembno sodelovanje s Policijo (Center za varovanje in zaščito) ter Ministrstvom za obrambo in Slovensko vojsko, ki 
je v Kranju vzpostavila operativni center za koordiniranje in izvedbo prevozov. Sekretariat je za izvedbo pomembnejših 
dogodkov izvedel izbirne postopke za zagotovitev oficirjev za zvezo, za katere je od marca do maja potekalo 
usposabljanje; poskrbljeno je bilo tudi za njihovo delovno opremo. Sekretariat je med predsedovanjem sodeloval s 136 
oficirji za zvezo. 

Pomemben del priprav na izvedbo dogodkov predsedovanja je bila zagotovitev kongresnih zmogljivosti. V skladu z 
izhodišči v revidirani projektni nalogi je bila zaradi visokih protokolarno-logističnih zahtev za dogodke na ministrski 
ravni in višje predvidena uporaba zmogljivosti Javnega gospodarskega zavoda Brdo na Brdu pri Kranju. Za druge 
dogodke, predvsem tiste z udeležbo visokih evropskih uradnikov oz. za dogodke, neposredno povezane z delovnimi 
telesi Sveta EU, so bile predvidene tudi druge lokacije, če kongresne zmogljivosti JGZ Brdo v določenem terminu niso 
bile na voljo. Vzporedno je potekalo tudi zbiranje potreb za hotelske nastanitve. V sklopu priprav so bile zagotovljene 
tudi dodatne lokacije in strežba obrokov, začrtani so bili tudi okviri spremljevalnega in družabnega programa ter 
izletov. 

Pri pridobivanju informacij o načrtovanih dogodkih so bile ugotovljene tudi potrebe po tolmačenju, in sicer v skladu z 
ustaljeno prakso in izvedljivostjo glede na prostorske in kadrovske zmogljivosti. Tolmačenje na neformalnih ministrskih 
srečanjih je prevzela tolmaška služba Evropske komisije GD SCIC, s katero je ministrstvo aprila sklenilo sporazum o 
sodelovanju. Kmalu za tem je njihova ekipa službe za tehnično skladnost opravila tudi tehnični obisk, na katerem je 
potrdila primernost opreme na glavni lokaciji JGZ Brdo (standardi ISO, covidna pravila: postavitev pleksi pregrad oz. 
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dodatnih montažnih kabin za večje formate srečanj), ogledala si je tudi druge lokacije. Konec maja oz. junija je bilo 
sklenjenih še 27 okvirnih sporazumov z izvajalci skupnega javnega naročila konferenčnega tolmačenja za potrebe 
predsedovanja pri Generalnem sekretariatu vlade (GSV). 

Zaradi pandemije covida-19 je v zadnjih dveh letih naraslo število avdio-videokonferenčnih srečanj, okrepil pa 
se je tudi razvoj tehničnih rešitev zanje. Sekretariat je med pripravami na izvedbo dogodkov v obliki avdio-video 
konferenc opravil poizvedbo med resorji o obstoječih tehničnih zmogljivostih in številu načrtovanih dogodkov v avdio-
videokonferenčni obliki. Glede na izražene zahteve resorjev, predvsem zaradi nezmožnosti potovanj in odpovedi 
fizičnih oblik sestankov, se je pokazala potreba po vzpostavitvi centra za izvedbo avdio-videokonferenčnih srečanj. 
Ugotovljeno je bilo namreč, da v državni upravi ni primernih opremljenih prostorov, investicija v opremljanje lastnih 
avdio-videokonferenčnih studiev pa ne bi bila smiselna, zato je sekretariat kot osrednjo lokacijo za avdio-video 
konference najel Gospodarsko razstavišče v Ljubljani. 

Sekretariat je vse dobavitelje blaga in izvajalce storitev vedno izbiral v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). 
V povezavi z ZJN-3 in na njegovi podlagi je sekretariat izbiral najugodnejšega dobavitelja oziroma izvajalca storitev, 
saj ZJN-3 temelji na podpiranju konkurence ter zagotavljanju gospodarne, učinkovite in transparentne porabe javnih 
sredstev. V ta namen in v skladu z ZJN-3 so potekale intenzivne priprave, konkretno načrtovanje in pregledovanje 
koledarja dogodkov za določitev potrebnih količin in kakovosti blaga in storitev za izvedbo dogodkov s področij, ki jih 
je pokrival sekretariat. Tako je bilo najprej treba definirati blago ali storitev ter izračunati okvirno količino in ocenjeno 
vrednost. Nato so bile pripravljene tehnične specifikacije, obrazložitev in vsa dokumentacija za vsa naročila, evidenčna 
naročila, naročila socialnih in drugih posebnih storitev ter postopke javnega naročanja za tisto blago in storitve, ki so 
presegale mejne vrednosti za uporabo zakona. Sekretariat je tako izvajal postopke javnega naročanja, torej blaga 
in/ali storitev, ki jih je potreboval, kadar je vrednost javnega naročila presegla mejne vrednosti za uporabo zakona. 
Skupno je bilo oddanih 29 javnih naročil, sklenjene so bile 103 pogodbe. 

Izvedba dogodkov predsedovanja 
V drugi polovici leta 2021 je sekretariat skladno s potrjenim koledarjem organiziral dogodke ali pa nudil podporo pri 
organizaciji dogodkov na ministrski ali višji ravni ter dogodkov, povezanih z delovnimi telesi Sveta EU. Določen obseg 
podpore je zagotavljal tudi za dogodke na nižji ravni v organizaciji posameznih resorjev (konference, posvetovanja, 
promocijski dogodki ipd.), predvsem z uporabo akreditacijskega centra, možnostjo uporabe zakupljenih kongresnih in 
hotelskih zmogljivosti, prevoza in oficirjev za zvezo. 

V Sloveniji se je tako odvilo 219 različnih dogodkov predsedovanja, nekateri so potekali že pred formalnim začetkom 
predsedovanja. Med njimi je bilo 23 dogodkov z udeležbo na ministrski ali višji ravni, najpomembnejši je bil vrh EU-
Zahodni Balkan s predhodnim neformalnim srečanjem članov Evropskega sveta (5. in 6. oktober 2021). Prvotno je bilo 
predvideno, da bi se vsa ministrska srečanja fizično odvijala v Sloveniji, vendar je bilo zaradi zaostritve razmer sedem 
dogodkov organiziranih v avdio-videokonferenčni ali hibridni obliki. Izvedenih je bilo tudi 196 dogodkov na ravni, nižji 
od ministrske (106 v obliki avdio-video konference ali hibridno), med katerimi jih je 70 potekalo z udeležbo visokih 
uradnikov ali pa so bili neposredno povezani z delom Sveta EU. Posamezni resorji so v svoji organizaciji izvedli še 
126 drugih dogodkov, od tega 78 v obliki avdio-video konferenc ali pa v hibridni obliki. Zadnji dogodki predsedovanja 
so v Sloveniji potekali 15. decembra 2021. Sekretariat je z vzpostavljeno infrastrukturo in zaposlenimi pomagal tudi 
pri izvedbi sedmih pomembnejših mednarodnih dogodkov, nekateri od teh so bili tudi posredno povezani z izvedbo 
predsedovanja. 

V duhu ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 je sekretariat vzpostavil sistem rednega tedenskega 
posvetovanja 35 dni pred datumom predvidenega dogodka, na katerem so poleg predstavnikov sekretariata ter 
gostiteljskih ministrstev in vladnih služb sodelovali predstavniki NIJZ. Na podlagi aktualnih epidemioloških razmer 
ter pričakovanih trendov v Sloveniji in Evropi ter ob upoštevanju veljavnih odlokov in priporočil so gostitelji sprejeli 
morebitne prilagoditve pri izvedbi dogodkov, ob izrazitem poslabšanju razmer (zlasti jeseni 2021) pa so bili nekateri 
dogodki tudi odpovedani ali preneseni v avdio-videokonferenčno obliko, saj je bilo zdravstveno tveganje preveliko. 

Na pobudo sekretariata je NIJZ v sodelovanju s študenti medicine vzpostavil klicni center za informiranje glede 
aktualnih razmer in veljavnih odlokov v Sloveniji tudi v angleškem jeziku – storitev je bila tujim delegatom na voljo ves 
čas predsedovanja. V času dogodkov so na covidnih info točkah preverjali vstopne pogoje (PCT) na letališču in na JGZ 
Brdo (po dogovoru z gostitelji tudi na drugih lokacijah). Po potrebi je bilo organizirano tudi testiranje (HAGT in PCR) 
na JGZ Brdo ali na lokacijah v Ljubljani. Tuji delegati so bili o vseh epidemioloških in preventivnih vidikih predhodno 
obveščeni v logističnih dokumentih, ki jih je za vsak dogodek v sodelovanju z gostitelji pripravil sekretariat, zato na 
dogodkih ni bilo težav z upoštevanjem pogojev in preventivnih ukrepov, prav tako na dogodkih predsedovanja ni bilo 
okužb. 

Ob začetku predsedovanja je začel v celoti delovati tudi Sistem za akreditacije in organizacijo dogodkov (SAOD), 
ki ga sestavljajo akreditacijski center (spletni portal za končne uporabnike), uredniška aplikacija (za organizatorje 
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dogodkov), aplikacija za beleženje prisotnosti in mobilna aplikacija za organizatorje dogodkov, administratorje 
in udeležence dogodkov. Sistem, za katerega je skrbela posebna ekipa sekretariata, je zagotavljal akreditacije 
udeležencev, njihovo preverjanje, izdajo akreditacijskih priponk, beleženje prihodov udeležencev ter potreb za prevoz 
in zbiranje drugih relevantnih informacij za nemoteno izvedbo dogodkov. 

Po podatkih iz evidence SAOD se je tako dogodkov v Sloveniji udeležilo 10.702 članov delegacij. Za vse dogodke je bilo 
akreditiranih 1.682 predstavnikov medijev. Pri izvedbi dogodkov je na strani slovenskega predsedstva sodelovalo 1.315 
predstavnikov različnih resorjev. Na avdio-videokonferenčnih dogodkih je prisostvovalo 7.556 udeležencev. 

Ob dogodkih v živo so delegati v Slovenijo prihajali z rednimi linijami in zasebnimi letali (teh je bilo 310). Za ministrske 
dogodke je sekretariat s svojo ekipo izvajal najvišjo raven storitve (VIP-salon, sprejem, pomoč pri prtljagi, storitve ob 
prihodu in odhodu), za udeležence nižje ravni je bil obseg storitev primerno omejen. Na ministrski ravni je letališke 
storitve potrebovalo povprečno 20 delegacij na dogodek oz. okrog 100 delegatov. Organiziran je bil prevoz delegatov 
z letališča na kraj dogodka ali do hotelov, kar je tudi sicer v navadi. Sekretariat je tako usklajeval potrebe po prevozih 
za posamezne dogodke, pri čemer so se uporabljala vozila, najeta na podlagi javnega naročila. Pri izvedbi prevozov 
je potekalo redno usklajevanje s pripadniki Slovenske vojske in Policije, upoštevani so bili tudi vsi higienski ukrepi za 
zajezitev širjenja covida-19. 

Glavna lokacija ministrskih in tudi drugih dogodkov predsedovanja je bil JGZ Brdo na Brdu pri Kranju, kadar pa je bila 
ta lokacija zasedena, je sekretariat za modre dogodke zagotovil ustrezne zmogljivosti v Ljubljani, Portorožu, Postojni, 
na Bledu in Ptuju. Na področju hotelskih nastanitev je bila naloga sekretariata med predsedovanjem predvsem 
koordiniranje in usklajevanje rezervacij z ministrstvi in hoteli, korigiranje posameznih kontingentov rezerviranih sob 
glede na vsakokratno epidemiološko stanje in spreminjajoče se potrebe ministrstev. V času slabših epidemioloških 
razmer je bila pozornost namenjena zmanjševanju rezerviranih kontingentov sob in dogovarjanju glede plačila penalov 
rezervacij za odpovedane dogodke. 

V obdobju predsedovanja je bilo tolmačenje zagotovljeno na nekaj manj kot polovici dogodkov (90), od tega je GD SCIC 
zagotavljal storitve na približno četrtini dogodkov, večinoma v režimu AN, FR, NE, IT, ŠP in SL (6/6), na drugih so storitve 
v manjših režimih izvajali razpisni tolmači. GD SCIC je prevzel tudi jezikovno najzahtevnejši dogodek predsedovanja, tj. 
vrh EU-Zahodni Balkan in neformalno večerjo članov Evropskega sveta pred tem, za kar je sekretariat v sodelovanju 
z JGZ Brdo poskrbel za tehnično ekipo, opremo ter neposredno zavarovano povezavo med Brdom in Brusljem. Za 
tolmačenje v polnem režimu (28 jezikov za vrh) je skrbelo 85 tolmačev iz Bruslja in 13 tolmačev v rezervni ekipi na 
Brdu. Več kot polovica dogodkov s tolmačenjem (61 %) je sicer potekala v angleščini in slovenščini, na približno 
eni tretjini dogodkov so govorci sodelovali na daljavo. Sekretariat je koordiniral in neposredno sodeloval pri polovici 
dogodkov s tolmačenjem, pri drugih je opravljal svetovalno vlogo ali pa s Sektorjem za prevajanje GSV sodeloval tudi 
pri organizaciji in izvedbi. 

V času predsedovanja so v prostorih osrednje lokacije za izvedbo avdio-videokonferenčnih dogodkov Gospodarsko 
razstavišče potekali dogodki skladno s predvidenim koledarjem dogodkov, pa tudi dogodki, za katere je bilo zaradi 
poslabšanja zdravstvenih razmer naknadno odločeno, da se spremeni način izvedbe. V času od 1. julija do 15. decembra 
2021 je bilo na osrednji lokaciji na Gospodarskem razstavišču tako organiziranih skupaj 100 avdio-videokonferenčnih 
dogodkov, od tega 35 studijskih (povprečno več kot en dogodek na delovni dan). 
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Šestnajsti Blejski strateški forum (ang. Bled Strategic Forum – BSF) pod naslovom Prihodnost Evrope je potekal 1. 
in 2. septembra 2021. Letošnji forum se je navezoval na Konferenco o prihodnosti Evrope, katere namen je spodbuditi 
odprt dialog o prihodnosti Evrope z državljani. Kljub izzivom zaradi pandemije covida-19 je forum letos dosegel 
rekordno udeležbo visokih političnih predstavnikov, k čemur je prispevalo tudi slovensko predsedovanje Svetu EU. 
Forum je, tako kot do sedaj, ponudil platformo za odprto razpravo o trenutnih političnih, varnostnih in razvojnih 
problematikah ter postavil temelje za razpravo o prihodnosti Evrope. 

Blejski strateški forum 2021: Panel voditeljev – Prihodnost Evrope – Širitev 
Foto: Tadej Kreft | KraftArt 

Blejski strateški forum, ki ga Ministrstvo za zunanje zadeve organizira v sodelovanju s Centrom za evropsko 
prihodnost, se uveljavlja kot znamka in izboljšuje prepoznavnost države. Republika Slovenija namreč kot gostiteljica 
tradicionalnega foruma vsako leto privabi vodilne politike, gospodarstvenike, akademike in nevladnike iz regije in 
sveta ter se tako izkazuje kot aktivna članica mednarodne skupnosti, ki spodbuja konstruktiven dialog in iskanje 
mirnih poti za učinkovito reševanje svetovne problematike. Forum hkrati predstavlja tudi priložnost za izvedbo 
številnih dvostranskih srečanj in obiskov ob robu konference. 

Leta 2021 je na Forumu sodelovalo več kot tisoč udeležencev, več kot 120 tisoč gledalcev je forum spremljalo prek 
digitalnih platform. Na 16. forumu je gostovalo pet predsednikov držav, 12 predsednikov vlad, 10 zunanjih ministrov, 14 
drugih ministrov ter nekaj nekdanjih voditeljev evropskih držav. Kar 188 govorcev je v 26 razpravah izmenjalo mnenja. 
Govorci, visoki predstavniki držav, mednarodnih institucij, poslanci Evropskega parlamenta ter predstavniki mislišč, 
civilne družbe, gospodarstva in raziskovalno-akademskih krogov so osvetlili regionalno in globalno problematiko s 
področij varnosti, sodelovanja, trajnostnega razvoja in razvoja tehnologije v času okrevanja po krizi zaradi covida-19. 
Voditelji evropskih držav in visoki predstavniki Evropske unije ter drugi udeleženci so v sklopu prvega dne obravnavali 
ključne izzive prihodnosti Evrope. Teme drugega dneva foruma so bile med drugim usmerjene v okrevanje, ustvarjanje 
temeljev za odpornejšo EU, digitalizacijo in učinkovitejše odzive na podnebne spremembe ter na pomen sodelovanja 
z mednarodnimi partnerji. 

Na BSF 2021 so potekale naslednje razprave: 
• Panel voditeljev – Prihodnost Evrope – stati inu obstati; 
• Panel nekdanjih voditeljev – Prihodnost Evrope – izkušnje štejejo; 
• Okrevanje po epidemiji: priložnost za boljši jutri?; 
• Panel voditeljev – Prihodnost Evrope – širitev; 
• Panel o prihodnosti Evrope – raznolikost in soglasje; 
• Panel o prihodnosti Evrope – naše skupne vrednote; 
• Polnočni panel; 
• AmCham zajtrk: Majhni koraki v vesolju – velikanski skoki na zemlji (v sodelovanju z AmCham Slovenija in 

pod častnim pokroviteljstvom Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike 
Slovenije); 
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• Vzpostavitev povezljivosti v SVE – primer Pobude treh morij; 
• Zeleno okrevanje s socialno trajnostno noto – medsebojni odnosi na prvem mestu (v sodelovanju z Knauf 

Insulation in Centrom energetsko učinkovitih rešitev); 
• Digitalno in čezatlantsko sodelovanje: korak naprej za doseganje odpornosti in gospodarskega okrevanja 

v SVE (v sodelovanju z Googlom); 
• Vodje v komunikaciji: spodbujanje prihodnjega sodelovanja z državljani (v sodelovanju z Global Diplomacy 

Lab); 
• Prihodnost evropskega turizma (v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo ter Ministrstvom za 

gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije); 
• Krepitev Evrope proti gospodarski prisili (v sodelovanju z European Council on Foreign Relations); 
• Novi veter na Jadranu – naravnavanje jader sodelovanja; 
• Razogljičenje prometa s sektorskim sodelovanjem: usklajevanje politike za doseganje podnebne 

nevtralnosti (v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije); 
• Nova svilna pot: prihodnost infrastrukturne konkurence in medsebojne povezanosti v južni in srednji 

Evropi (v sodelovanju z Mednarodnim republikanskim inštitutom); 
• Pogovor z g. Pedrom Opeko, humanitarcem, in dr. Aloysiusom Johnom, generalnim sekretarjem Caritas 

Internationalis; 
• Sredozemlje: geostrateška šahovnica; 
• Podnebne spremembe: razumevanje tveganj in zagotavljanje odpornosti politike (v sodelovanju z inštitutom 

Chatham House); 
• Evropski zunanji in varnostni izzivi v digitalnem svetu (v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za 

informacijsko varnost in Microsoftom); 
• Postrojitev evropske obrambe (v partnerstvu z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije); 
• Partnerstvo za na pravilih temelječ mednarodni red v Indo-Pacifiku (v sodelovanju z Observer Research 

Foundation); 
• Digitalna Evropa – sproščanje potenciala (v sodelovanju s Facebookom); 
• Izziv EU po Vrhu vzhodnega partnerstva 2021: umerjanje agende (v sodelovanju s German Council of Foreign 

Relations); 
• Boj proti dezinformacijam z informacijami: zagotavljanje varnosti z dejstvi (v sodelovanju s fundacijo BMW 

Herbert Quandt). 

Posnetki vseh razprav (v angleščini) so dostopni TUKAJ. Celotno besedilo (v angleščini) je na voljo TUKAJ. V času BSF je 
bil prav tako izdan uradni glasnik Bled Strategic Times s prispevki govorcev in drugih udeležencev. Glasnik je dostopen 
TUKAJ. 

Med celoletne aktivnosti Blejskega strateškega foruma sodita tudi organizacija in partnerstvo pri naslednjih projektih: 
• The European Union’s next enlargement: prospects and pitfalls (19. 11. 2021) v sodelovanju z Elcano Royal 

Institute, Madrid, Španija; 
• BSF Series: Overture to the Future; Act I: Young Voices on the Future of Europe (18. 3. 2021), Overture to the 

Future; Act II (8. 6. 2021) in Act III: Širitev EU in razvijanje odnosov z vzhodnim in južnim sosedstvom (17. 7. 
2021); 

• Mednarodna konferenca Dnevi Latinske Amerike in Karibov ter Mednarodna konferenca Dan Afrike – tu 
BSF sodeluje kot partner pri organizaciji in izvedbi konference. 

Generalni sekretar Blejskega strateškega foruma Peter Grk je letos nastopal kot govorec na več kot 30 konferencah 
v tujini in doma ter sodeloval na številnih digitalnih konferencah, forumih in okroglih mizah: 

• Tirana Connectivity Forum 2021 – Building Better Balkans Together (7.–8. 10. 2021), Tirana, Albanija; 
• EFB/BiEPAG Retreat (9. 10. 2021), Solun, Grčija; 
• Okrogla miza o Zahodnem Balkanu (5. 11. 2021), ki jo je organiziralo Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pragi 

v sodelovanju z Europeum Institute for European Policy, Praga, Češka; 
• Western Balkans: Jobs, People, and Opportunities – What’s the Future? (9. 11. 2021), ki jo je organiziral The 

Council of Europe Development Bank; 
• Russia and the European Union relations in the period of Slovenia’s Presidency of the Council of the European 

Union (11. 11. 2021); 
• Crisis Management Capabilities (8.–12. 11. 2021), ki jo je organiziral Center vojaških šol, Maribor; 
• EU as a Global Actor: Strategic Autonomy, Resilience and Multilateralism (11.–12. 11. 2021), v sodelovanju s 22nd 

Edition of the European Diplomatic Programme, Ljubljana; 
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• The European Union’s next enlargement: prospects and pitfalls (19. 11. 2021), v sodelovanju s Fundación Carlos 
de Amberes, Madrid, Španija; 

• Hybrid Threats: Perception vs. Reality (24.–25. 11. 2021), ki jo je organiziralo ministrstvo za obrambo v 
sodelovanju z Evropskim centrom odličnosti za boj proti hibridnim grožnjam iz Helsinkov, Ljubljana; 

• Balkan Integration Forum 2021 (26.–27. 11. 2021), Podgorica, Črna Gora; 
• Conference Security Challenges for Europe (1. 12. 2021); 
• obisk slušateljev 139. visokega tečaja Natove Obrambne akademije v Republiki Sloveniji (13. 12. 2021), Ljubljana, 

v sodelovanju z Russian International Affairs Council (RIAC) in Embassies of the Chair Countries of the Council 
of the European Union; 

• in Western Balkans Working Group (24. 11. 2021), v sodelovanju z Aspen Institute Germany. 

Iztok Mirošič, veleposlanik in programski direktor Blejskega strateškega foruma, je sodeloval na številnih konferencah: 
• Lennart Meri Conference 2021 – My Neighbour’s Problem Today – Mine Tomorrow (3.–5. 9. 2021), Talin, Estonija; 
• kot moderator je sodeloval na okrogli mizi BSF Series: Overture to the Future; Act I: Young Voices on the Future 

of Europe; 
• Digitalno se je udeležil tudi srečanj: 

• Adenauer-Stiftung; 
• okrogla miza Flag of Slovenia post Brexit; 
• niz digitalnih okroglih miz o Zahodnem Balkanu, v sklopu #FuturePerfectSeries v sodelovanju z 

Veleposlaništvom Združenega kraljestva v Ljubljani; 
• The EU & SE Europe: The 2021 Agenda, v sodelovanju s centrom George C. Marshall European Center For 

Security Studies; 
• Future of the EU, panel, organiziran v okviru jesenske šole Nove univerze, Ljubljana; 
• predaval je tudi na Diplomatski akademiji Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 

Blejski strateški forum 2021: Panel o Sredozemlju: geostrateška šahovnica 
Foto: Tamino Petelinšek (STA) 

Med 31. avgustom in 1. septembrom je na Bledu potekal Blejski strateški forum za mlade 2021 (ang. Young Bled 
Strategic Forum), ki je prodornim mladim posameznikom ponudil prostor za razpravo o globalnih izzivih in priložnostih. 
Že deseto leto zapored je združil več mladih voditeljev, podjetnikov, diplomatov, politikov, aktivistov in intelektualcev 
iz tujine in Slovenije, ki so se tokrat osredotočili na odkrivanje pristopov za aktivno vključevanje in sodelovanje mladih 
v različnih družbenih sferah. Udeleženci so sprejeli tudi deklaracijo (dostopna je TUKAJ), v kateri so zapisali ključne 
izzive in rešitve za aktivno sodelovanje mladih. 
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V okviru stalnega usposabljanja uslužbencev Ministrstva za zunanje zadeve je Diplomatska akademija vzpostavila 
modularni sistem predavanj o diplomatskih veščinah, diplomatskih temah in dodatnih temah v okviru ad hoc 
seminarjev. Skupno si je predavanja v izobraževalnem letu 2020–2021 v živo ali v spletni učilnici ogledalo več kot 3.300 
zainteresiranih. Med veščinskimi moduli je bilo največ zanimanja za protokol, javno nastopanje in digitalne veščine, 
pogajanja in diplomatsko delovno okolje. Med tematskimi moduli je zaradi PSEU prevladovalo zanimanje za Evropsko 
unijo, sledili pa so moduli o odnosih med državami, globalnih izzivih ter konzularnih in varnostnih zadevah. 

V skladu z Zakonom o zunanjih zadevah je Diplomatska akademija organizirala diplomatski in višji diplomatski izpit, 
s katerima morajo zaposleni v ministrstvu izkazati raven znanja in kompetence, ki se zahtevajo za delo v slovenski 
diplomatski službi. Diplomatski izpit je opravilo šest, višji diplomatskih izpit pa 20 uslužbencev. 

V letu 2021 je bil za Diplomatsko akademijo največji izziv organizacija konference Evropskega diplomatskega programa 
(EDP) v okviru PSEU, ki je pod naslovom »EU kot globalni akter: strateška avtonomija, odpornost in multilateralizem« 
potekala 11. in 12. novembra v Ljubljani. Namen EDP je usposabljanje mlajših evropskih diplomatov, hkrati pa je 
to priložnost za srečanje predstojnikov diplomatskih akademij in sorodnih institucij v EU. Čeprav so organizacijo 
oteževale nepredvidljive razmere zaradi pandemije covida-19, se je dogodka v Ljubljani udeležilo več kot 100 evropskih 
diplomatov in izvedencev. 

Uvodni nagovor državnega sekretarja Dovžana na konferenci EDP 
Avtor: STA 

Sodelujoči v EDP so se strinjali, da je bila konferenca zelo uspešna tako glede vsebine in kakovosti delavnic kot glede 
organizacije. S tem je Slovenija nadaljevala visoko raven srečanj EDP, kakršno je junija v Lizboni začrtala Portugalska, 
in dala spodbudo Franciji, ki organizira naslednji dogodek EDP junija 2022 v Parizu. Na konferenci je izstopal prenos 
slovenskega znanja in izkušenj slovenske diplomacije na evropske diplomate (predvsem glede digitalizacije, zelene 
agende in Zahodnega Balkana), za celovit proces diplomatskega izobraževanja pa je bil pomemben tudi prispevek 
tujih partnerjev, kot so EEAS, Inštitut Clingendael in CENAD. 

Oktobra je Diplomatska akademija začela novo izobraževalno leto z uvodnim predavanjem ministra dr. Logarja, ki je 
podal pregled strateških usmeritev slovenske zunanje politike v času PSEU in za prihodnost. Sledilo je več dogodkov, 
ki so bili posvečeni zaznamovanju 30. obletnice delovanja slovenske diplomacije in razpravam o njej. 
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Skupna vizija o aktivni, učinkoviti in samozavestni zunanji politiki, vladni projekt predsedovanja Slovenije Svetu EU, 
pandemija covida-19 ter potreba po hitrem odzivanju na mednarodne dogodke in krize so v letu 2021 vplivali tudi na delo 
Službe za strateške komunikacije. Pri komuniciranju z javnostmi in mediji smo se poleg izpolnjevanja zunanjepolitičnih 
ciljev Republike Slovenije osredotočali na prednostne naloge, aktivnosti in dosežke predsedovanja Slovenije Svetu EU. 
Ključna orodja pri tem so bile spletne strani predsedovanja in ministrstva za zunanje zadeve, brifingi za novinarje, 
intervjuji z glavnimi govorci predsedovanja, novinarske konference in komuniciranje prek družbenih omrežij (Twitter, 
Facebook, Instagram). 

V Službi za strateške komunikacije smo redno obveščali domače in tuje javnosti ter medije o aktivnostih ministrstva 
za zunanje zadeve in njegovega vodstva, predvsem ministra in državnih sekretarjev. Na spletni strani ministrstva 
smo v letu 2021 objavili več kot 500 sporočil za javnost in okrepili komuniciranje prek strani ministrstva na družbenih 
omrežjih. Poleg sporočil za javnost in objav na družbenih omrežjih smo vsa pomembnejša srečanja in obiske najavljali 
tudi z infografikami in video posnetki. Ob obiskih zunanjih ministrov v Sloveniji smo novinarske konference v živo 
prenašali prek Facebook strani ministrstva, tako da jih je lahko spremljala ali si jih pozneje ogledala čim širša javnost. 
Za zagotavljanje varnosti v obdobju pandemije covida-19 smo predstavnikom medijev zagotovili možnost sodelovanja 
na novinarskih konferencah prek avdio-video povezave, v živo ali hibridno. 

Tako pred začetkom kot ob koncu predsedovanja Slovenije Svetu EU smo v Službi za strateške komunikacije organizirali 
novinarski konferenci, na katerih je minister dr. Logar predstavil cilje in prednostne naloge ter dosežke predsedovanja 
Slovenije Svetu EU. Med predsedovanjem smo vsa sporočila za javnost in večino napovednikov – skupaj s prevajalskim 
oddelkom – pripravili v štirih jezikih (slovenščina, angleščina, francoščina in nemščina). Skrbeli smo za ažurne objave 
sporočil in obveščanje slovenske javnosti in medijev takoj po končanih dogodkih. Na spletni strani predsedovanja smo 
objavili 31 sporočil za javnost, 24 napovednikov in devet člankov. Vsebinsko smo usklajevali tudi oblikovanje člankov o 
dosežkih predsedovanja. 

O aktivnostih zunanjega ministrstva smo redno obveščali javnost tudi s sodelovanjem ministra in državnih sekretarjev 
v pogovornih oddajah, intervjujih in izjavah za domače in tuje medije. Največja zunanjepolitična dogodka v letu, 16. 
strateški forum Bled in neformalno srečanje zunanjih ministrov Gymnich, sta privabila rekordno število slovenskih 
in tujih medijev (BSF 194 in Gymnich 123 akreditiranih predstavnikov medijev). Ob zaključku predsedovanja smo 
pripravili video o dosežkih predsedovanja in ga opremili s podnapisi v slovenskem in angleškem jeziku. Prav tako smo 
diplomatskim predstavništvom in konzulatom pomagali pri ustvarjanju novoletnih video čestitk. 

Kljub pandemiji covida-19, ki je vplivala ne le na organizacijo dogodkov, temveč tudi na način komuniciranja, smo 
okrepili prisotnost ministrstva na že prej uporabljanih družbenih omrežjih (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube). 
Twitter je predstavljal primarni komunikacijski kanal, na njem smo dosegli 25 tisoč sledilcev in v povprečju objavili 176 
tvitov na mesec. Sekundarna kanala – Facebook in Instagram – sta bila namenjena komuniciranju manj političnih, torej 
mehkejših vsebin. Rast števila sledilcev in dosega objav smo zabeležili tudi na teh dveh družbenih omrežjih. Redno 
smo spremljali vse objave na družbenih omrežjih predsedovanja in predstavnikov osrednjih evropskih institucij, delili 
objave o ključnih dosežkih predsedstva ter pohvale evropskih komisarjev in drugih predstavnikov evropskih institucij. 
Da bi povečali doseg sporočil o diplomatskih aktivnostih, smo odprli tudi profil na družbenem omrežju LinkedIn. 

Skupaj z diplomatskimi predstavništvi in konzulati smo obveščali domačo in tujo javnost o dogodkih, ki so jih v sklopu 
predsedovanja organizirala diplomatska predstavništva in konzulati v državah akreditacije. Za večjo prepoznavnost 
smo ob začetku predsedovanja poenotili grafične podobe vseh profilov družbenih omrežij predstavništev. Grafike za 
družbena omrežja smo prav tako prilagodili celostni podobi predsedovanja. Državljanke in državljane smo prek vseh 
kanalov komuniciranja tudi v letu 2021 redno obveščali o ukrepih za zajezitev pandemije v drugih državah, o vstopu v 
države in glede varnosti potovanj. Redno smo odgovarjali tudi na konkretna vprašanja državljank in državljanov v zvezi 
s potovanji in vstopnimi pogoji. 
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SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA TER SKUPNA VARNOSTNA IN OBRAMBNA 
POLITIKA 

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je redno udeleževal uradnih zasedanj Sveta EU za zunanje zadeve (FAC) 
v Bruslju in Luksemburgu, v novembru ga je na zasedanju nadomeščal državni sekretar dr. Stanislav Raščan. Minister 
je sodeloval tudi na neuradnem srečanju ministrov (Gymnich) konec maja v Lizboni, v začetku septembra pa je v 
okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU (PSEU21) gostil neuradno srečanje ministrov in visokega predstavnika 
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepa Borrella na Brdu pri Kranju. Oktobrsko srečanje v okviru PSEU21 
je politični direktor Jernej Müller gostil v Ljubljani. Politični direktor je opravil več konzultacij o skupni zunanji in 
varnostni politiki (SZVP), predvsem v prvi polovici leta kot pripravo na PSEU21. Poleg že omenjenih srečanj so v 
tem okviru v Sloveniji potekala še naslednja srečanja na področju SZVP ter skupne varnostne in obrambne politike 
(SVOP), ki se jih je udeležil vodja Sektorja za varnostno politiko: neformalno srečanje Odbora Evropskega mirovnega 
instrumenta (EPF), neformalno srečanje odbora za civilne vidike kriznega upravljanja, neformalno srečanje delovne 
skupine RELEX in neformalno srečanje direktorjev za varnostno politiko držav članic EU. 

Minister dr. Anže Logar na januarskem zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve 
Avtor: MZZ 

Ministri za zunanje zadeve EU so na zasedanjih FAC, vključno z neformalnim zasedanjem Gymnich, razpravljali o 
aktualnih krizah v svetu in vlogi EU ter pri tem večkrat opozorili na pomen enotnosti EU. V luči prednostnih nalog 
PSEU21 je na FAC tudi na pobudo Slovenije potekala razprava o Zahodnem Balkanu kot priprava na oktobrski vrh EU-
Zahodni Balkan v Sloveniji, po vrhu pa na neformalnem zasedanju političnih direktorjev, kjer je potekala tudi izmenjava 
z ameriško stranjo tako glede Zahodnega Balkana kot o možnostih okrepitve čezatlantskih odnosov. Slovenija je bila 
tudi pobudnica razprave o geopolitičnih trendih v indijsko-pacifiški regiji na delovnem kosilu z zunanjim ministrom 
Indije, ki ga je gostil minister dr. Logar po zasedanju Gymnich na Brdu pri Kranju. V skladu s prednostnimi nalogami 
PSEU21 se je minister v razpravah večkrat zavzel tudi za celovit pristop k vprašanjem, povezanim z vodo v zunanjem 
delovanju Unije. 

Sklicani sta bili dve izredni zasedanji FAC, in sicer prvo v maju ob izbruhu in stopnjevanju napadov med Izraelom 
in Palestino (Gazo), ko so ministri pozvali k takojšnji prekinitvi nasilja in zaščiti civilnega prebivalstva ter se zavzeli 
za aktivno vlogo EU v procesu umirjanja razmer. O razmerah na Bližnjem vzhodu in bližnjevzhodnem mirovnem 
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procesu so ministri razpravljali tudi na naslednjih zasedanjih, ko so gostili zunanja ministra Jordanije in Izraela. Drugo 
izredno zasedanje FAC je bilo sklicano v avgustu zaradi nenadnega poslabšanja varnostnih razmer v Afganistanu 
po umiku predstavnikov ZDA in Nata ter ob talibanskem prevzemu oblasti v državi. Ministri so iskali možnosti za 
evakuacijo diplomatskega osebja, državljanov EU in lokalnega osebja, ki je sodelovalo z državami članicami v Kabulu. 
Na aktualne razmere in o nadaljnjih prizadevanjih EU v Afganistanu so se ministri osredotočili tudi na septembrskemu 
zasedanju Gymnich na Brdu pri Kranju, ko so potrdili t. i. pet meril oz. pogojev, ki jih mora talibanska vlada izpolnjevati 
za nadaljevanje dialoga z EU. Razmere v Afganistanu so bile na dnevnem redu tudi v okviru naslednjih razprav, npr. 
decembra z zunanjim ministrom Katarja. 

Minister dr. Anže Logar s kolegi na majskem zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve 
Avtor: MZZ 

Veliko pozornosti je FAC namenjal tudi zaostrenim razmeram na severu Etiopije in nadaljnjim aktivnostim EU, da 
bi dosegli prekinitev spopadov in olajšali humanitarne razmere. Ministri so razpravljali tudi o stanju v Belorusiji, pri 
čemer so zagotovili nadaljnjo podporo in angažma EU, vključno z omejevalnimi ukrepi. Poleg tega so razpravljali o 
nerešenih konfliktih v vzhodni soseščini s poudarkom na vzhodni Ukrajini, o južni soseščini, Srednji Aziji, odnosih 
EU z Rusko federacijo, odnosu EU do Kitajske, zaskrbljujočih razmerah v Sahelu in o možnih orodjih za stabilizacijo 
razmer, o možnostih sodelovanja EU z Združenim kraljestvom, odnosu EU do zalivskih držav, poudarili so tudi pomen 
vrnitve k iranskemu jedrskemu sporazumu (JCPoA) itd. Zavzeli so se za revitalizacijo odnosov med EU ter Latinsko 
Ameriko in Karibi ter razpravljali o pripravah na predsedniške in parlamentarne volitve v Nikaragvi in posledicah 
regionalnih volitev v Venezueli. Razprave so bile namenjene tudi pripravam na vrh Vzhodnega partnerstva, vrh EU z 
Afriško unijo in pripravam na konferenco ZN o podnebnih spremembah COP26, ki je potekala v Glasgowu. V juliju so 
razpravo prvič posvetili geopolitiki novih tehnologij, obravnavali pa so tudi posamezna področja strateškega kompasa, 
ki bo predvidoma sprejet spomladi leta 2022. Ministri so se prek video povezave pogovarjali z državnim sekretarjem 
ZDA Blinknom in z visoko komisarko OZN za človekove pravice, srečanja z ministri iz tretjih držav pa so izkoristili za 
poglobljene strateške razprave o posameznih regijah. 
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Minister dr. Anže Logar in visoki predstavnik EU Josep Borrell julija v Bruslju 
Avtor: MZZ 

Minister je obiskal Evropski center odličnosti za zoperstavljanje hibridnim grožnjam v Helsinkih, ki je bil v času PSEU21 
pomemben partner Slovenije pri pripravi dogodkov in politik za soočanje s hibridnimi grožnjami. Slovenija je na 
številnih dogodkih in konferencah opozarjala na trend rasti hibridnih groženj, na pomen sodelovanja EU in Nata ter 
držav Zahodnega Balkana pri soočanju s hibridnimi grožnjami. 

Svet EU je na področju SZVP vzpostavil nov zunanji proračunski sklad EPF, ki zajema vse zunanje ukrepe EU vojaškega 
ali obrambnega pomena v okviru SZVP. V času PSEU21 so bili znotraj tega okvira sprejeti prvi ukrepi pomoči, s katerimi je 
EU zagotovila finančno in materialno podporo Afriški uniji in oboroženim silam nekaterih partnerskih držav (Mozambik, 
Mali, BiH, Ukrajina, Moldavija in Gruzija). Izvajanje odločitev o krepitvi varnosti in obrambe EU je bilo osredotočeno 
na strateški kompas ter na nadaljevanje operativnih aktivnosti operacij in misij SVOP, projektov v okviru stalnega 
strukturnega sodelovanja na področju obrambe (PESCO), vključno z vojaško mobilnostjo in krepitvijo civilne SVOP. 
Potekala sta dodaten razvoj in nadgradnja instrumentov SVOP – tudi na področju hibridnega delovanja, kibernetske 
varnosti in nadzora meja. Dodaten poudarek je bil namenjen krepitvi odpornosti instrumentov SVOP, možni operativni 
podpori operacij in misij SVOP ter večji odpornosti partnerjev in tretjih držav. Razvoj in operacionalizacija koordinirane 
pomorske prisotnosti s poudarkom na indijsko-pacifiškem bazenu je okrepila prisotnost in pomorsko varnost EU. 

EU s sedmimi vojaškimi in enajstimi civilnimi operacijami ter misijami SVOP ostaja prisotna v Afriki, Evropi in na 
Bližnjem vzhodu. Operacije in misije SVOP so z dodatnimi ukrepi kljub pandemiji in slabšanju razmer – zlasti v Sahelu 
– nadaljevale operativno delovanje v polnem obsegu. Z operacionalizacijo EPF so vojaške misije in operacije dobile 
pomemben dodaten instrument za učinkovitejše delovanje. Ministrstvo se je osredotočalo na usklajevanje stališč, 
povezanih s strateškim kompasom, izvajanje zavez EU za razvoj civilne SVOP ter pripravo in usklajevanje stališč v 
povezavi z operativnim delovanjem operacij in misij SVOP. 
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NATO TER SODELOVANJE V MIROVNIH OPERACIJAH IN MISIJAH 

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je udeležil štirih zasedanj zunanjih ministrov Nata. Zasedanji marca 
v Bruslju in junija prek avdio-video povezave sta bili namenjeni predvsem procesu Nato 2030 in pripravam na vrh v 
Bruslju. Tretje srečanje je avgusta potekalo prek avdio-video povezave, na njem pa so ministri obravnavali razmere v 
Afganistanu. Četrto srečanje, ki je potekalo konec novembra oz. v začetku decembra v Rigi, je bilo posvečeno razpravam 
o naslednjem strateškem konceptu Nata in tudi aktualnemu politično-varnostnemu dogajanju – od razmer v Ukrajini 
in njeni soseščini do Afganistana in Zahodnega Balkana. 

Zunanji ministri držav članic Nato decembra v Rigi 
Avtor: MZZ 

Zvezo Nato so v letu 2021 zaznamovali začetek procesa prenove strateškega koncepta, konec misije Odločna podpora 
v Afganistanu in umik zavezniških sil iz Afganistana ter razmere v Ukrajini in njeni soseščini. Nato je v intenzivnem 
procesu prilagajanja na dinamične in korenite spremembe varnostnega okolja. Predsednik vlade Janez Janša se je 
14. junija udeležil vrha zveze Nato, ki je utiril načrt za prenovo strateškega koncepta. Glede tega potekajo intenzivne 
vsebinske razprave znotraj Nata. Novi strateški koncept bo zavezništvo sprejelo predvidoma na naslednjem vrhu junija 
2022 v Madridu. Zaveznice so po sprejetju odločitve o umiku zavezniških sil iz Afganistana to tudi uresničile. Od konca 
julija so zaveznice v težkih pogojih evakuirale več kot 120.000 oseb, vključno z Natovim afganistanskim osebjem. 
Misija Odločna podpora se je formalno zaključila 10. septembra. 

Slovenija je aktivno podpirala sodelovanje med Natom in Evropsko unijo. Strateško partnerstvo med obema 
organizacijama je nujno za varno Evropo. V okviru predsedovanja Svetu EU sta bila v okviru Nata organizirana dva 
dogodka: neformalni seminar glede vidikov spola pri boju proti terorizmu in okrogla miza glede sodelovanja žensk 
na področju miru in varnosti. Slovenija je bila tudi sicer aktivna na področju žensk, miru in varnosti ter je prispevala v 
finančni mehanizem Nata za to področje. 

Slovenija je nadaljevala aktivno sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah (SMOM). Ob koncu leta je bilo v 
12 SMOM pod okriljem OZN, Nata, EU, OVSE in Globalne protiteroristične koalicije zoper Daiš vključenih okoli 300 
pripadnikov Slovenske vojske in Slovenske policije, vključno s civilnimi strokovnjaki. Največji kontingent Slovenske 
vojske v tujini deluje na območju Zahodnega Balkana v okviru Natove operacije KFOR. Delovanje v regiji ostaja 
prednostna zunanjepolitična naloga Slovenije, kar je bilo sporočeno tudi na ministrskem zasedanju regionalne pobude 
Jadranska listina (A5), ki se ga je 24. novembra udeležil državni sekretar dr. Raščan. 
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Minister dr. Anže Logar in veleposlanik Matjaž Šinkovec sta ob 17. obletnici članstva Slovenije v Natu dvignila zastavo pred 
poslopjem ministrstva 
Avtor: Tamino Petelinšek, STA 

Slovenija si še naprej prizadeva za intenzivno sodelovanje na področju mirovnih operacij, na kar je državni sekretar dr. 
Raščan spomnil na ministrski konferenci OZN o ohranjanju miru, ki je potekala decembra v Seulu. Kot prispevek 
zmogljivosti Republike Slovenije k miru in varnosti v svetu je omenil Center za izobraževanje in usposabljanje za 
sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah (POTC), ki organizira usposabljanja, izobraževanja in seminarje za 
udeležence SMOM, in ITF – Ustanovo za krepitev človekove varnosti, ki deluje na področju razminiranja in pomoči 
žrtvam min v različnih regijah. 
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NADZOR NAD OBOROŽITVIJO, RAZOROŽEVANJE, NEŠIRJENJE OROŽJA ZA MNOŽIČNO
UNIČEVANJE IN IZVOZNI REŽIMI TER BOJ PROTI TERORIZMU 

Slovenija se je aktivno vključevala v razprave na področju neširjenja orožja, razoroževanja in nadzora nad oborožitvijo. 
Začetek leta je zaznamoval dogovor med ZDA in Rusko federacijo o podaljšanju nove pogodbe START za nadaljnjih pet 
let, ki ga je slovenska stran javno podprla; enako velja za ponovno vzpostavitev strateškega dialoga med državama, 
ki sta ga začeli pol leta pozneje zaradi razprave o prihodnjem nadzoru nad oborožitvijo. Kot predsedujoča Svetu EU 
v drugi polovici leta je Slovenija poseben poudarek namenila pripravam na 10. pregledno konferenco Pogodbe o 
neširjenju jedrskega orožja. Omenjena tematika je bila v ospredju neformalnega posveta direktorjev EU za neširjenje 
orožja in razoroževanje, ki je potekal septembra v Ljubljani. Kot posebni gost je na srečanju sodeloval predsedujoči 
10. pregledni konferenci argentinski veleposlanik Gustavo Rodolfo Zlauvinen. Ob tej priložnosti se je veleposlanik 
bilateralno srečal z državnim sekretarjem dr. Stanislavom Raščanom. Slovenija je kot predsedujoča Delovni skupini 
Sveta EU za področje terorizma decembra uspešno organizirala tudi razpravo o jedrskem terorizmu in izzivih jedrskega 
varovanja. 

Poseben uspeh v letu 2021 predstavlja 
četrta izvolitev Slovenije v svet guvernerjev 
Mednarodne agencije za atomsko energijo 
(IAEA) za obdobje 2021–2023 na 65. zasedanju 
Generalne konference IAEA, ki je potekalo 
med 20. in 24. septembrom na Dunaju. 
Minister dr. Logar je na konferenci nastopil 
tudi v imenu EU. Slovenija je delovanje IAEA 
podprla s prostovoljnimi finančnimi prispevki, 
ki jih je namenila prenovi laboratorijev IAEA 
v Seibersdorfu in štipendijskemu skladu Marie 
Skłodowske Curie, ki je bil vzpostavljen za 
krepitev vloge žensk na jedrskem področju. 
Slovenija je bila zelo dejavna v Organizaciji 
pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih 
poizkusov. V tem okviru je minister dr. Logar 
sodeloval na zasedanju konference o XIV. 
členu Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih 
poskusov, kjer je poudaril pomen čimprejšnje 
uveljavitve te ključne pogodbe na področju 
neširjenja jedrskega orožja in razoroževanja. 
Slovenska stran je sodelovala tudi na 
zasedanjih odločevalskih teles Konvencije 
o prepovedi kemičnega orožja, kjer je prišlo 
do odvzema glasovalnih pravic Siriji zaradi 
njenega nespoštovanja konvencije, prav 
tako se je nadaljevalo razreševanje primera 
zastrupitve ruskega opozicijskega aktivista 
Alekseja Navalnega. Slovenija je sodelovala 
na zasedanju Konference o razoroževanju 
v Ženevi, kjer je v okviru njenega visokega 
segmenta med 22. in 24. februarjem nastopil 
državni sekretar dr. Stanislav Raščan. 
Sodelovala je tudi na splošni razpravi 1. odbora 
o razorožitvenih in varnostnih vprašanjih, ki je 
bilo oktobra v okviru 76. zasedanja Generalne 
skupščine OZN. 

V okviru 19. srečanja držav pogodbenic Ottavske konvencije, ki je potekalo med 15. in 19. novembrom, je slovenska 
stran potrdila svojo zavezanost uresničitvi cilja za svet brez protipehotnih min do leta 2025. Slovenija je tudi v tem letu 
zagotavljala podporo aktivnostim ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti. Udeležila se je tudi 6. preglednega 
zasedanja Konference držav pogodbenic Konvencije o konvencionalnem orožju, ki je od 13. do 17. decembra potekalo 
v Ženevi. Na srečanju se je zavzela za oblikovanje dogovora, ki bo vodil k pravno zavezujočemu mednarodnemu 
instrumentu za prepoved ali regulacijo določenih vrst avtonomnih ubojnih sistemov. Zunanje ministrstvo je spremljalo 
delo mednarodnih nadzornih mehanizmov pri izvozu orožja ter blaga in tehnologije z dvojno rabo in sodelovalo pri 
delu pristojnih vladnih komisij. 

Neformalni posvet direktorjev EU za neproliferacijo in razoroževanje 
Avtor: MZZ 
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Usposabljanje za odkrivanje min 
Avtor: ITF 

Slovenija je v okviru PSEU21 vodila delovno skupino COTER, ki se ukvarja z zunanjimi vidiki boja proti terorizmu, hkrati 
pa usklajuje stališča držav članic o mednarodnih vidikih boja proti terorizmu. Globalna grožnja terorizma in nasilnega 
ekstremizma se je v letu 2021 v luči spremembe političnega režima v Afganistanu močno povečala. Grožnjo za 
prihodnost predstavlja tudi prehajanje talibanskih podpornikov k terorističnim organizacijam, kakršna je Islamska 
država. Skupaj s podporo in prehajanjem pripadnikov veliko grožnjo predstavljajo tudi družbena omrežja in prisotnost 
terorističnih vsebin v spletu. Slovenija je kot članica Globalne koalicije zoper Daiš podpirala prizadevanja mednarodne 
skupnosti v boju proti terorizmu, pri čemer je s šestimi vojaki Slovenske vojske sodelovala v okviru operacije Neomajna 
odločnost v Iraku. Minister dr. Logar se je udeležil zasedanja zunanjih ministrov junija v Rimu, na katerem so ministri 
sprejeli skupno izjavo, v kateri so ponovno potrdili skupno odločenost za nadaljevanje boja proti Daišu oz. Isisu in 
ustvarjanju pogojev za dokončni poraz omenjene teroristične skupine, kar je izključni namen koalicije. Ministri so 
poudarili zavezanost zaščiti civilistov in spomnili, da morajo vse aktivnosti potekati v skladu z mednarodnim pravom, 
vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic ter z relevantnimi resolucijami 
Varnostnega sveta OZN. 
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SEVERNA AMERIKA 

Slovenija in Združene države Amerike so s krepitvijo dialoga in sodelovanja na političnih in delovnih ravneh 
nadgrajevale dvostranske partnerske in zavezniške odnose, prav tako so se na mnogih področjih poglabljali odnosi 
med Evropsko unijo in ZDA. 15. junija je v Bruslju potekal vrh EU-ZDA; tam sprejeta skupna izjava določa prednostna 
področja sodelovanja, med njimi trgovino, tehnologijo ter zunanjo in varnostno politiko. Uresničevanje dogovorov vrha 
je dobilo zagon v drugi polovici leta, v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. 

Državni sekretar mag. Gašper Dovžan je 8. marca opravil pogovor z namestnico pomočnika državnega sekretarja, 
pristojno za EU, Molly Montgomery in ji predstavil glavne prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU. 
Sogovornika sta potrdila, da imata državi zelo podobna stališča glede ključnih vprašanj v času pandemije in obnove 
po njej. Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je 13. maja govoril z vršilcem dolžnosti pomočnika državnega sekretarja 
za evropske in evrazijske zadeve Philom Reekerjem. Strinjala sta se, da so odnosi med državama dobri in vsestransko 
razviti ter se zavzela za njihovo poglabljanje na vseh področjih v skupnem interesu. V Washingtonu so 24. junija 
potekale redne politično-varnostne konzultacije med Slovenijo in ZDA, ki so se jih udeležili predstavniki zunanjih 
in obrambnih ministrstev obeh držav. Glavne teme so bile dvostransko politično, obrambno in vojaško sodelovanje, 
dogajanje v Natu in aktualne mednarodne razmere. Ob robu konzultacij se je politični direktor Jernej Müller srečal z 
državno podsekretarko za politične zadeve Victorio Nuland in opravil dodatna srečanja z visokimi predstavniki State 
Departmenta. 

Politično-varnostne konzultacije med Slovenijo in ZDA junija v Washingtonu 
Avtor: MZZ 

Med 25. in 27. avgustom je Slovenijo obiskala delegacija ameriških senatorjev pod vodstvom Richarda Shelbyja, ki so 
se na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja udeležili letne slovesnosti ob dnevu slovensko-ameriškega 
prijateljstva in zavezništva. V pogovoru z ministrom dr. Anžetom Logarjem so senatorji izpostavili dvostranske odnose, 
razmere na Zahodnem Balkanu in sodelovanje v Pobudi treh morij. Blejskega strateškega foruma se je 1. in 2. 
septembra kot predstavnik ZDA udeležil namestnik pomočnika državnega sekretarja, pristojen za Srednjo Evropo, 
Matthew Boyse. Minister dr. Anže Logar se je ob robu splošne razprave Generalne skupščine OZN v New Yorku 22. 
septembra sestal z namestnico državnega sekretarja Wendy Sherman in z njo izmenjal poglede na dvostransko 
sodelovanje, tudi v okviru strateškega dialoga, in na aktualne mednarodne teme, tudi Afganistan. 

Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je 22. oktobra opravil pogovor z novoimenovano pomočnico državnega sekretarja 
za evropske zadeve Karen Donfried. Sogovornika sta potrdila skupni interes za nadaljnjo krepitev medsebojnega 
sodelovanja in se posebej posvetila dogajanju na Zahodnem Balkanu. 
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Predsednik republike Borut Pahor je 
na povabilo predsednika ZDA Josepha 
Bidna 9. decembra sodeloval na 
vrhu za demokracijo. Ministra Aleš 
Hojs in Marjan Dikaučič sta se kot 
predstavnika predsedujoče države 
Svetu EU 16. decembra v Washingtonu 
udeležila ministrskega zasedanja 
EU-ZDA za pravosodje in notranje 
zadeve. Minister dr. Anže Logar je 
20. decembra na povabilo državnega 
sekretarja Antonyja Blinkna obiskal 
Washington. Sogovornika sta 
izrazila zadovoljstvo z odličnimi 
odnosi med državama in potrdila 
nadaljevanje strateškega dialoga v 
letu 2022. Obravnavala sta aktualne 
mednarodne izzive, tudi razmere 
na Zahodnem Balkanu in v vzhodni 
Evropi, in se zavzela za okrepljeno 
sodelovanje na multilateralnem 
področju. 

Slovenija je posebno skrb namenjala tudi nadaljnjemu razvoju partnerskih in zavezniških odnosov s Kanado, tako na 
dvostranski ravni kot v okviru sodelovanja med Evropsko unijo in Kanado. Podlago za to je predstavljala skupna izjava 
vrha EU-Kanada, ki je bil 14. junija v Bruslju. Državna sekretarja mag. Gašper Dovžan in dr. Stanislav Raščan sta 22. 
novembra opravila konzultacije s posebnim odposlancem predsednika vlade Kanade za EU in Evropo Stéphanom 
Dionom in veleposlanico pri EU Ailish Campbell. Glavni del pogovorov je bil namenjen slovenskemu predsedovanju 
Svetu EU, evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana in novim priložnostim za krepitev strateških odnosov med 
EU in Kanado. Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je ob robu ministrskega zasedanja OVSE v Stockholmu 
1. decembra srečal z novoimenovano ministrico za zunanje zadeve Mélanie Joly. Izmenjala sta poglede na glavna 
dvostranska in multilateralna vprašanja. 

Minister dr. Anže Logar z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom 
decembra v Washingtonu 
Avtor: MZZ 

Konzultacije državnih sekretarjev Dovžana in dr. Raščana s posebnim odposlancem predsednika vlade Kanade za EU in Evropo 
Stéphanom Dionom in veleposlanico pri EU Ailish Campbell 
Avtor: MZZ 
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LATINSKA AMERIKA IN KARIBI 
Slovenija je v letu 2021 nadaljevala dialog in krepila sodelovanje z državami Latinske Amerike in Karibov. Nekatere 
aktivnosti je vodila v vlogi predsedujoče Svetu Evropske unije. Tretje zasedanje Mešane komisije za gospodarsko 
sodelovanje z Brazilijo, ki ga je na slovenski strani vodil generalni direktor za gospodarsko in javno diplomacijo mag. 
Iztok Grmek, na brazilski pa državni sekretar Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega, je potekalo 16. marca. Z Brazilijo 
so bile izvedene konzultacije o digitalizaciji in umetni inteligenci, potekalo pa je tudi nekaj drugih aktivnosti na tem 
področju. 

Med 19. in 23. aprilom je Ministrstvo za zunanje zadeve pod okriljem Blejskega strateškega foruma organiziralo tretjo 
mednarodno konferenco Dnevi Latinske Amerike in Karibov (Dnevi LAK). Na njenem uvodnem delu so z video nagovori 
sodelovali zunanji ministri Slovenije, Argentine, Čila, Kostarike, Paname in Portugalske ter namestniki ministrov in visoki 
predstavniki Brazilije, Kolumbije, Mehike, Nemčije in Španije. Vsebinski del razprav se je usmeril v sodelovanje med 
Slovenijo in EU ter državami regije na področju krožnega gospodarstva, voda, znanosti in raziskovanja ter ekonomskih 
odnosov. Pred konferenco je v soorganizaciji ministrstva in Fundacije EU-LAK potekalo letno srečanje Reflection 
Forum, ki je bilo namenjeno predvsem okoljskim izzivom in je bilo del priprav na konferenco COP26. Kulturni del Dni 
LAK je obsegal odprtje razstave o slovensko-paragvajski 
antropologinji dr. Branislavi Sušnik v Slovenskem 
etnografskem muzeju in nekatere druge aktivnosti za 
zaznamovanje 100. obletnice njenega rojstva. Slovenija 
je še naprej spremljala večplastno krizo v Venezueli. 
17. junija je na donatorski konferenci za solidarnost z 
venezuelskimi migranti in begunci v Latinski Ameriki 
napovedala humanitarni prispevek v višini 60.000 EUR. 
Ministrstvo za zunanje zadeve je v sodelovanju s Centrom 
za evropsko prihodnost in Evropskim inštitutom za javno 
upravo med 14. in 17. septembrom organiziralo delavnico 
o tehnikah pogajanj in opolnomočenju za predstavnice 
demokratičnih sil Venezuele. Predstavniki ministrstva 
so sodelovali v medresorskem projektu repatriacije 
Slovencev iz Venezuele. 

Politične konzultacije s Perujem, ki jih je na slovenski strani vodil politični direktor Jernej Müller, na perujski pa 
generalna direktorica María Teresa Merino Villarán de Hart, so bile izvedene 14. julija. Državni sekretar dr. Stanislav 
Raščan je 5. avgusta opravil pogovor s podsekretarko v ministrstvu za zunanje zadeve Mehike Carmen Moreno 
Toscano. Po rušilnem potresu na Haitiju 14. avgusta je Slovenija tej državi namenila nujno materialno pomoč v 
vrednosti 140.000 EUR, nadaljnjih 60.000 EUR finančne pomoči pa je prispevala prek Mednarodne federacije društev 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter Slovenske karitas. Ob robu splošne razprave Generalne skupščine OZN se je 
predsednik republike Borut Pahor 22. septembra sestal s predsednikom Kostarike Carlosom Alvaradom Quesadom, 
minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar pa z zunanjim ministrom Nikaragve Denisom Moncadom Colindresom. Ob 
robu podnebne konference COP26 v Glasgowu se je predsednik vlade Janez Janša 1. novembra srečal s predsednikom 
Hondurasa Juanom Orlandom Hernándezom. Državni sekretar dr. Stanislav Raščan se je 19. novembra ob robu 
zasedanja ministrov EU za mednarodno razvojno sodelovanje v Bruslju sestal z namestnikom ministra za zunanje 
zadeve Kostarike Christianom Guillermetom Fernándezom. Slovenija se je s prispevkom prof. dr. Andreja Finka na 
področju ustave in zunanjih zadev vključila tudi v projekt EU v podporo ustavodajnemu procesu v Čilu. 

Slovenija je bila še naprej aktivna opazovalka v Tihomorskem zavezništvu, ki povezuje Čile, Kolumbijo, Mehiko in 
Peru. Na letnem forumu zavezništva z državami opazovalkami je sodelovala 29. novembra, 13. decembra pa je izvedla 
skupne konzultacije s štirimi članicami na področju 
kibernetske varnosti, digitalizacije in umetne inteligence. 
Novembra in decembra so v sklopu konference Dnevi 
LAK potekali še trije tematski seminarji, na katerih so 
visoki predstavniki iz več evropskih, latinskoameriških in 
karibskih držav ter mednarodnih organizacij razpravljali 
o krožnem gospodarstvu, socialni koheziji in digitalizaciji. 
V tem sklopu so zagnali digitalno spletišče EU z Latinsko 
Ameriko in Karibi »D4D Hub LAC«. Ministrstvo za 
zunanje zadeve je seminarje izvedlo v sodelovanju z več 
mednarodnimi partnerji, med njimi s Fundacijo EU-LAK, 
Evropsko komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje 
in Razvojnim centrom OECD. Dnevi LAK 

Vir: MZZ 

Delavnica o tehnikah pogajanja in opolnomočenja žensk 
Vir: Center za evropsko prihodnost 
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VZHODNA SOSEŠČINA, VZHODNO PARTNERSTVO IN SREDNJA AZIJA 

Na delovnem obisku v Moskvi se je minister dr. Logar na srečanju s Sergejem Lavrovom zavzel za zmanjšanje napetosti 
med Rusko federacijo in EU, poudaril pomen spoštovanja mednarodnopravnih obveznosti in izrazil solidarnost z 
državami članicami EU, katerih diplomati so bili izgnani iz Ruske federacije. Ruski strani je posredoval pričakovanje, 
da se ohrani poučevanje slovenskega jezika in književnosti na Moskovski državni univerzi Lomonosov tudi za prihodnje 
generacije in se strinjal, da medvladna komisija za gospodarsko sodelovanje čimprej nadaljuje delo pod novima 
sopredsedujočima. Srečal se je tudi s predstavniki ruskih nevladnih organizacij. Na konzultacijah s področja kulturnega 
sodelovanja s posebnim predstavnikom predsednika Ruske federacije za mednarodno kulturno sodelovanje Mihailom
Švidkojem, ki jih je vodil državni sekretar Gašper Dovžan, je bil potrjen pomen sodelovanja na področju kulturne 
dediščine in knjižničnih izmenjav. Politični direktor Jernej Müller je opravil konzultacije z direktorjem Departmaja 
za evropsko sodelovanje na ruskem ministrstvu za zunanje zadeve Nikolajem Kobrincem glede zunanjepolitičnega 
dogajanja v vzhodni soseščini in na Južnem Kavkazu. 

Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je sprejel ministra Vlade Moskve Sergeja Čerjomina in se med drugim zavzel 
za vzpostavitev redne letalske povezave med Ljubljano in Moskvo. V Moskvi je državni sekretar dr. Stanislav Raščan 
nagovoril udeležence seminarja Ruskega sveta za mednarodne zadeve (RIAC) o odnosih med EU in Rusijo ter 
opravil politične konzultacije z namestnikom zunanjega ministra Ruske federacije Aleksandrom Gruškom. Potekal 
je tudi neformalni politični dialog med EU in Rusko federacijo o širitvi, ki ga je vodil politični direktor Jernej Müller. 
Tradicionalna spominska slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem je ponovno združila slovenske in ruske politike, 
gospodarstvenike in kulturnike. 

Slovenija je tako v bilateralnem okviru kot v mednarodnem prostoru izražala podporo ozemeljski celovitosti, 
nedotakljivosti in suverenosti Ukrajine in Gruzije. Predsednik republike Borut Pahor se je udeležil otvoritvenega vrha 
Krimske platforme, kjer je bila sprejeta skupna deklaracija, usklajena med Evropsko unijo in Ukrajino. Predsednik 
Pahor je pozval k bolj zavzetemu in iskrenemu dialogu med Ukrajino in Rusko federacijo ter Evropsko unijo in 
Rusko federacijo. V civilno misijo EU za reformo sektorja civilne varnosti (EUAM) je Slovenija napotila policijskega 
strokovnjaka in nadaljevala finančno podporo Posebni opazovalni misiji OVSE v Ukrajini (SMM). Podporo gruzijski 
ozemeljski celovitosti je izrazila v okviru nacionalnih izjav ob šestmesečnih pregledih stanja konflikta na podlagi 
konsolidiranega poročila Generalnega sekretariata Sveta Evrope, ob obletnici gruzijsko-ruske vojne in s podporo 
resolucijam v generalnem sekretariatu (notranje razseljene osebe) in Sektorju za človekove pravice. V opazovalno 
misijo EU v Gruziji, ki pomembno prispeva k varnosti in stabilnosti, je napotila opazovalca. 

Minister dr. Logar z ukrajinskim ministrom Kulebo pri polaganju cvetja ob obeležju padlim za Ukrajino 2014 – 2018 
Avtor: MZZ 
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S partnerskimi državami, ki si želijo zbližanja in tesnejšega sodelovanja z EU, je Slovenija krepila politični dialog 
in bilateralno sodelovanje. Predsednik vlade Janez Janša je v pogovoru z ukrajinskim predsednikom vlade Denisom 
Šmihalom ob robu Ekonomskega foruma v Karpaczu na Poljskem in z gruzijskim predsednikom vlade Iraklijem 
Garibašvilijem ob robu COP26 v Glasgowu izrazil podporo evropskim in evroatlanskim prizadevanjem Ukrajine in 
Gruzije. S predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim je podpisal bilateralno deklaracijo o evropski perspektivi 
Ukrajine. 

Minister dr. Logar je na delovnem obisku v Kijevu v pogovorih z ministrom Dmitrom Kulebom, predsednikom vlade 
Šmihalom in predsednikom parlamenta Dmitrom Razumkovom izrazil podporo reformnim prizadevanjem Ukrajine 
na poti njenega približevanja Evropski uniji in zvezi Nato. Pozval je ukrajinsko vlado, da v skladu s pridružitvenim 
sporazumom z EU nadaljuje izvajanje reform na področju boja proti korupciji, vladavine prava in neodvisnosti sodstva. 
V Hiši decentralizacije je nagovoril udeležence na slovesnosti ob pridružitvi Slovenije k programu U-lead, ki nudi 
strokovno in finančno pomoč Ukrajini pri obsežni reformi za decentralizacijo in regionalni razvoj. Državni sekretar 
dr. Stanislav Raščan je opozoril na nujnost nadaljnjih reform v Ukrajini in zagotovil podporo Slovenije pri tem tudi 
na Konferenci o reformah v Ukrajini, ki je potekala v Vilni v obliki avdio-video konference. Na mednarodni konferenci 
Odesa Debate v Odesi je državni sekretar dr. Stanislav Raščan predstavil poglede na prihodnost izgradnje miru in 
blaginje v Ukrajini. V ospredju njegovih pogovorov s prvo namestnico predsednika vlade Ukrajine Olgo Stefanišino in 
prvo namestnico zunanjega ministra Emino Džaparovo je bila krepitev političnega in gospodarskega sodelovanja med 
Slovenijo in Ukrajino. 

Minister dr. Anže Logar ter podpredsednik gruzijske vlade in zunanji minister David Zalkaniani 
Avtor: MZZ 

Minister dr. Logar je gostil gruzijskega podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve Davida Zalkalianija. V 
pogovoru je poudaril pomen vladavine prava in izvedbo pravosodne reforme kot ključnih tem za nadaljnjo krepitev 
sodelovanja med Evropsko unijo in Gruzijo. Državni sekretar dr. Stanislav Raščan se je na konzultacijah z namestnikom 
zunanjega ministra Gruzije Teimurazom Džandžalijem dogovoril za krepitev bilateralnega sodelovanja, posebej na 
področju turizma. 

Predsednik republike Borut Pahor je na srečanjih s predsednico republike Maio Sandu in najvišjim političnim vrhom 
Moldavije izrazil podporo prizadevanjem vodstva za izvedbo potrebnih reformnih procesov, ki bodo državo približali 
vrednotam in standardom EU. Minister dr. Logar je izrazil podporo Slovenije načrtovanim reformam na srečanju z 
moldavskim zunanjim ministrom Nicom Popescujem ob robu UNGA76. Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je na 
pogovor sprejel državnega sekretarja v ministrstvu za zunanje zadeve in evropske integracije republike Moldavije 
Dumitruja Socolana in se zavzel za poglobitev sodelovanja na področju vzpostavitve institucij, okoljske tematike 
in humanitarne pomoči. V letu 2021 je Slovenija prenesla akreditacijo nerezidenčnega pokrivanja iz Kijeva na 
veleposlaništvo v Bukarešti. Politični dialog se je okrepil tudi z Armenijo. Minister dr. Logar se je ob robu UNGA76 
srečal z zunanjim ministrom Araratom Mirzojanom, državni sekretar dr. Stanislav Raščan pa je na virtualnih političnih 
konzultacijah z namestnikom ministra za zunanje zadeve Avetom Adoncem izrazil zadovoljstvo ob začetku veljavnosti 
sporazuma CEPA med Armenijo in EU. 
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Državni sekretar dr. Stanislav Raščan med pogovorom z namestnikom ministra za zunanje zadeve Republike Armenije Adontsom 
Avtor: MZZ 

Slovenija je med letom opozarjala na zaskrbljujoče razmere v Belorusiji in pozivala k vzpostavitvi vključujočega dialoga 
med vsemi deležniki. Minister dr. Logar se je dvakrat udeležil avdio-video sestanka v formatu Arria varnostnega sveta 
OZN – februarja je bila tema svoboda medijev v Belorusiji, oktobra pa tamkajšnje razmere in beloruska 
instrumentalizacija migrantov. Maja je v Ljubljani na delovnem obisku gostil Svetlano Tihanovsko. Na virtualni 
mednarodni konferenci o prihodnosti Belorusije je minister obsodil nadaljevanje represije režima, kršitve človekovih 
pravic in nesprejemljiv pritisk oblasti na civilno družbo ter belorusko izkoriščanje migrantov za doseganje političnih 
ciljev in povzročanje migracijskih pritiskov na EU. 

Minister dr. Anže Logar in voditeljica beloruske opozicije Svetlana Tihanovska 
Avtor: Tamino Petelinšek, STA 
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Slovenija je v pogovorih s partnerskimi državami vseskozi poudarjala pomen skupne deklaracije o Vzhodnem 
partnerstvu, ki je bila sprejeta na vrhu 15. decembra. Politični direktor Jernej Muller je zato izvedel konzultacije z 
Ukrajino, Gruzijo, Moldavijo, Armenijo in Azerbajdžanom. Slovenija je novembra organizirala virtualni Forum za mlade 
iz Vzhodnega partnerstva, ki se ga je udeležilo več kot 200 udeležencev, njegovi sklepi so bili omenjeni tudi v skupni 
deklaraciji. Slovenija je krepila sodelovanje tudi z državami srednje Azije. Minister dr. Logar se je ob robu UNGA76 
srečal s kirgiškim zunanjim ministrom, državni sekretar dr. Stanislav Raščana se je udeležil gospodarskega foruma 
EU-Srednja Azija v Biškeku in na konzultacijah gostil direktorja Agencije za preprečevanje korupcije iz Uzbekistana. 

JUGOVZHODNA EVROPA 

V letu 2021 so se nadaljevali intenzivni stiki z državami jugovzhodne Evrope. Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar 
je bil maja skupaj z ministroma za zunanje zadeve Češke Jakubom Kulhánekom in Avstrije Alexandrom Schallenbergom 
na delovnem obisku v Albaniji. Maja je potekal tudi delovni obisk predsednika republike Boruta Pahorja v Republiki 
Albaniji. Predsednik Pahor se je marca mudil na delovnem obisku v Sarajevu, ponovno srečanje na predsedniški ravni je 
potekalo septembra ob robu Blejskega strateškega foruma, oktobra je sledil uradni obisk ministrice za zunanje zadeve 
BiH Bisere Turković v Sloveniji. S člani predsedstva se je srečal tudi predsednik vlade Janez Janša, novembra je na 
zasebnem obisku gostil člana Predsedstva BiH Milorada Dodika. V okviru sodelovanja med zunanjima ministrstvoma 
so julija potekale bilateralne politične konzultacije na ravni državnih sekretarjev oz. namestnikov ministra. 

Zunanji ministri Slovenije, Avstrije in Češke na pogovoru s predsednikom albanske vlade Edijem Ramo v Tirani 
Avtor: MZZ 

Predsednik republike Borut Pahor se je maja mudil na delovnem obisku v Črni gori, s predsednikom Milom Đukanovićem 
se je srečal tudi novembra ob robu Pariškega mirovnega foruma. Januarja je potekalo virtualno srečanje predsednikov 
obeh parlamentov Igorja Zorčiča in Alekse Bečića. Junija je bil predsednik državnega zbora Igor Zorčič na uradnem 
obisku v Črni gori, konec novembra in decembra pa se je na uradnem obisku v Ljubljani mudil predsednik črnogorskega 
parlamenta Aleksa Bečić. Junija je predsednik vlade Janez Janša na delovnem obisku gostil predsednika črnogorske 
vlade dr. Zdravka Krivokapića. Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je ob robu junijskega zasedanja Procesa 
sodelovanja v jugovzhodni Evropi (SEECP) v Turčiji srečal s črnogorskim zunanjim ministrom Đorđem Radulovićem, 
septembra pa se je zunanji minister dr. Logar ob robu srečanja predsednikov parlamentov držav Zahodnega Balkana 
na Brdu pri Kranju srečal s predsednikom črnogorskega parlamenta Bečićem. 
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Predsednik republike Borut Pahor je bil maja in novembra na delovnem obisku na Kosovu, kjer se je srečal s 
predsednico dr. Vjoso Osmani, novembra pa tudi s predsednikom vlade Kosova Albinom Kurtijem, s katerim se je pred 
tem sestal tudi ob robu Blejskega strateškega foruma. Minister dr. Logar se je sestal s kosovsko ministrico za zunanje 
zadeve in diasporo Doniko Gërvalla-Schwarz junija ob robu srečanja Europa-Forum Wachau v Avstriji in septembra 
ob robu 76. zasedanja Generalne skupščine OZN. Marca je bil na uradnem obisku v Ljubljani podpredsednik vlade 
Severne Makedonije za evropske zadeve Nikola Dimitrov, marca pa je potekalo tudi virtualno srečanje parlamentarnih 
skupin prijateljstva Slovenije in Severne Makedonije. Maja je sledil obisk ministra dr. Logarja v Skopju, ki je bil izveden 
skupaj z ministroma za zunanje zadeve Češke Jakubom Kulhánekom in Avstrije Alexandrom Schallenbergom. V zvezi 
z napredkom Severne Makedonije na poti v EU so v drugi polovici leta med najvišjimi predstavniki obeh držav potekala 
številna srečanja ob različnih dogodkih. 

Zunanji ministri Slovenije, Avstrije in Češke na srečanju z zunanjim ministrom Severne Makedonije Bujarjem Osmanijem 
Avtor: MZZ 

Dinamika sodelovanja s Srbijo se je v letu 2021 ponovno okrepila. Maja je potekal uradni obisk srbskega ministra za 
zunanje zadeve Nikole Selakovića v Sloveniji. Z ministrom dr. Anžetom Logarjem sta se ponovno sestala septembra 
ob robu 76. zasedanja GS OZN. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič se je konec avgusta mudil na uradnem obisku 
v Srbiji. Predsednik vlade Janez Janša se je s predsednikom Aleksandrom Vučićem večkrat sestal ob robu različnih 
multilateralnih dogodkov. Ob robu Blejskega strateškega foruma sta se srečala predsednika Borut Pahor in Aleksandar 
Vučić. Potekala so tudi redna srečanja ministrov oz. državnih sekretarjev, pristojnih za evropske zadeve. 

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je maja na uradnem obisku gostil ministra za zunanje zadeve Turčije Mevlüta 
Çavuşoğluja, predsednik države Borut Pahor pa se je septembra srečal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom 
Erdoğanom ob robu 76. zasedanja Generalne skupščine OZN. Slovenija se je v okviru svojih aktivnosti udeleževala 
dogodkov na področju regionalnega sodelovanja v okviru Berlinskega procesa, Procesa Brdo-Brioni, Srednjeevropske 
pobude (SEP), Jadransko-jonske pobude (JJP) in Regionalnega sveta za sodelovanje (RCC). V pobudah je s svojimi 
aktivnostmi krepila vladno, parlamentarno in poslovno dimenzijo. 
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Turški zunanji minister Mevlüt Çavuşoğlu in minister dr. Anže Logar 
Avtor: Tamino Petelinšek, STA 

Predsednik republike Borut Pahor je s predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem maja na Brdu pri Kranju gostil 
svečano kosilo voditeljev Procesa Brdo-Brioni, ki je bilo posvečeno 10. obletnici delovanja pobude. Voditelji so sprejeli 
skupno izjavo, s katero so EU pozvali k pospešitvi procesa širitve na države Zahodnega Balkana. 

Nemčija je julija gostila virtualni vrh Berlinskega procesa, ki se ga je udeležil predsednik vlade Janez Janša. Pred vrhom 
so potekali virtualni sestanki ministrov za zunanje zadeve, notranje zadeve, zdravje in gospodarstvo. Ključni temi 
vrha sta bili približevanje držav Zahodnega Balkana EU in krepitev regionalnega sodelovanja. Obravnavane so bile 
tudi druge teme, kot so zeleni koridorji, sprava v regiji, prihodnost mladih, sodelovanje civilnih družb, gospodarska 
vprašanja in okrevanje po pandemiji. Slovenija je svoje tretje predsedovanje Jadransko-jonski pobudi, ki je v celoti 
potekalo virtualno, maja sklenila z izvedbo ministrskega srečanja, na katerem so ministri sprejeli Izolsko deklaracijo, 
ki poudarja zavezanost pobude širitvi EU na Zahodni Balkan, s poudarkom na zeleni digitalizaciji gospodarstva. 
Poleg ministrskega srečanja sta bila v letu 2021 organizirana dva sestanka visokih predstavnikov pobude, konferenca 
predsednikov parlamentov in deset okroglih miz s skoraj tisoč udeleženci. Poudarek je bil na medresorskem sodelovanju 
gospodarstva, akademske sfere in mest. Slovenija je predsedovanje predala Albaniji in skupaj z BiH ostaja v trojki. 

V okviru črnogorskega predsedovanja Srednjeevropski pobudi (SEP) je decembra v Budvi potekal vrh predsednikov 
vlad SEP, ki se ga je virtualno udeležil predsednik vlade Janez Janša. Sprejeta je bila skupna izjava, v kateri so zajete 
teme o prihodnosti Evrope, širitvi oziroma približevanju držav Evropski uniji in okrevanju gospodarstva po pandemiji 
covida-19. Ministrskega srečanja ob robu vrha Procesa sodelovanja držav Jugovzhodne Evrope (SEECP) junija v 
Antaliji se je udeležil minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar. Septembrskega ministrskega srečanja v Antaliji, 
natančneje poslovnega foruma, se je z avdio-video posnetkom udeležil državni sekretar dr. Stanislav Raščan. Na treh 
srečanjih upravnega odbora RCC je Slovenija sodelovala na ravni političnega direktorja in nacionalnega koordinatorja. 
Slovenija je skladno s strategijo za Jugovzhodno Evropo 2030 imenovala nacionalnega koordinatorja in člane odbora 
za spremljanje izvajanja strategije v desetletnem obdobju. 
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Vrh EU- Zahodni Balkan na Brdu pri Kranju 
Avtor: Consilium.eu 

Oktobra je Slovenija kot predsedujoča Svetu EU na Brdu pri Kranju gostila vrh EU-Zahodni Balkan, ki so se ga poleg 
gostitelja, predsednika vlade Janeza Janše, udeležili predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica 
Evropske komisije Ursula von der Leyen ter voditelji vseh držav članic EU in držav Zahodnega Balkana. Na vrhu je bil 
ponovno potrjen geopolitični pomen Zahodnega Balkana za EU, potrjena pa je bila tudi evropska perspektiva za to 
regijo. Sprejeta je bila izjava, s katero je bilo med drugim dogovorjeno tudi, da bodo srečanja med EU in Zahodnim 
Balkanom na najvišji ravni odslej potekala redno. Ministrstvo za zunanje zadeve je decembra sklicalo sestanek 
Koordinacijskega odbora za Zahodni Balkan. Koordinacijski odbor je pripravil redno letno poročilo in akcijski načrt za 
delovanje Republike Slovenije na Zahodnem Balkanu. 

V sodelovanju z državnim zborom je ministrstvo skrbelo za sprejetje soglasij za odprtje novih pogajalskih poglavij za 
Srbijo. Slovenija je kot predsedujoča Svetu EU nadaljevala aktivno politiko podpore širitvenemu procesu EU in oživitvi 
pogajalskega procesa z državami Zahodnega Balkana. V Bruslju je aktivno vodila delovno skupino za širitev, sodelovala 
v delovni skupini za Zahodni Balkan in delovala pri zagotavljanju napredka držav regije v pristopnem procesu. Na 
decembrskem zasedanju Sveta za splošne zadeve je Slovenija intenzivno vodila usklajevanja med državami članicami 
EU in dosegla soglasje za sprejetje širitvenih sklepov sveta. Izvedeni sta bili medvladni konferenci s Srbijo in Črno goro, 
v pogajanjih s Srbijo je prišlo do odprtja novega pogajalskega sklopa. 

Turčija je bila predmet redne obravnave vseh formacij Sveta EU. Slovenija je v teh razpravah podpirala pozitivno 
agendo razvoja odnosov med EU in Turčijo pod pogojem, da ta prekine enostranske in nezakonite aktivnosti, tj. 
seizmične raziskave morskega dna v Vzhodnem Sredozemlju, pa tudi ob spoštovanju mednarodnega prava glede 
ciprskega vprašanja. Slovenija je sodelovala pri delu odbora za predpristopno pomoč državam Zahodnega Balkana 
in Turčiji (IPA) pri njihovem vključevanju v EU, ki ga vodi Evropska komisija. Dejavna je bila tudi pri usklajevanju 
besedila novega zakonodajnega predloga za predpristopno pomoč v obdobju 2021–2027 (IPA III), ki je bil sprejet v času 
slovenskega predsedovanja Svetu EU. Kljub pandemiji je bila Slovenija aktivna pri projektih, ki jih Evropska komisija 
financira iz sredstev predpristopne pomoči. Državna uprava je bila v 2021 vključena v izvajanje štirih projektov tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja na področju notranjih zadev, v letu 2021 pa je Slovenija dodatno pridobila izvajanje 
še dveh projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja. Slovenski javni uslužbenci so državam Zahodnega 
Balkana in evropske soseščine nudili tudi kratkoročno pomoč, ki jo je Evropska unija financirala v okviru programa 
TAIEX. 
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SEVERNA AFRIKA, ŠIRŠI BLIŽNJI VZHOD IN UNIJA ZA SREDOZEMLJE 

Slovenija je še naprej krepila dvostranske odnose z državami v regiji, kar se je odražalo v številnih obiskih in srečanjih 
na visoki ravni ter političnih konzultacijah z državami iz regije. V luči aprila sprejetih sklepov Sveta EU o prenovljenem 
partnerstvu z južnim sosedstvom ter predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta se je Slovenija še posebej osredotočala 
na krepitev sodelovanja z državami južnega sosedstva. Minister dr. Logar je sodeloval na ministrskem srečanju EU 
in predstavnic južnega sosedstva v Barceloni 29. novembra, kjer se je razprava osredotočila predvsem na podnebno 
krizo. Minister dr. Logar je izpostavil pomen reševanja skupnih izzivov z dialogom, sodelovanjem in partnerstvom ter 
pomen pospešenega prehoda v zeleno gospodarstvo in celostnega upravljanja voda. 

Zasedanje 6. foruma Unije za Sredozemlje 
Avtor: MZZ 

Minister dr. Logar je 23. in 24. avgusta obiskal Izrael in Palestino. Z nadomestnim predsednikom vlade in ministrom za 
zunanje zadeve Izraela Jairjem Lapidom, predsednikom kneseta Mikijem Levijem in predsednikom odbora za zunanjo 
politiko in obrambo v knesetu Ramom Ben Barakom se je pogovarjal o odnosih in sodelovanju med državama, ki se je 
v zadnjem letu poglobilo in razširilo na nova področja, o aktualnem dogajanju v regiji, odnosih med EU in Izraelom ter 
o prednostnih nalogah predsedovanja Slovenije Svetu EU. Minister dr. Logar se je srečal tudi s predstavniki izraelsko-
slovenske gospodarske zbornice in predstavniki izraelske poslovne skupnosti ter obiskal Svetovni center spomina na 
holokavst Jad Vašem. V Palestini se je minister dr. Logar srečal z ministrom za zunanje zadeve in izseljence Riadom 
Malkijem in predsednikom palestinske vlade Mohamedom Štajehom. Pogovora sta tekla o dvostranskem sodelovanju, 
razmerah v Palestini in regiji, odnosih med EU in Palestino, vključno z vlogo EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu, 
in o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja Svetu EU. 3. in 4. novembra se je v Sloveniji na uradnem obisku 
mudil podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve Države Katar šejk Mohamed Al Tani, ki ga je gostil zunanji 
minister dr. Logar, srečal pa se je še s predsednikom republike Borutom Pahorjem, predsednikom vlade Janezom 
Janšo in ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom. Obisk je bil namenjen pregledu in spodbujanju bilateralnega 
sodelovanja. V pogovorih so se dotaknili regionalnega dogajanja ter sodelovanja med EU in Katarjem. 

Minister dr. Anže Logar z nadomestnim predsednikom izraelske vlade in ministrom za zunanje zadeve Yairom Lapidom 
Avtor: MZZ 
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Minister dr. Anže Logar z ministrom za zunanje zadeve in izseljence Palestine dr. Riadom Malkijem 
Avtor: MZZ 

Številna srečanja na najvišjih ravneh s predstavniki držav iz regije so potekala tudi ob robu različnih mednarodnih 
dogodkov. Minister dr. Logar se je ob robu splošne razprave 76. zasedanja Generalne skupščine OZN srečal z ministrom 
za zunanje zadeve in izseljence Jordanije Ajmanom Safadijem, zunanjim ministrom Alžirije Ramtanejem Lamamro in 
zunanjo ministrico Libije Nadžlo El Manguš. Z zunanjima ministroma Egipta in Jordanije se je srečal tudi ob robu 
ministrskih zasedanj Unije za Sredozemlje ter srečanj med EU in južnim sosedstvom, prav tako se je minister Logar z 
egiptovskim zunanjim ministrom srečal ob robu Sveta EU za zunanje zadeve 11. julija. Minister Logar se je ob robu 
srečanja Sveta OECD na ministrski ravni v Parizu 5. oktobra srečal z ministrico za okolje Izraela Tamar Zandberg. Ob 
robu 60. obletnice Gibanja neuvrščenih 11. oktobra v Beogradu se je državni sekretar dr. Stanislav Raščan srečal z 
državnim ministrom v Ministrstvu za zunanje zadeve Katarja Soltanom Al Muraikijem. 

Avtor: OZN/OCHA, Giles Clarke 
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V letu 2021 je Slovenija utrjevala dvostranske odnose in krepila sodelovanje tudi z izvedbo političnih konzultacij z 
državami iz regije. Politični direktor Jernej Müller je opravil konzultacije z Izraelom (14. junija), Palestino (1. julija), 
Katarjem (30. avgusta), Egiptom (20. oktobra) in Jordanijo (7. novembra). Prav tako je aprila opravil videokonferenčno 
srečanje s pomočnikom ministra za zunanje zadeve Kraljevine Saudove Arabije za politične in ekonomske zadeve. 
Slovenija je še naprej veliko pozornosti namenjala kriznim žariščem v regiji. Minister dr. Logar je sodeloval na virtualni 
mednarodni konferenci v podporo prihodnosti Sirije in regije, ki jo je 30. marca organizirala EU v sodelovanju z OZN, 
Slovenija pa je sodelovala tudi na virtualni mednarodni konferenci na visoki ravni v odziv na humanitarno krizo v
Jemnu, ki je potekala 1. marca v organizaciji OZN, Švedske in Švice. 

Generalni direktor Müller in veleposlanik Khouri, direktor za Evropo na MZZ Jordanije 
Avtor: MZZ 

Ob odsotnosti delegacije EU v Iranu je Veleposlaništvo Republike Slovenije v Teheranu opravljalo nalogo lokalnega 
zastopanja EU v tej državi. Organiziralo je številna usklajevalna srečanja predstavnikov držav članic EU in izvajalo 
diplomatske aktivnosti v skladu z navodili Evropske službe za zunanje delovanje. Minister dr. Logar je 28. in 29. 
novembra sodeloval na 6. regionalnem forumu Unije za Sredozemlje, na katerem je poudaril sredozemsko naravnanost 
Slovenije in se zavzel za tesnejše sodelovanje v regiji ter reševanje skupnih izzivov z dialogom, sodelovanjem in 
partnerstvom. Ob robu Foruma Dubrovnik, ki je potekal 9. in 10. julija, se je minister dr. Logar sestal z generalnim 
sekretarjem Unije za Sredozemlje Nasserjem Kamelom. V pogovoru sta poudarila pomen krepitve sodelovanja v 
Sredozemlju. 

Slovenija ostaja aktivna članica Unije tako na področju kreativnih industrij, kjer skupaj z Unijo za Sredozemlje organizira 
vsakoletni dogodek Kreativni forum, kakor tudi na področju pozitivne agende za mlade. Slovenija je nadaljevala 
tradicionalno sodelovanje z Evro-sredozemsko univerzo (EMUNI) s sedežem v Piranu, ki deluje pod okriljem Unije 
za Sredozemlje. Slovenija podpira tudi delovanje Fundacije Anne Lindh in je za njeno delovanje namenila finančni 
prispevek. Slovenija se je poleg tega redno udeleževala zasedanj na ravni visokih uradnikov Unije, 28. novembra pa je 
zaznamovala tudi prvi svetovni dan Sredozemlja. 
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PODSAHARSKA AFRIKA 

Slovenija je aktivno sodelovala na ključnih dogodkih in sooblikovala politike okrepljenega partnerstva med EU in 
Afriko. Kot predsedujoča Svetu EU se je zavzemala za krepitev sodelovanja med unijama in celinama na področju 
multilateralizma, vode, kibernetskega prostora in kulture. Minister dr. Anže Logar se je 26. oktobra udeležil 2. 
ministrskega zasedanja med EU in Afriško unijo v Kigaliju. Ob zasedanju je bil objavljen tudi skupni članek zunanjih 
ministrov Slovenije, Nemčije, Portugalske in Francije o partnerstvu med EU in Afriško unijo. Slovenija je prav tako 
aktivno sodelovala pri pripravah na 6. vrh med unijama, ki bo predvidoma februarja 2022. 

Minister dr. Anže Logar je v Ruandi sodeloval na zaključnem dogodku projekta organizacije Interpeace, namenjenega zdravljenju 
psihosocialnih posledic genocida 
Avtor: MZZ 

Na področju multilateralizma je Slovenija predlagala vzpostavitev rednega in strukturiranega dialoga o multilateralnih 
zadevah med EU in AU in kot predsedujoča Svetu EU usmerjala k vzpostavitvi tega novega instrumenta, tudi v okviru 
priprav na 6. vrh med EU in AU. Slovenija je v vlogi predsedujoče poudarjala pomen sodelovanja med EU in afriškimi 
državami na področju kibernetske varnosti ter zagotavljanja odprtega in odpornega kibernetskega prostora. Skupaj z 
Inštitutom Evropske unije za varnostne študije je 3. decembra organizirala neformalna posvetovanja evropskih in afriških 
strokovnjakov in uradnikov o kibernetsko odpornem in v človeka usmerjenem digitalnem prehodu. Posvetovanja je z 
uvodnim nagovorom odprl državni sekretar dr. Stanislav Raščan. Slovensko predsedstvo je podprlo tudi letošnji Forum 
o internetni svobodi v Afriki (FIFAfrica21), ki je v organizaciji združenja nevladnih organizacij CIPESA potekal med 28. in 
30. septembrom. Slovenija je v okviru foruma gostila panel v organizaciji Unescovega Mednarodnega raziskovalnega 
centra za umetno inteligenco (IRCAI) o vlogi umetne inteligence pri vključujoči digitalizaciji in ohranjanju afriških 
jezikov. Kot predsedujoča je Slovenija organizirala tudi različne neformalne dogodke, ki so prispevali k večji pozornosti 
EU na nekatere aktualne izzive, npr. na humanitarne razmere na območju Čadskega jezera in v Etiopiji (25. novembra), 
poleg tega pa je organizirala še okroglo mizo o vodi v zunanjem delovanju EU v Podsaharski Afriki (9. decembra) ter 
delovni zajtrk o sodelovanju držav Srednje in Vzhodne Evrope v okviru partnerstva med EU in Afriko. 

Bogata bera dvostranskih srečanj priča tudi o krepitvi odnosov med Slovenijo in državami podsaharske Afrike. 
Predsednik republike Borut Pahor se je ob robu splošne razprave 76. zasedanja Generalne skupščine OZN (UNGA76) 
srečal s predsednikom Sierre Leone Juliusom Maadom Biom in predsednikom Zelenortskih otokov Jorgejem Carlosom 
Fonsecom. Ob robu Blejskega strateškega foruma je potekalo dvostransko srečanje med državnim sekretarjem dr. 
Stanislavom Raščanom in namestnikom zunanje ministrice Republike Kenije Ababujem Namwambom. Ob robu 
praznovanja 60. obletnice ustanovitve Gibanja neuvrščenih, ki je potekalo oktobra v Beogradu, je državni sekretar dr. 
Stanislav Raščan opravil dvostranska srečanja z ministrico za zunanje zadeve Gane Shirley Ayorkor Botchwey, zunanjo 
ministrico Sudana dr. Mariam Al Sadik Al Mahdi, namestnikom zunanjega ministra Republike Južne Afrike Alvinom 
Botesom in namestnikom zunanjega ministra Nigerije Zubairujem Dadom. Ob slovenski donaciji cepiv proti covidu-19 
se je državni sekretar dr. Stanislav Raščan prek avdio-video povezave pogovarjal z državno sekretarko Zelenortskih 
otokov dr. Miryan Djamilo Seno Vieiro. 
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Udeleženci Foruma o miru in varnosti v Afriki decembra v Dakarju 
Avtor: MZZ 

Okrepilo se je tudi dvostransko sodelovanje Slovenije s Senegalom. Decembra je v Dakarju ob robu Foruma o miru 
in varnosti v Afriki, ki se ga je kot gost udeležil politični direktor in generalni direktor za skupno zunanjo in varnostno 
politiko Jernej Müller, potekalo dvostransko srečanje med zunanjima ministrstvoma Slovenije in Senegala. V sklopu 
obiska v Senegalu se je generalni direktor Jernej Müller udeležil tudi odprtja častnega konzulata Republike Slovenije v 
Dakarju. Slovenija se je prav tako aktivno zavzemala za krepitev prizadevanj za stabilizacijo Sahela ter ostala zavezana 
svojem angažmaju v Maliju in na območju Sahela, predvsem v sklopu sodelovanja Slovenske vojske v EUTM Mali in v 
Mednarodni koaliciji za Sahel. 

V organizaciji ministrstva in v sodelovanju z britanskim inštitutom za mednarodne zadeve Chatham House ter 
Generalnim direktoratom Evropske komisije za mednarodna partnerstva (DG INTPA) je 26. maja potekala jubilejna, 
10. mednarodna konferenca Dan Afrike. Dogodek na visoki ravni z osrednjo temo Afrika in Evropa: sodelovanje za čisto 
vodo za vse se je odvijal pod pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja in v okviru Blejskega strateškega 
foruma. Konferenca je potekala prek spletne aplikacije Zoom, v živo pa jo je bilo mogoče spremljati na spletni strani 
Blejskega strateškega foruma in na spletni strani inštituta Chatham House. Na konferenci je sodelovalo štiriindvajset 
uglednih govorcev iz Slovenije, afriških in nekaterih evropskih držav ter mednarodnih in regionalnih institucij. Po 
pozdravnem nagovoru predsednika Republike Boruta Pahorja in uvodnem nagovoru ministra za zunanje zadeve 
dr. Anžeta Logarja so nastopili komisarka Afriške unije Josefa Leonel Correia Sacko in komisarka Evropske komisije 
Jutta Urpilainen, ministrica za okolje, gozdarstvo in ribištvo Republike Južne Afrike Barbara Creecy, ministrica za 
zunanje zadeve Republike Senegal Aïssata Tall Sall, državni minister za zunanje zadeve Portugalske republike dr. 
August Santos Silva in minister za zunanje zadeve Republike Finske Pekka Haavisto. Uvodnim nagovorom so sledile 
strokovne razprave na treh okroglih mizah o tesnejšem sodelovanju med Afriko in Evropo za izboljšanje učinkovitosti 
in pospešitev izvajanja 6. cilja trajnostnega razvoja (čista voda in sanitarna ureditev za vse ljudi). Sklepni nagovor na 
konferenci je imel državni sekretar dr. Stanislav Raščan. Uradni del konference je obogatil kulturni program, ki je 
predstavil bogato afriško dediščino in sodobno afriško kulturo ter slovenske povezave z afriško celino. Premierno je bil 
prikazan kulturni prispevek »Afrika, moja Afrika« pod umetniškim vodstvom Dalande Diallo, Emine Baj in Maše Kagao 
Knez. Konference se je udeležilo 141 vabljenih gostov, neposredni prenos pa si je ogledalo približno 2300 gledalcev iz 
Slovenije ter evropskih in afriških držav. 

Kulturni program ob dnevu Afrike
Avtor: Kino Šiška - Center urbane kulture 
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AZIJA IN OCEANIJA 

Namestnik ministra za zunanje zadeve Ljudske Republike Kitajske Qin Gang in državni sekretar dr. Stanislav Raščan 
Avtor: MZZ 

Slovenska diplomacija je v minulem letu okrepila tudi diplomatske in politične stike z državami Azije in Oceanije, 
seveda predvsem v kontekstu predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Diplomatski stiki z Ljudsko republiko 
Kitajsko na vseh ravneh so bili v minulem letu pogosti in produktivni. Član Urada za politiko centralnega komiteja 
Komunistične partije Kitajske in vodja kabineta Centralnega sveta za zunanjo politiko Jang Džejči je 26. maja obiskal 
Slovenijo. Srečal se je s predsednikom republike Borutom Pahorjem ter podpredsednikom vlade in ministrom za 
obrambo mag. Matejem Toninom. Državni sekretar v zunanjem ministrstvu Ljudske republike Kitajske Kin Gang se je 
ob tej priložnosti ločeno srečal z državnim sekretarjem dr. Stanislavom Raščanom. 22. decembra pa so potekale 
bilateralne politične konzultacije na ravni namestnikov ministrov med državnim sekretarjem dr. Raščanom in 
namestnikom zunanjega ministra Kitajske Deng Lijem. 

Minister dr. Anže Logar in japonski zunanji minister Tošimicu Motegi 
Avtor: Tamino Petelinšek, STA 
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Dobri in razviti odnosi z Japonsko so bili potrjeni z uradnim obiskom zunanjega ministra Japonske Tošimicuja Motegija 
v Sloveniji 30. aprila. Obisk je bil namenjen krepitvi prijateljskega dialoga, poglobitvi političnega in gospodarskega 
sodelovanja med državama, sodelovanju v okviru EU in pregledu globalnega dogajanja. Slovenija namenja 
gospodarskemu sodelovanju z Japonsko izjemno pozornost, kar velja tudi za trenutne japonske investicije, vključno z 
investicijami na področju visokih tehnologij. Državi prav tako dobro sodelujeta prek ITF – Ustanove za krepitev človekove 
varnosti. V luči krepitve odnosov z Republiko Korejo je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar 7. in 8. junija obiskal 
Seul. Namen obiska je bila poglobitev političnih in gospodarskih odnosov med državama ter sodelovanje v okviru EU. 
Obisk dr. Logarja je bil še posebej pomemben, ker je minister napovedal odprtje slovenskega veleposlaništva v tej 
državi. Predsednik republike Pahor se je ob robu generalne skupščine OZN septembra v New Yorku srečal s korejskim 
predsednikom Moonom. Predsednika Moona je odlikoval z redom za izredne zasluge, najvišjim odlikovanjem Republike 
Slovenije, za neomajno privrženost procesom sprave in mirnega sožitja na Korejskem polotoku ter za krepitev 
prijateljskih vezi med državama. Korejski predsednik je prvi azijski državnik, ki je prejel najvišje slovensko odlikovanje. 
Tudi predsednik Moon je slovenskemu predsedniku podelil odlikovanje velikega reda Mugunhva za prispevek k dialogu 
in razumevanju med narodi in državami. 

Minister dr. Anže Logar z gostiteljem, ministrom za zunanje zadeve Republike Koreje Chung Eui-yongom 
Avtor: MZZ 

Predsednik vlade Janez Janša se je 1. novembra ob robu COP26 v Glasgowu srečal s predsednikom Republike Indonezije 
Džokom Vidodom, 9. novembra pa se je prek avdio-video povezave pogovarjal s predsednikom vlade Kambodže Hun 
Senom. 25. in 26. novembra je predsednik vlade Janša kot predstavnik predsedujoče države Svetu EU sodeloval na 13. 
vrhu ASEM (prek avdio-video povezave). Predsednik republike Pahor pa se je ob robu zasedanja Generalne skupščine 
OZN 22. septembra srečal s predsednikom Socialistične republike Vietnam Ngujenom Suanom Fukom. Dan prej se je 
zunanji minister dr. Logar v New Yorku sestal z indonezijsko zunanjo ministrico Retno Marsudi. V tem letu so bili 
intenzivni tudi naši stiki z Indijo. Minister dr. Logar je tako 13. aprila sodeloval na virtualni konferenci Raisina Dialogue. 
2. in 3. septembra je prišel na uradni obisk v Slovenijo indijski zunanji minister Subramanjam Džajšankar. Udeležil se 
je tudi zasedanja Blejskega strateškega foruma in neformalnega kosila z zunanjimi ministri članic EU. Poleg tega se 
je srečal še s predsednikom vlade, predsednikom republike in predsednikom državnega zbora. 10. decembra so 
potekale virtualne politične konzultacije med državnim sekretarjem dr. Raščanom in sekretarko za Zahod na indijskem 
zunanjem ministrstvu Rinat Sandu. Minister dr. Logar se je 22. septembra ob robu zasedanja Generalne skupščine 
OZN v New Yorku sestal z zunanjimi ministrom Pakistana Makdumom Šahom Mahmudom Kurešijem. 4. novembra je 
na pobudo avstralske strani potekal pogovor ministra dr. Logarja in avstralske zunanje ministrice Marise Payne. 
Sogovornika sta se strinjala, da so odnosi med državama tradicionalno prijateljski in brez odprtih vprašanj ter da 
pomemben dejavnik v dvostranskih odnosih predstavlja slovenska skupnost v Avstraliji. Diplomatski dialog z večino 
držav v azijsko-pacifiškem prostoru je lani ves čas potekal tudi na nižjih ravneh. Slovenija je z vsebinskimi prispevki 
prav tako sodelovala pri oblikovanju celovite strategije EU do indijsko-pacifiške regije, ki je bila objavljena spomladi. 
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Minister dr. Anže Logar z indijskim zunanjim ministrom dr. Subramanjamom Džajšankarjem 
Avtor: Tamino Petelinšek, STA 
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STRATEŠKE ŠTUDIJE IN ANALIZE 
Sektor za strateške študije in analize je v okviru svojih rednih letnih dejavnosti uredil tudi pričujoče poročilo Ministrstva 
za zunanje zadeve Republike Slovenije. Slovenska diplomacija je že drugo leto zapored delovala v pogojih pandemije 
covida-19, a kljub temu zelo uspešno, sploh pa v drugi polovici leta 2021, ko je Slovenija predsedovala Svetu Evropske 
unije. Številne dejavnosti ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja, državnih sekretarjev, direktoratov in slovenske 
diplomacije nasploh so na voljo na spletni strani ministrstva v zavihku »novice«. Pandemija je v zadnjih dveh letih 
opazno vplivala na izvedbo diplomatskih aktivnosti v živo, a so se zato močno okrepili diplomatski stiki in dejavnosti 
preko videokonferenčnih povezav. V takšnih pogojih je delovala tudi analitika ministrstva za zunanje zadeve, ki je svoje 
delo ustrezno prilagodila razmeram in novim izzivom. Predstavniki sektorja so se udeležili več avdio-video konferenc 
o aktualnih temah oz. rednih delovnih srečanj načrtovalcev politik v okviru EEAS (European External Action Service), 
pomladnega seminarja načrtovalcev politik iz ministrstev za zunanje zadeve držav članic zveze Nato, konference 
o civilnih vidikih Skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije v organizaciji portugalskega ministrstva za 
zunanje zadeve in portugalskega predsedovanja Svetu Evropske unije v prvi polovici leta 2021, na povabilo Nemškega 
sveta za zunanje odnose - DGAP pa so sodelovali tudi na več tematskih spletnih srečanjih. 

Portugalski zunanji minister Augusto Santos Silva in zunanji minister dr. Anže Logar – utrinek iz skupnega pisma 
Vir: MZZ 

Analitika je čez celo leto, tudi med vikendi in prazniki, dnevno poročala o pandemiji covida-19 in drugih pomembnih 
temah iz poročil diplomatskih in konzularnih predstavništev Republike Slovenije ter koordinirala pripravo dnevnih 
pregledov ukrepov ob prehajanju meja za državljane Republike Slovenije in pregledov sprememb ukrepov za zajezitev 
pandemije po državah akreditacije slovenskih diplomatskih in konzularnih predstavništev. Analitiki zunanjega 
ministrstva so spremljali delo slovenske diplomacije in razmere na mednarodnem prizorišču, o katerih so redno 
poročali v svojih publikacijah – situacijskih poročilih, strateških razmislekih, mesečnikih in drugih delovnih gradivih. 
Osredotočili so se na evropske teme, transatlantsko in globalna zavezništva, evropsko in mednarodno varnost, 
migracije, pandemijo covida-19, izraelsko-palestinske teme, arabski svet, evropsko sosedsko politiko, najaktualnejše 
dogodke z drugih celin, podnebne spremembe in posledice, ki jih prinašajo ter na vrsto drugih političnih, gospodarskih 
in ostalih tem. Posebno pozornost so namenili naši neposredni soseščini in razmeram na Zahodnem Balkanu, kjer so 
opozarjali na njegovo evropsko perspektivo in potrebo po vidni krepitvi evropskih vrednot, reformnih in demokratičnih 
prizadevanj v prid stabilizaciji in demokratizaciji te turbulentne regije. 
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Leto 2021 je bilo zaznamovano s pripravami na predsedovanje Slovenije Svetu EU in predsedovanjem samim, čemur 
so bili posvečeni vsi vidiki dela. Ministrstvo za zunanje zadeve je vodilo koordinacijo vsebinskih aktivnosti ter priprave 
šestmesečnega programa predsedovanja, med predsedovanjem pa je skrbelo za usklajenost in skladnost uresničevanja 
zastavljenih prednostnih nalog s programom. Opazno se je povečalo število dvostranskih obiskov in srečanj tako na 
politični kot na delovni ravni. Tudi pri vseh rednih nalogah, ki jih ministrstvo opravlja na področju zadev EU, je bila 
rdeča nit vodenje dosjejev v imenu Sveta EU. 

SPLOŠNE IN INSTITUCIONALNE ZADEVE 
V začetku leta je bil sprejet glavni političnostrateški okvir za delovanje Slovenije v Evropski uniji: Deklaracija o 
usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU za obdobje 2021–2024. Novost deklaracije, ki jo 
je ministrstvo pripravilo v sodelovanju z ministrstvi in vladnimi službami, sprejete na seji vlade vlada in potrjene v 
državnem zboru, je daljše obdobje veljavnosti, ki pokriva aktualni zakonodajni in institucionalni cikel EU do leta 2024. 

Vsebino razprav na najvišjih ravneh EU je tudi v tem letu zaznamovala pandemija. Voditelji so na srečanjih Evropskega 
sveta razpravljali o ukrepih (usklajenost, cepljenje, digitalno potrdilo, mednarodna solidarnost). Voditelji so se 
posvečali tudi zdravstvenim razmeram in gospodarskemu okrevanju, kriznemu upravljanju in odpornosti, migracijam, 
cenam energentov, digitalizaciji in varnostnim vprašanjem. Obravnavali so tudi zunanjepolitične teme, kot so Turčija, 
Rusija, Belorusija, južno sosedstvo in druge aktualne teme glede na svetovno dogajanje. 

Minister dr. Anže Logar z visokim predstavnikom EU Josepom Borrellom v okviru obiska kolegija Evropske komisije v Sloveniji 
Avtor: MZZ 

Ob začetku predsedovanja Slovenije Svetu EU je 1. julija potekal obisk kolegija Evropske komisije v Sloveniji. 
Sogovorniki so na skupnem plenarnem zasedanju Vlade Republike Slovenije in kolegija Evropske komisije ter na 
ločenih pogovorih po vsebinskih sklopih pregledali prednostne naloge slovenskega predsedovanja in načrt dela 
Evropske komisije. Na obisku v institucijah EU se je junija mudil tudi predsednik republike Pahor. 

Ministrstvo je zagotavljalo zastopanost Slovenije in v drugi polovici leta tudi vodenje rednih mesečnih zasedanj 
Sveta za splošne zadeve, dveh neformalnih srečanj ministrov za evropske zadeve in štirih neformalnih ministrskih 
videokonferenc, ki so zaradi neugodnih epidemioloških razmer v začetku leta nadomestile fizična srečanja. Prav tako 
je ministrstvo zagotavljajo zastopanost Slovenije v novo organizirani mreži EU za strateško predvidevanje, na uradniški 
in na politični ravni (skupina t. i. ministrov za prihodnost). Glavno pozornost so člani Sveta za splošne zadeve namenili 
pripravam na zasedanja Evropskega sveta, usklajevanju ukrepov v povezavi s pandemijo covida-19, organizacijskim 
in vsebinskim vidikom Konference o prihodnosti Evrope ter obravnavi stanja na področju vladavine prava v Evropski 
uniji in posameznih državah članicah. Osredotočili so se tudi na širitveni proces EU, odnose med EU in Združenim 
kraljestvom ter obravnavo horizontalnih in institucionalnih vprašanj. 
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Neformalno srečanje ministrov pristojnih za evropske zadeve 
Avtor: Tamino Petelinšek, STA 

V času slovenskega predsedovanja Svetu EU je ministrstvo 23. julija 2021 na Brdu pri Kranju organiziralo neformalno 
srečanje ministrov za evropske zadeve, na katerem so udeleženci skupaj s partnerji z Zahodnega Balkana podprli 
prizadevanja slovenskega predsedstva za celovitejši pristop Evropske unije pri odzivanju na krize. Državni sekretar 
Dovžan je v drugi polovici leta 2021 vodil zasedanja Sveta za splošne zadeve. V tem okviru je slovensko predsedstvo 
posebno pozornost namenilo Konferenci o prihodnosti Evrope, vladavini prava, krepitvi odpornosti EU, širitvenemu 
procesu EU in zakonodajnemu načrtovanju. V povezavi s temi prednostnimi nalogami so bili potrjeni tudi sklepi Sveta: 
na oktobrskem zasedanju sklepi s področja kibernetske varnosti, novembra sklepi o izboljšanju pripravljenosti, 
sposobnosti odzivanja in odpornosti na prihodnje krize, decembra pa sklepi o stabilizacijsko-pridružitvenem procesu, 
ki so posredovali pozitivno sporočilo o verodostojnem nadaljevanju širitvenega procesa EU. V procesu priprav na 
predsedovanje je državni sekretar Dovžan opravil avdio-video posvetovanja ali sestanke v živo s kolegi iz vseh držav 
članic Evropske unije, držav Zahodnega Balkana, Vatikanom, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske 
ter Turčijo. 

Ministrstvo je redno spremljalo delo Evropskega parlamenta in njegovih delovnih teles ter o tem obveščalo pristojna 
ministrstva in vladne službe. Minister za zunanje zadeve dr. Logar je v vlogi visokega predstavnika Sveta EU za 
sodelovanje z Evropskim parlamentom ob začetku predsedovanja v Odboru za zunanje zadeve in Odboru za ustavne 
zadeve predstavil prednostne naloge, nato pa na polovici predsedovanja opravil tradicionalno srečanje s Konferenco 
predsednikov odborov Evropskega parlamenta, kjer so si izmenjali mnenja o prednostnih nalogah, nato pa je minister 
ocenil napredek v prvih treh mesecih in predstavil cilje do konca leta. Sodeloval je na šestih plenarnih zasedanjih, na 
katerih je v imenu Sveta EU interveniral v 34 razpravah z vseh področij delovanja EU, pri čemer je bilo največ intervencij 
v povezavi z vladavino prava, okoljsko problematiko in pandemijo covida-19. 

Ministrstvo je spremljalo delo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in njegovih delovnih teles ter že v času 
priprav na predsedovanje sodelovalo s slovenskimi člani odbora. Med izvedbo predsedovanja so slovenski predstavniki 
sodelovali na plenarnih zasedanjih odbora in njegovih delovnih teles ter na različnih dogodkih, povezanih z delom 
odbora. Minister za zunanje zadeve je na plenarnem zasedanju odbora predstavil prednostne naloge slovenskega 
predsedovanja. Minister in državni sekretar za evropske zadeve sta imela več bilateralnih srečanj s predsednico 
odbora. Državni sekretar se je udeležil tudi Foruma civilne družbe Zahodnega Balkana, ki ga je odbor organiziral v 
Skopju. Ministrstvo je koordiniralo pripravo raziskovalnih mnenj, ki jih je na pobudo slovenskega predsedstva podal 
odbor. 
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Prav tako je ministrstvo na vseh ravneh zagotavljalo dejavno sodelovanje z Evropskim odborom regij. Prednostne 
naloge slovenskega predsedstva Sveta EU je na oktobrskem plenarnem zasedanju predstavil predsednik vlade, o 
njih je na srečanju predsedstva odbora spregovoril tudi državni sekretar za evropske zadeve v ministrstvu, decembra 
je člane nagovoril državni sekretar v kabinetu predsednika vlade. Na zaprosilo slovenskega predsedstva je odbor 
sprejel dve mnenji. Pristojni ministri so se udeležili več dogodkov Evropskega odbora regij, predstavniki predsedstva 
pa so sodelovali tudi na zasedanjih posameznih komisij, kjer so spregovorili o Konferenci o prihodnosti Evrope, širitvi, 
Zahodnem Balkanu, turizmu, partnerstvu pri izvajanju nalog sklada za pravični prehod in okoljskih temah. Na povabilo 
slovenske delegacije je v Sloveniji potekal tradicionalni obisk predsedstva odbora, ki je dodatno poglobil odnose 
z Evropskim odborom regij. Člani odbora so bili dejavno vpeti v nekatere najpomembnejše dogodke slovenskega 
predsedovanja, ki so potekali v Sloveniji, npr. Blejski strateški forum in vrh EU-Zahodni Balkan. 

Skupna fotografija udeležencev konference o vladavini prava maja v Coimbri 
Avtor: 2021Portugal.eu 

Pomembne dejavnosti ministrstva so bile osredotočene na obravnavanje vladavine prava. V prvi polovici leta je bila 
vladavina prava obravnavana v okviru dveh zasedanj in na visoki konferenci o vladavini prava ob robu neformalnega 
Sveta za splošne zadeve. Hkrati je ministrstvo dejavno sodelovalo pri pripravi drugega letnega poročila Evropske 
komisije o vladavini prava, ob tem pa pozorno spremljalo tako razvoj dogodkov v zvezi z mehanizmom pogojevanja 
vladavine prava za zaščito proračuna Unije kot dogajanje v obeh državah članicah, proti katerima poteka postopek po 
7. členu Pogodbe o EU. V drugi polovici leta je bila vladavina prava kot ena glavnih prednostnih nalog slovenskega 
predsedovanja tema razprav treh od štirih formalnih zasedanj Sveta za splošne zadeve. V času slovenskega 
predsedovanja je na podlagi drugega letnega poročila Evropske komisije Svet za splošne zadeve v okviru letnega 
dialoga o vladavini prava opravil dve razpravi. Na oktobrskem zasedanju je bila izvedena splošna horizontalna razprava 
o stanju vladavine prava v celotni EU, ki se je na predlog slovenskega predsedstva osredotočila na ohranjanje ravnovesja 
in odgovornosti različnih vej oblasti v času sprejemanja ukrepov za zajezitev pandemije covida-19. Na novembrskem 
zasedanju je potekala specifična razprava o stanju vladavine prava v tretji skupini petih držav članic (Hrvaška, Italija, 
Ciper, Latvija in Litva). Decembra je Svet nadaljeval postopek po prvem odstavku 7. člena Pogodbe o EU, v okviru 
katerega se je seznanil s stanjem vladavine prava na Poljskem in s stanjem vrednot Unije na Madžarskem. Ob 
predstavitvi poročila Agencije za temeljne pravice je Svet za splošne zadeve obravnaval tudi izzive in zadnje trende v 
povezavi z antisemitizmom. Razprave o vladavini prava so potekale tudi v Evropskem parlamentu, na plenarnem 
zasedanju in v pristojnih odborih, kjer predsedstvo sodeluje v imenu Sveta EU, v drugih pristojnih sestavah Sveta in na 
številnih tematskih dogodkih. 
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 Ministrstvo je opravljalo povezovalno in usklajevalno vlogo med Slovenijo in Agencijo EU za temeljne pravice (FRA) 
prek nacionalnega oficirja za zvezo (NLO) predvsem z redno komunikacijo in zagotavljanjem usklajenih nacionalnih 
odzivov v okviru priprave nacionalnih prispevkov za strokovne publikacije FRA. Te so poleg vrste stalnih tem vključevale 
tudi preglede sprejetih ukrepov za zajezitev pandemije covida-19 na nacionalni ravni z vidika spoštovanja temeljnih 
pravic. Okrepljeno sodelovanje s FRA se je odrazilo v pripravah na predsedovanje z organizacijo in izvedbo obiska 
direktorja FRA v Sloveniji, predstavitvi prednostnih nalog slovenskega predsedstva in aktivnosti v sodelovanju s FRA 
na področju temeljnih pravic na obeh letnih zasedanjih NLO ter z izvedbo skupnih dogodkov in udeležbo na tematskih 
dogodkih v organizaciji FRA. 

Državni sekretar Gašper Dovžan na Konferenci o prihodnosti Evrope oktobra v Strasbourgu 
Avtor: EU 

Eno od prednostnih področij predsedovanja Slovenije Svetu EU je bila tudi Konferenca o prihodnosti Evrope. 
Ministrstvo za zunanje zadeve je kot nosilec dosjeja pripravilo in uskladilo stališča do glavnih vprašanj, ki jih je 
obravnavala Konferenca o prihodnosti Evrope. V času slovenskega predsedovanja se je odvil večji del Konference o 
prihodnosti Evrope, ki se je uradno začela 9. maja 2021, njen zaključek pa je predviden spomladi leta 2022. V času 
predsedovanja Slovenije Svetu EU je bil predsednik Vlade Republike Slovenije kot predstavnik Sveta del predsedstva 
konference, državni sekretar v ministrstvu, pristojen za evropske zadeve, pa je sopredsedoval Izvršnemu odboru 
konference, s čimer je slovensko predsedstvo v tem organu zagotavljalo ustrezno vlogo Sveta EU oziroma držav članic. 
V tej vlogi je tudi predsedoval oktobrskemu plenarnemu zasedanju konference. V začetku septembra je bila prihodnosti 
Evrope v celoti posvečena razprava na Blejskem strateškem forumu. Državni sekretar Dovžan je v Ljubljani skupaj z 
državnim ministrom Francije Clémentom Beaunom in ločeno s španskim državnim sekretarjem Juanom Gonzálezom-
Barbom Perom nastopil na razpravi z mladimi v organizaciji BSF. V Solunu je skupaj z grškim alternativnim ministrom 
Militiadisom Varviciotisom nastopil na razpravi z ministri držav Zahodnega Balkana ter v Budimpešti s pravosodno 
ministrico Judit Varga in zunanjim ministrom Pétrom Szijjártom, vse na temo prihodnosti Evrope. Državni sekretar 
Dovžan se udeležil tudi vrste razprav o prihodnosti Evrope v organizaciji različnih institucij, pri čemer velja omeniti 
okroglo mizo o prihodnosti Evrope z ministri Zahodnega Balkana na inštitutu College of Europe v Bruggeju. Na 
oktobrskem plenarnem zasedanju konference so na pobudo Slovenije kot deležniki sodelovali tudi predstavniki 
Zahodnega Balkana, s katerimi si delimo odgovornost za prihodnost Evrope. 

Ministrstvo je spremljalo in usmerjalo razprave v Delovni skupini Sveta za splošne zadeve, in sicer glede Statuta 
evropskega varuha človekovih pravic, preiskovalne pravice Evropskega parlamenta in drugih aktualnih vprašanj s 
področja splošnih in institucionalnih zadev EU. Ministrstvo je v sodelovanju z drugimi ministrstvi in vladnimi službami 
pripravilo stališče do Akcijskega načrta za evropsko demokracijo, ki ga je Evropska komisija objavila decembra 2020. 
V sodelovanju s Stalnim predstavništvom je organiziralo tudi neformalno zasedanje delovne skupine, ki tradicionalno 
poteka v predsedujoči državi. 

55 



 

 

 

 

Ministrstvo je v vlogi nacionalnega koordinatorja za brexit v sodelovanju z drugimi resorji pripravljalo izhodišča in 
stališča glede izvajanja Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije 
in Evropske skupnosti za atomsko energijo. Prav tako je ministrstvo pripravilo stališče k predlogu pooblastila za 
začetek pogajanj o sporazumu med EU in Združenim kraljestvom v zvezi z Gibraltarjem in k pogajalskim smernicam. 
Ministrstvo je pripravljalo sprotne novice in informacije glede posledic brexita za državljane in gospodarske subjekte, 
skrbelo za medresorsko usklajevanje in za upravljanje poštnega naslova brexit@gov.si. 

Ministrstvo na podlagi poslovnika vlade sodeluje s pristojnimi ministrstvi pri pripravi odgovorov v postopkih, ki jih v zvezi 
z ugotavljanjem kršitev prava EU zoper Slovenijo vodi Evropska komisija. Ob koncu leta je Evropska komisija zoper 
Slovenijo vodila 73 postopkov ugotavljanja kršitev prava EU s področij pristojnih ministrstev. V okviru neformalnega 
dialoga med Evropsko komisijo in državami članicami za zgodnje ugotavljanje možnih kršitev prava, t. i. EU-pilota, je 
imela Slovenija odprtih 17 zadev (v letošnjem letu je bilo odprtih osem novih postopkov, sedem je bilo zaprtih). 

Ministrstvo v okviru svojih rednih nalog skrbi tudi za jezikovne zadeve v zvezi s slovenščino kot uradnim jezikom EU. 
V letu 2021 je bila realizirana posodobitev priročnika Slovenščina v institucijah EU, ki je objavljen na vladnem spletnem 
portalu in namenjen pomoči vladnim predstavnikom, ki sodelujejo v postopkih odločanja v okviru institucij EU. 

EVROPSKE POLITIKE 
Ministrstvo za zunanje zadeve je v vlogi koordinatorja evropskih zadev skrbelo za pravočasno pripravo in usklajenost 
stališč Republike Slovenije glede predlogov aktov na sektorskih področjih delovanja Sveta Evropske unije. 

Na področju konkurenčnosti so ministri, pristojni za notranji trg in industrijo, razpravljali o nacionalnih načrtih za 
okrevanje in odpornost ter o njihovi vlogi pri doseganju ciljev industrijske politike, dvojnega prehoda, krepitve enotnega 
trga in strateške avtonomije v EU, vključno z zagotavljanjem dostopa do kritičnih surovin. Razpravljali so tudi o novi 
agendi za potrošnike, ki predstavlja celostno vizijo za potrošniško politiko EU do leta 2025. Potrdili so sklepe Sveta 
o turizmu v Evropi za naslednje desetletje, ki naj bo ekonomsko, okoljsko in družbeno trajnosten. Najpomembnejši 
uspeh pa je bil dogovor držav članic v Svetu glede Akta o digitalnih trgih in Akta o digitalnih storitvah, katerih cilj je 
ustvariti pošten, tekmovalen in varen digitalni prostor za državljane in podjetja. 

Sprejeti so bili sklepi Sveta »Novo vesolje za vse«, katerega cilj je spodbujanje inovativnega, odpornega in konkurenčnega 
vesoljskega sektorja EU. Razprava je potekala tudi o upravljanju vesoljskega prometa ter o trajnostnem razvoju in 
financiranju »Novega vesolja«, ki se nanaša na komercializacijo vesoljskega sektorja. 

Na področju znanosti, raziskav in inovacij so ministri opravili razpravo o povezavah med načrti za okrevanje in 
odpornost ter Evropskim raziskovalnim prostorom (ERA). Sprejeti so bili sklepi Sveta o možnih načinih za povečanje 
privlačnosti kariere raziskovalcev v Evropi, o globalnem pristopu k raziskavam in inovacijam ter o prihodnjem 
upravljanju ERA. Deklaracija o enakosti spolov na področju raziskav in inovacij je bila deležna široke podpore držav. 

Evropska komisija je julija objavila obsežen podnebno-energetski zakonodajni sveženj »Pripravljeni na 55« kot 
orodje vseh sektorjev za uresničevanje podnebnih zavez za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 za 
vsaj 55 % v primerjavi z letom 1990. Sveženj je sodil med prednostne naloge slovenskega predsedovanja, ministri 
so o njem razpravljali v različnih sestavah (okolje, promet, energija, konkurenčnost, inovacije, kmetijstvo) in se 
decembra seznanili s poročilom o napredku. Svet za okolje je junija potrdil novo strategijo EU za prilaganje podnebnim 
spremembam, oktobra je dal zeleno luč za spremembo Aarhuške uredbe. Pred podnebno konferenco Združenih 
narodov COP26 novembra v Glasgowu je Svet sprejel stališče EU do mednarodnih podnebnih pogajanj. Svet se je 
posvetil še obravnavi prve ključne zakonodajne pobude za krožno gospodarstvo, tj. zakonodaje o baterijah in odpadnih 
baterijah. Dosežen je bil tudi dogovor z Evropskim parlamentom o 8. okoljskem akcijskem programu EU. 

Zakonodajno delovanje iz svežnja »Pripravljeni na 55« je bilo na področju energije osredotočeno na direktivi o 
energetski učinkovitosti in o obnovljivih virih energije. Slovensko predsedstvo je uspešno sklenilo pogajanja z Evropskim 
parlamentom o prenovljeni Uredbi o vseevropskem energetskem omrežju (Uredba TEN-E). Ta bo omejila financiranje 
projektov, ki vključujejo rabo fosilnih goriv, in krepila povezanost omrežja, kar je pomembno za zniževanje cen 
energije. Rastoče cene energije, s katerimi se je EU soočila predvsem v zadnjem četrtletju, je slovensko predsedstvo 
obravnavalo prednostno. Slovenija se je pridružila skupini držav, ki si prizadeva za vključitev jedrske energije v nabor 
trajnostnih aktivnosti (taksonomijo), s čimer bi se olajšalo financiranje jedrskih projektov. 

V začetku leta je Svet sprejel nov program Digitalna Evropa, ki se bo izvajal v obdobju 2021–2027 in bo spodbujal 
digitalno preobrazbo. Slovensko predsedstvo se je prednostno posvečalo predlogom s področja umetne inteligence, 
podatkov in kibernetske varnosti. Dosežen je bil dogovor z Evropskim parlamentom glede Uredbe o evropskem 
upravljanju podatkov, ki bo spodbujala prostovoljno izmenjavo podatkov med različnimi deležniki. Na področju 
kibernetske varnosti je Svet dosegel dogovor o prenovljeni direktivi o varnosti omrežij in informacijskih sistemov 
(NIS2). Ob koncu leta je slovensko predsedstvo doseglo dogovor z Evropskim parlamentom o nadaljevanju mobilnega 
gostovanja brez dodatnih stroškov. 
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Na področju prometa je strategija za trajnostno in pametno mobilnost zastavila nova prizadevanja za preobrazbo 
evropskega prometa v bolj zelenega, trajnostnega, konkurenčnejšega in odpornejšega. Hkrati je bilo leto 2021 
razglašeno za evropsko leto železnic. Potekala so intenzivna pogajanja glede treh prometnih dosjejev v okviru svežnja 
»Pripravljeni na 55«: uredbe o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva na cestah, letališčih in pristaniščih 
(AFIR), uredbe o enakih pogojih za trajnostni letalski promet (RefuelEU Aviation) ter za uredbe o uporabi obnovljivih 
in nizkoogljičnih goriv v pomorskem prometu (FuelEU Maritime). Ministri so junija dosegli dogovor glede uredbe o 
izvajanju enotnega evropskega neba (SES II+), ki bo prispevala k zmanjšanju negativnega okoljskega odtisa. 

Na področju kmetijstva je bila dokončana reforma skupne kmetijske politike. Svet je sprejel sklepe o novi strategiji 
EU za gozdove do leta 2030, ki poudarjajo pomen gozdov v boju proti izgubi biotske raznovrstnosti in pri soočanju 
s podnebnimi spremembami ter izražajo naklonjenost spodbudam za povečanje trajnostne lesne proizvodnje. Na 
področju hrane je potekala razprava o napovedani reviziji tržnih standardov EU za kmetijske proizvode. Sprejeti so bili 
sklepi Sveta o akcijskem načrtu za razvoj ekološke pridelave, ki imajo poseben pomen pri doseganju ciljev zelenega 
dogovora in strategije »od vil do vilic«. Prav tako je Svet sprejel sklepe o sporočilu Komisije o načrtu izrednih ukrepov 
za zagotavljanje preskrbe s hrano in prehranske varnosti v kriznih časih. Na področju ribištva je Svet dosegel dogovor 
o ribolovnih možnostih za leto 2022 v Baltskem morju, v Sredozemskem in Črnem morju ter o ribolovnih možnostih za 
leto 2022 za vode Unije ter vode zunaj Unije v Atlantiku in Severnem morju. Uspešno so se zaključila tudi posvetovanja 
med EU in Združenim kraljestvom o ribolovnih možnostih za leto 2022. 

Na področju zdravja so se nadaljevala prizadevanja za odpravo posledic pandemije covida-19, v ospredju so bili ukrepi 
glede cepiv, obvladovanja kriz in pripravljenost nanje, izmenjave zdravstvenih podatkov. V prvi polovici leta so ministri 
dosegli dogovor glede programa EU za zdravje 2021–2027, s sprejeto uredbo o vrednotenju zdravstvenih tehnologij 
(HTA) pa se bo izboljšal dostop do zdravil. V prizadevanju za vzpostavitev zdravstvene unije so se pod slovenskim 
predsedovanjem zaključila pogajanja glede dveh uredb, ki krepita mandat obeh ključnih agencij – Evropske agencije 
za zdravila (EMA) in Evropskega centra za nalezljive bolezni (ECDC), za uredbo o čezmejnih zdravstvenih grožnjah pa 
so se začela pogajanja z Evropskim parlamentom. V Svetu je bil decembra dosežen tudi politični dogovor o uredbi 
HERA, ki opredeljuje delovanje v izrednih zdravstvenih razmerah. Z revizijo uredbe o in vitro medicinskih pripomočkih 
so bile uvedene nove implementacijske dobe, da bi bili zagotovljeni zadostna preskrba z njimi in varnost pacientov. 

Nadaljevale so se razprave o vplivu in posledicah pandemije na zaposlovanje in socialne razmere. Na socialnem 
vrhu v Portu so se voditelji zavzeli za nadaljnjo krepitev socialne dimenzije EU in podprli akcijski načrt za izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic. Svet je sprejel priporočilo o vzpostavitvi evropskega jamstva za otroke, katerega 
glavna cilja sta preprečevanje socialne izključenosti otrok in boj proti revščini. Sprejeto je bilo priporočilo o enakosti, 
vključevanju in udeležbi Romov ter potrjena strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030. V času slovenskega 
predsedovanja je bil v Svetu sprejet dogovor glede direktive o minimalnih plačah, s katero bodo zagotovljeni pravični 
delovni pogoji v EU, ter glede direktive o preglednosti plačil. Decembra so se zaključila pogajanja z Evropskim 
parlamentom glede direktive o zaščiti delavcev pred rakotvornimi snovmi. 

Razprave v Svetu za izobraževanje, mladino, kulturo in šport so bile posvečene enakosti in pravičnosti v izobraževanju 
in usposabljanju, Evropski univerzi in športni diplomaciji kot orodju za zastopanje evropskih interesov in vrednot v 
svetu. Na področju kulture so ministri razpravljali o okrevanju, odpornosti in vzdržljivosti kulture in kreativnih sektorjev 
ter o evropskih medijih v digitalnem desetletju. V času slovenskega predsedovanja sta bili na področju izobraževanja 
sprejeti resoluciji glede izobraževanja odraslih in glede uresničevanja evropskega prostora izobraževanja. Sprejet je bil 
sklep o evropskem letu mladih 2022. Na področju športa so bili sprejeti Resolucija o ključnih značilnostih Evropskega 
modela športa in sklepi Sveta o vseživljenjski telesni dejavnosti. Na področju kulture so bili sprejeti sklepi Sveta o 
visoko kakovostni arhitekturi in novem evropskem Bauhausu ter sklepi o povečanju dostopnosti in konkurenčnosti 
evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebin. 

Na področju pravosodja je junija začelo operativno delovati evropsko javno tožilstvo. Uspešno so se nadaljevale 
aktivnosti za digitalizacijo v pravosodju; decembra je bila sprejeta uredba e-CODEX, ki zagotavlja povezljivost 
nacionalnih digitalnih sistemov pri čezmejnem pravosodnem sodelovanju v civilnih in kazenskih zadevah. Začela se 
je tudi razprava o etičnih vidikih umetne inteligence. S pravili o varstvu osebnih podatkov sta bila usklajena direktiva 
o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah in okvirni sklep o skupnih preiskovalnih skupinah. Dodaten 
napredek je bil dosežen tudi glede pristopa EU k evropski konvenciji o človekovih pravicah. Pripravljeni so bili konkretni 
predlogi notranjih pravil EU, ki se osredotočajo na mehanizme glede postopka pred Evropskim sodiščem za človekove 
pravice. 

Na področju notranjih zadev je bila posebna pozornost posvečena ukrepom na zunanjih mejah EU, predvsem v 
povezavi z dogodki v Afganistanu in v Belorusiji. Nadaljevala so se pogajanja glede Pakta o migracijah in azilu ter 
njegovih zakonodajnih aktov. Kot predsedujoča je Slovenija nadaljevala intenzivno delo glede zunanje dimenzije 
migracij, vključno z vprašanjem financiranja migracijskih aktivnosti, predvsem v okviru delovnih skupin za zunanje 
vidike migracij (EMWP) ter za razvojno sodelovanje in mednarodna partnerstva (CODEV-PI). V okviru EMWP je bilo 
pripravljenih osem akcijskih načrtov za prednostne države izvora in tranzita. V zvezi z migracijami sta bili sprejeti še 
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direktiva o modri karti za visoko kvalificirano delovno silo iz tretjih držav in uredba o Agenciji EU za azil, katere cilj je 
izboljšati izvajanje azilne politike v EU s preoblikovanjem sedanjega Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) v 
agencijo z vsemi pristojnostmi. Svet je potrdil sklepe o pripravljenosti Hrvaške za vstop v schengensko območje, kar je 
prvi formalni korak do končne odločitve Sveta o širitvi schengenskega območja. 

Na področju civilne zaščite je Svet decembra potrdil splošni pristop glede predloga direktive o odpornosti kritičnih 
subjektov. 

Svet za ekonomske in finančne zadeve se je v okviru usklajevanja ekonomskih in javnofinančnih politik odzival na 
posledice pandemije in sprejel usmeritev, da se podporne politike ne zaustavljajo prehitro, ob tem pa se ob pravem 
času poskrbi za javnofinančno vzdržnost na srednji rok. Sprejeti so bili sklepi glede vzdržnosti javnih financ glede na 
izzive staranja prebivalstva ter sklepi Sveta o poglobljenih pregledih držav za leto 2021 v okviru evropskega semestra. 
Potrjenih je bilo dvaindvajset izvedbenih odločitev Sveta glede instrumenta za okrevanje in odpornost. Potekala je 
razprava o fiskalnih pravilih v prihodnjih letih. V času predsedovanja Slovenije je bil sprejet proračun EU za leto 2022. 
Na področju finančnih storitev je Svet sprejel sklepe glede akcijskega načrta za zmanjševanje slabih posojil bank in 
obravnaval strategijo bančnega poslovanja s prebivalstvom. Sprejeta je bila uredba o čezmejnih plačilih v Uniji. Svet 
in Evropski parlament sta dosegla dogovor glede predloga uredbe o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi 
tehnologije razpršene evidence. Svet je sprejel tudi stališče o dveh predlogih iz svežnja o digitalnih financah – o 
uredbi o trgih kriptoimetij in uredbi o digitalni operativni odpornosti. Pri preprečevanju pranja denarja in financiranju 
terorizma je bil dosežen napredek, posebej pri predlogih za enotna pravila in mandat Sveta glede predloga uredbe 
o prenosu sredstev. Potrjene so bile direktiva o serviserjih kreditov in kupcih kreditov, ki obravnava problem slabih 
posojil, in uredbi o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje ter zavarovalnih naložbenih produktih in o 
kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje. Obravnavana je bila prihodnja obdavčitev 
podjetij, prilagojena digitalni dobi. V času predsedovanja Slovenije je bil sprejet dogovor v Svetu glede stopenj davka 
na dodano vrednost ter glede enotnega carinskega okna EU. Sprejeti so bili sklepi Sveta o posodobljenem seznamu 
EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene. 

Na področju skupne trgovinske politike je Komisija februarja predstavila trgovinsko strategijo, ki temelji na konceptu 
odprte strateške avtonomije. Na majskem vrhu EU in Indije sta se partnerici dogovorili za nadaljevanje prekinjenih 
pogajanj, katerih cilj je sklenitev trgovinskega sporazuma. Na junijskem vrhu EU in ZDA je bil vzpostavljen Svet EU-
ZDA za trgovino in tehnologijo z nalogo koordiniranja pristopov do ključnih globalnih tehnoloških, gospodarskih in 
trgovinskih zadev ter poglabljanju transatlantskih trgovinskih in gospodarskih odnosov. Na prvem zasedanju konec 
septembra je bil sprejet »pittsburški paket«, ki vključuje skupno izjavo in načrt evropsko-ameriškega sodelovanja v 
okviru desetih delovnih skupin. Vrh EU-ZDA je prinesel tudi dogovor o dolgoletnem sporu glede domnevnih nezakonitih 
subvencij Airbusu oziroma Boeingu. Evropska komisija in ameriška administracija sta ob oktobrskem vrhu skupine 
G20 dosegli rešitev glede ameriških carin na jeklo in aluminij iz EU ter napovedali globalni dogovor med EU in ZDA 
o trajnostnem jeklu in aluminiju, kateremu se bodo lahko pridružile tudi druge države. Pozornost je bila namenjena 
vzpostavitvi pravičnejših trgovinskih odnosov s Kitajsko. 
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SOSEDNJE DRŽAVE 
Stalnica v zunanji politiki Slovenije ostaja krepitev sodelovanja s sosednjimi državami. Tesno sodelovanje s sosedami 
se je tudi v letu 2021 nadaljevalo zlasti pri soočanju s pandemijo covida-19, pri čemer je potekalo tesno sodelovanje 
pri usklajevanju omejitvenih ukrepov glede prehajanja meje, tudi ob upoštevanju potreb obmejnega prebivalstva, 
vzajemnega priznavanja potrdil o testiranju in cepljenju ter drugih oblik medsebojne pomoči, vključno s posojanjem 
cepiv. 

Ob 30. obletnici slovenske državnosti so bili tesni in prijateljski odnosi s sosednjimi državami potrjeni z udeležbo 
avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza, predsednika hrvaške vlade Andreja Plenkovića, predsednika vlade Madžarske 
Viktorja Orbána in zunanjega ministra Italije Luigija Di Maia na osrednji državni proslavi junija v Ljubljani. Predsednik 
vlade Janša se je maja v Zagrebu udeležil slovesnosti ob 30. obletnici samostojnosti Hrvaške. Predsednika vlad 
Slovenije in Hrvaške sta novembra na Otočcu tudi odkrila spominsko obeležje, posvečeno srečanjem vladnih delegacij 
Slovenije in Hrvaške v pripravah na osamosvojitev leta 1991. 

Predsednika vlad Slovenije in Hrvaške Janez Janša in Andrej Plenković sta s prvima predsednikoma slovenske in hrvaške vlade 
Lojzetom Peterletom in Franjom Gregurićem odkrila spominsko obeležje 
Avtor: Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije 

V dvostranskih pogovorih so bila redno obravnavana vprašanja slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah. V 
sodelovanju s slovensko narodno skupnostjo je bilo veliko pozornosti namenjene izvajanju programa avstrijske zvezne 
vlade na področju narodnih manjšin, potem ko je bil v letu 2020 dosežen pomemben napredek na področju financiranja. 
V odnosih z Italijo posebej izstopa pravna rešitev vrnitve Narodnega doma v Trstu slovenski narodni skupnosti in 
zagotovitev finančnih sredstev za selitev tržaške univerze v nadomestne prostore. V dialogu z Madžarsko je bilo največ 
pozornosti namenjene gospodarskemu in družbenemu razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh 
meje. Slovenija je še naprej podpirala prizadevanja slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem za njeno večjo vidnost 
in ohranjanje slovenskega jezika. 
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Minister dr. Anže Logar in avstrijski minister za zunanje zadeve Alexander Schallenberg na tiskovni konferenci 
Autor: Bor Slana, STA 

Z Avstrijo so se v letu 2021 nadaljevali redni stiki na najvišji ravni. Predsednik vlade Janša je novembra opravil pogovor 
z novim avstrijskim kanclerjem Karlom Nehammerjem, ki je zaradi epidemioloških razmer potekal v virtualni obliki. 
Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je bil maja na obisku na Dunaju, junija pa je Slovenijo obiskal predsednik 
avstrijskega zveznega parlamenta mag. Wolfgang Sobotka. Zunanji minister dr. Logar je bil 19. februarja na obisku na 
Dunaju, avstrijski zunanji minister mag. Alexander Schallenberg pa je avgusta obiskal Slovenijo. 

Zunanji minister dr. Logar se je maja v Celovcu sestal s koroškim deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem, s katerim 
sta septembra tudi sopredsedovala Skupnemu odboru Slovenija-Koroška. Pri avstrijski Koroški je bila posebna 
pozornost namenjena 10. obletnici Memoranduma o dvojezičnih krajevnih napisih in prizadevanjem za postavitev 
dodatnih napisov na dvojezičnem območju. 

Minister dr. Anže Logar in koroški deželni glavar dr. Peter Kaiser 
Avtor: MZZ 
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Dinamika srečanj s Hrvaško se je še naprej krepila. Predsednik republike Pahor se je s hrvaškim predsednikom 
Zoranom Milanovićem srečal maja pred vrhom Procesa Brdo-Brioni, oktobra pa sta skupaj odkrila spomenika dr. 
Francetu Prešernu v Zagrebu in Ljudevitu Gaju v Ljubljani. Predsednika vlad Janša in Andrej Plenković sta se srečala 
ob robu Blejskega strateškega foruma in oktobra ob robu turistične konference v Tuheljskih Toplicah na Hrvaškem. 
Minister dr. Logar je s hrvaškim kolegom dr. Gordanom Grlićem Radmanom 22. januarja obiskal hrvaško mesto 
Petrinja, ki je bilo močno prizadeto v potresu. Delovne pogovore sta istega dne nadaljevala v Zagrebu. Minister dr. 
Logar je bil julija tudi gost na Dubrovniškem forumu. 

Minister dr. Anže Logar v Petrinji s hrvaškim ministrom dr. Grlić Radmanom 
Avtor: MZZ 

V dialogu z Italijo so bili v letu 2021 narejeni pomembni koraki. Predsednik republike Pahor je bil aprila na obisku v 
Rimu, oktobra pa je skupaj s predsednikom Italijanske republike Sergiem Mattarellom uradno obiskal Novo Gorico in 
Gorico. Obe mesti sta povezani s projektom Evropske prestolnice kulture »GO Borderless« v letu 2025, ki bo potekal 
pod častnim pokroviteljstvom obeh predsednikov. Predsednik republike Pahor se je septembra udeležil Medverskega 
foruma G20 in 16. srečanja skupine Arraiolos. 

Minister za zunanje zadeve dr. Logar je z ministrom za zunanje zadeve Italije Luigijem Di Maiem junija v Rimu 
sopredsedoval 7. zasedanju Koordinacijskega odbora ministrov, ki je osrednje telo medvladnega sodelovanja med 
Slovenijo in Italijo. Poleg bilateralnih tem so bile obravnavane prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu 
EU, sodelovanje v regionalnih pobudah in razmere v skupni soseščini. Ministra sta se srečala tudi decembra v Rimu ob 
robu konference Rome MED 2021 – Sredozemski dialogi. 
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Minister dr. Anže Logar z italijanskim zunanjim ministrom Luigijem Di Maiem 
Avtor: MZZ 

V odnosih z Madžarsko je imelo v letu 2021 posebno mesto srečanje vladnih ekip Slovenije in Madžarske septembra v 
Celju pod vodstvom predsednikov vlad Janše in Orbána. Predsednika vlad sta ob tej priložnosti svečano odprla tudi 53. 
mednarodni obrtni sejem, kjer je bila Madžarska v letu 2021 država partnerica. Ob začetku slovenskega predsedovanja 
Svetu EU je julija v Ljubljani potekal vrh predsednikov vlad Višegrajske skupine (pod madžarskim predsedstvom) in 
Slovenije. Predsednik madžarske vlade Orbán je bil septembra tudi gost na Blejskem strateškem forumu, predsednik 
vlade Janša pa se je prav tako septembra udeležil 4. demografskega vrha v Budimpešti. Predsednika Pahor in János 
Áder sta se srečala septembra v Porabju ob 30. obletnici Zveze Slovencev na Madžarskem in se ob tej priložnosti 
sestala tudi s predstavniki slovenske in madžarske narodne skupnosti. 

Državni sekretar Gašper Dovžan in madžarska ministrica za pravosodje dr. Judit Varga 
Avtor: MZZ 
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V letu 2021 so se okrepili stiki s predstavniki 
Republike San Marino. Predsednik Državnega 
sveta Kovšca je bil 1. oktobra na obisku v San Marinu, 
kjer je bil slavnostni govornik na inavguraciji 
novih kapitanov regentov. Ob robu ministrskega 
zasedanja OVSE v Stockholmu decembra sta se 
srečala tudi zunanja ministra obeh držav dr. Logar 
in Luca Beccari. 

Nadaljeval se je dialog s predstavniki Svetega 
sedeža. Državni tajnik Svetega sedeža kardinal 
Pietro Parolin se je septembra udeležil Blejskega 
strateškega foruma, ob tej priložnosti ga je sprejel 
tudi predsednik vlade Janša. 

Tradicionalno letno trilateralno srečanje 
predsednikov Slovenije, Hrvaške in Avstrije 
Pahorja, Zorana Milanovića in Alexandra Van Der 
Bellna je potekalo julija v Kostanjevici na Krki. 

Nadaljevali so se pogovori s Hrvaško in Italijo o 
tristranskem sodelovanju v severnem Jadranu. 
Na podlagi skupne izjave, sprejete 19. decembra 
2020 v Trstu, je aprila na Brdu pri Kranju 
potekalo srečanje ministrov za zunanje zadeve 
Slovenije, Hrvaške in Italije. Skupna deklaracija, 
podpisana v okviru srečanja, posebno pozornost 
namenja sodelovanju obalnih držav na področju 
povezljivosti, varstva okolja in modrega 
gospodarstva. 

Minister dr. Anže Logar in doajen diplomatskega zbora 
apostolski nuncij Jean-Marie Speich 

Avtor: MZZ 
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DVOSTRANSKO SODELOVANJE V EVROPI 
Tesno vsestransko sodelovanje in strateško partnerstvo med Slovenijo in Nemčijo se je v času tria predsedovanja 
Svetu EU z Nemčijo in s Portugalsko še poglobilo. Predsednik republike Pahor je marca opravil telefonski pogovor 
z nemškim predsednikom Frankom-Walterjem Steinmeierjem. Maja je bilo realiziranih več srečanj na najvišji 
politični ravni: prek videopovezave je potekal pogovor predsednika vlade Janše z nemško kanclerko Angelo Merkel, 
zunanjega ministra dr. Logarja je na obisku v Berlinu gostil nemški zunanji minister Heiko Maas, na Brdu pri Kranju 
pa so se sestali predsedniki držav tria predsedstev Svetu EU Nemčija-Portugalska-Slovenija. Okrepljeno politično 
in gospodarsko sodelovanje je potekalo tudi z zveznimi deželami, še posebej z Bavarsko in Severnim Porenjem-
Vestfalijo. Zunanji minister dr. Logar je bil junija na obisku v Münchnu, kjer se je ob robu 32. zasedanja Stalne 
mešane slovensko-bavarske komisije, na katerem so bili potrjeni skupni projekti za naslednje dvoletno obdobje, 
srečal z bavarsko ministrico za evropske zadeve in mednarodne odnose Melanie Huml. Predsednik vlade Janša se je 
junija v Düsseldorfu sestal z ministrskim predsednikom Severnega Porenja-Vestfalije Arminom Laschetom. Oktobra 
je predsednik republike Pahor ob udeležbi na večerji Evropskega sveta in vrhu EU-Zahodni Balkan na Brdu pri Kranju 
kanclerko Angelo Merkel odlikoval z najvišjim državnim odlikovanjem Republike Slovenije – redom za izredne zasluge. 

Odlične odnose s Francijo sta zaznamovala 10. obletnica podpisa politične deklaracije o strateškem partnerstvu med 
državama in zaporedno predsedovanje Svetu EU, ki je pomembno vzpodbudilo dialog in sodelovanje na političnih 
ter strokovnih ravneh. Premier Janša je aprila obiskal Pariz in opravil pogovor s predsednikom Francoske republike 
Emmanuelom Macronom. Državnika sta se ponovno srečala na Brdu pri Kranju ob udeležbi predsednika Macrona 
na oktobrskem neformalnem vrhu EU-Zahodni Balkan. Minister dr. Logar se je v Parizu trikrat sestal z ministrom za 
Evropo in zunanje zadeve Jeanom-Yvesom Le Drianom, junija ob delovnem obisku, julija ob udeležbi na zaključku 
kolesarske dirke Tour de France in decembra 2021 ob primopredaji predsedovanja Slovenije Svetu EU naslednji 
predsedujoči Franciji. Minister Le Drian se je septembra udeležil neformalnega zasedanja zunanjih ministrov EU 
v Sloveniji. Predsednik republike Pahor je novembra sodeloval na četrtem Pariškem mirovnem forumu, ki je bil 
namenjen spopadanju s krizo ob covidu-19 na globalni ravni. 

Pogovori med delegacijama Slovenije in Francije junija v Parizu 
Avtor: MZZ 
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V okviru rednega sodelovanja Slovenije z državami Beneluksa in priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU je 
minister dr. Logar januarja obiskal Kraljevino Belgijo, kjer se je sestal s podpredsednico vlade in ministrico za zunanje 
zadeve, evropske zadeve, zunanjo trgovino in zvezne kulturne institucije Sophie Wilmès. Februarja se je mudil na 
obisku v Velikem vojvodstvu Luksemburg in se sestal z ministrom za zunanje in evropske zadeve ter ministrom za 
imigracijo in azil Velikega vojvodstva Luksemburg Jeanom Asselbornom in predsednikom poslanske zbornice 
Fernandom Etgerjem. Ob obisku v Luksemburgu je obiskal tudi Evropsko investicijsko banko. Z novembrskim obiskom 
predsednika republike Pahorja v Luksemburgu se je pomembno okrepil dialog na najvišji politični ravni, saj se je 
predsednik republike Pahor sestal z vsemi najvišjimi predstavniki luksemburških oblasti, vključno z velikim vojvodo 
Henrijem Luksemburškim. Junija se je z ministrico za zunanje zadeve Nizozemske Sigrid Kaag ob robu Sveta za splošne 
zadeve srečal državni sekretar Dovžan. 

Slovenija je s sodelovanjem v različnih regionalnih formatih krepila srednjeevropsko in sredozemsko dimenzijo svoje 
zunanje politike, ki sta ključnega pomena pri uveljavljanju slovenskih gospodarskih, razvojnih in infrastrukturnih, 
energetskih in manjšinskih interesov. Priložnost za utrjevanje stikov z najvišjimi predstavniki srednjeevropskih in 
sredozemskih držav je bila tudi njihova udeležba na Blejskem strateškem forumu. 

Ministri za zunanje zadeve Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije, tj. skupine Central 5, ki se je leta 2020 
oblikovala, da bi izboljšala praktično sodelovanje držav v regiji pri usklajevanju pristopov za obvladovanja pandemije, 
so se sestali 1. marca na Brdu, 13. maja v Bratislavi, 23. junija v Mělníku in 22. oktobra na Dunaju. Sodelovanje so 
nadgradili z izmenjavo stališč o aktualnih regionalnih, evropskih in mednarodnih temah. 

Ministri skupine Central 5 maja na Brdu pri Kranju 
Avtor: MZZ 

Predstavniki Republike Slovenije se redno udeležujejo srečanj Višegrajske skupine v različnih razširjenih formatih. 
Predsednik vlade Janša je gostil vrh V4 ob začetku madžarskega predsedovanja V4 v Ljubljani 9. julija. 

V duhu krepitve sodelovanja s Češko republiko se je predsednik republike Pahor 13. julija v Pragi udeležil foruma 
Praški evropski vrh, ob robu dogodka se je srečal s češkim predsednikom Milošem Zemanom. 

H krepitvi bilateralnega sodelovanja s Slovaško republiko je pomembno prispeval povratni uradni obisk predsednice 
Zuzane Čaputove v Ljubljani 14. oktobra. Pred tem je bil realiziran videokonferenčni pogovor predsednika republike 
Pahorja s predsednico Čaputovo 18. marca. Na povabilo slovaškega ministra za zunanje in evropske zadeve Ivana 
Korčoka je minister dr. Logar sodeloval forumu GLOBSEC v Bratislavi 15. in 16. junija 2021. 

Letošnjega Blejskega strateškega foruma so se udeležili češki predsednik vlade Andrej Babiš in minister za zunanje 
zadeve Jakub Kulhánek ter slovaški premier Eduard Heger. 
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V duhu krepitve sodelovanja s Poljsko se je predsednik vlade Janša aprila mudil na obisku na Poljskem. Maja se je 
z državnim sekretarjem Pawlom Jabłońskim v Ljubljani sestal minister dr. Logar. Pomemben prispevek k poglobitvi 
bilateralnih odnosov je bil obisk predsednika vlade Janše septembra v Karpaczu, kjer je kot častni gost sodeloval 
na 30. ekonomskem forumu in se v tem okviru sestal s predsednikom vlade Poljske Mateuszem Morawieckim ter 
prejel nagrado »European of the year« za dosežke na področju EU. Predsednika vlad sta se srečala tudi novembra ob 
obisku predsednika vlade Morawieckega v Ljubljani. Odnose sta poglobili tudi skupini prijateljstva državnega zbora in 
poljskega sejma, ki sta se sestali dvakrat, sredi junija in konec septembra. 

K dodatni krepitvi bilateralnega sodelovanja z 
Dansko sta prispevala videokonferenčni pogovor 
med ministroma za zunanje zadeve januarja in 
obisk ministra dr. Logarja na Danskem avgusta. 
V okviru obiska, ki je bil prvi na tej ravni po 
skoraj 20 letih, se je minister dr. Logar sestal 
še s predsednikom Odbora za zunanjo politiko 
danskega parlamenta Martinom Lidegaardom 
ter z visokimi predstavniki danskega logističnega 
podjetja A.P. Møller-Mӕrsk, največjega partnerja 
Luke Koper pri kontejnerskem prevozu. 

Nadaljevali so se zelo dobri odnosi s Finsko, tako 
na dvostranski ravni kot v okviru mednarodnih 
forumov, kjer imata državi sorodne poglede na 
vrsto področij. K dodatni okrepitvi bilateralnih 
odnosov je prispeval delovni obisk ministra dr. 
Logarja na Finskem 14. januarja, kjer se je srečal 
z gostiteljem, ministrom za zunanje zadeve 
Pekkom Haavistom in z ministrico za evropske 
zadeve Tytti Tuppurainen, sprejel pa ga je tudi 
predsednik države Sauli Niinistö. V okviru obiska 
se je minister dr. Logar udeležil okrogle mize o 
izgradnji odpornosti proti hibridnim grožnjam in 
dezinformacijam v Evropskem centru odličnosti 
za hibridne grožnje v Helsinkih. 

Minister dr. Anže Logar z danskim ministrom 
za zunanje zadeve Jeppejem Kofodom 

Avtor: MZZ 

Minister dr. Anže Logar in finska ministrica za evropske zadeve Tytti Tuppurainen 
Avtor: MZZ 
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Zelo dobre in prijateljske odnose med Slovenijo in Švedsko je dodatno utrdil obisk švedske ministrice za zunanje 
zadeve Ann Linde aprila v Ljubljani, kjer se je sestala z gostiteljem, ministrom dr. Logarjem, sprejel pa jo je tudi 
predsednik republike Pahor. 

Decembra je bil minister za zunanje zadeve dr. Logar na uradnem obisku na Norveškem. Pogovor z zunanjo 
ministrico Anniken Scharning Huitfeldtje je potrdil, da imata državi številna sorodna stališča zlasti na multilateralnem 

Minister dr. Anže Logar z norveško ministrico za zunanje zadeve Anniken Scharning Huitfeldt 
Avtor: MZZ 

in varnostnem področju, na področju človekovih pravic, pri spodbujanju miru in demokracije, enakosti spolov in v 
okviru Evropskega gospodarskega prostora. Pozornost sta posvetila tudi sodelovanju znotraj norveškega finančnega 
mehanizma in mehanizma EGP, na katerih temelji bilateralno sodelovanje. 

Nadaljeval se je redni politični dialog z Irsko, kjer je Slovenija ponovno odprla rezidenčno veleposlaništvo v Dublinu. 
K nadaljnjemu poglabljanju zelo dobrih in prijateljskih dvostranskih odnosov je pomembno prispeval obisk ministra 
za zunanje zadeve dr. Logarja na Irskem julija. Ministra dr. Logar in Simon Coveney sta skupaj slovesno odprla nove 
prostore slovenskega veleposlaništva. 

Bilateralni odnosi z baltskimi državami, s katerimi ima Slovenija diplomatske odnose vzpostavljene že 30 let, so se 
okrepili ob številnih srečanjih na vseh ravneh. Na pomen baltskih držav za Slovenijo kaže tudi odločitev vlade, ki je 
oktobra sprejela sklep o odprtju veleposlaništva v Latviji. 

Septembra se je na uradnem obisku v Sloveniji mudil predsednik Latvije Egils Levits, ki se je srečal s predsednikom 
republike Pahorjem, predsednikom državnega zbora Zorčičem in predsednikom vlade Janšo. Obiskal je tudi Institut 
Jožef Stefan, Center vesoljskih tehnologij v Vitanju, v Mariboru se je srečal s predstavniki mladinskih svetov tria 
predsedujočih držav EU. Srečanje zunanjih ministrov dr. Logarja in Edgarsa Rinkēvičsa je potekalo ob robu Konference 
o Belorusiji novembra v Vilni. 

Predsednik republike Pahor je februarja krepitev odnosov potrdil v telefonskem pogovoru s predsednico Estonije 
Kersti Kaljulaid. V tem mesecu je sledil še avdio-video pogovor zunanjega ministra dr. Logarja z novoimenovano 
zunanjo ministrico Evo-Mario Liimets. K nadaljevanju dobrih odnosov sta se zunanja ministra zavzela na srečanju ob 
robu Sveta EU za splošne zadeve sredi decembra v Bruslju. 

Ob robu konference o Belorusiji v Vilni sredi novembra sta se zunanja ministra dr. Logar in Gabrielius Landsbergis 
zavzela za intenziviranje političnega dialoga med Slovenijo in Litvo. 

Bolgarija je gostila vrh Pobude treh morij, ki je potekal 8. in 9. julija v Sofiji z organizacijo spremljajočega poslovnega 
foruma. Na dogodku je sodelovala slovenska delegacija pod vodstvom predsednika republike Pahorja, ki se je pred 
začetkom vrha sestal s predsednikom Rumenom Radevom. Ta se je septembra udeležil Blejskega strateškega 
foruma in nastopil na panelu voditeljev o prihodnosti Evrope in širitve EU. Redni stiki med državama so se nadaljevali 
novembra s telefonskim pogovorom ministra dr. Logarja z ministrom za zunanje zadeve v začasni vladi Svetlanom 
Stoevom o krepitvi bilateralnih odnosov in o trenutnih razmerah na območju Zahodnega Balkana. 
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Za potrditev in dodatno poglobitev dobrih in prijateljskih odnosov z Romunijo je marca potekal uradni obisk ministra 
za zunanje zadeve Bogdana Aurescuja v Sloveniji; minister se je septembra udeležil tudi Blejskega strateškega foruma, 
kjer je nastopil na panelu o Vzhodnem partnerstvu. 

Minister dr. Logar z romunskim zunanjim ministrom Bogdanom Aurescujem 
Avtor: Tamino Petelinšek, STA 

Slovenija je na 8. vrhu MED-7 v Atenah 17. septembra hkrati s Hrvaško postala članica te neformalne skupine, ki je prej 
povezovala sredozemske članice EU – Ciper, Francijo, Grčijo, Italijo, Malto, Portugalsko in Španijo. Razširjena skupina 
se je preimenovala v EU Med. Dinamika obiskov in dialoga se je s sredozemskimi državami članicami EU letos izredno 
povečala, srečanja na vrhu v Atenah pa se je udeležil predsednik vlade Janša. 

Marca je bila na uradnem obisku v Sloveniji španska zunanja ministrica Arancha González Laya, avgusta pa je bil 
minister dr. Logar na povratnem obisku v Španiji. Slovenija in Španija sta novembra v Madridu organizirali uspešno 
konferenco o Zahodnem Balkanu in širitvi EU, oktobra je Slovenija odprla še četrti konzulat v Španiji, in sicer v Las 
Palmasu na Kanarskih otokih. 

Minister dr. Logar in španska ministrica González 
Avtor: STA 
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Z izredno tesnim sodelovanjem v predsedujočem triu so se na vseh ravneh okrepili in poglobili tudi bilateralni odnosi 
s Portugalsko. Maja je bil na obisku v Sloveniji portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa, junija pa zunanji 
minister dr. Augusto Santos Silva, ki se je ob primopredaji predsedovanja Svetu EU udeležil tudi slovesnosti ob 30. 
obletnici državnosti Slovenije. 

Stiki so se dodatno poglobili tudi z Grčijo. Izpostaviti velja uradni obisk grške predsednice Katerine Sakelaropulu 
aprila v Sloveniji in udeležbo predsednika vlade Janše na Delfskemu gospodarskemu forumu maja v Atenah, ob robu 
katerega se je srečal z grškim predsednikom vlade Kiriakosom Micotakisom. Maja je odnose dodatno nadgradil še 
obisk ministra dr. Logarja v Grčiji. 

Skupnih interesov s Ciprom je vse več, tako bilateralno kot znotraj sredozemske skupine in EU, več pa je tudi obiskov 
v obeh državah. 6. februarja je minister dr. Logar obiskal Ciper, kjer se je srečal z celotnim ciprskim državnim vrhom. 

Nadaljeval se je redni politični dialog z Malto. Minister dr. Logar se je 5. februarja v Valletti v okviru delovnega obiska 
srečal z ministrom za zunanje in evropske zadeve Evaristom Bartolom, s predsednikom dr. Georgeem Vellom in 
predsednikom parlamenta Angelom Farrugiom ter opravil pogovor z izvršno direktorico Evropskega azilnega 
podpornega urada Nino Gregori. Zunanji minister Malte Bartolo se je v okviru povratnega delovnega obiska avgusta 
mudil v Sloveniji. 

Intenzivno je potekal politični dialog z državami alpskega prostora, zlasti s Švicarsko konfederacijo, drugo 
najpomembnejšo gospodarsko partnerico Republike Slovenije. Marca je potekal uradni obisk predsednika Državnega 
zbora Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji, junija je bil na uradnem obisku v Sloveniji predsednik Švicarske 
konfederacije Guy Parmelin, novembra pa je minister za zunanje zadeve dr. Logar na uradnem obisku v Sloveniji gostil 
zveznega ministra za zunanje zadeve Švicarske konfederacije Ignazia Cassisa. Zunanja ministra sta se srečala tudi 
septembra v New Yorku ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Maja je bil na obisku v Republiki 
Sloveniji finančni minister in predsednik Švicarske konfederacije v letu 2019 Ueli Maurer. 

Minister dr. Logar je 2. junija opravil telefonski pogovor z ministrico za zunanje zadeve, izobraževanje in šport 
Kneževine Lihtenštajn Dominique Hasler. 

Državni sekretar Gašper Dovžan se je 18. junija v Vaduzu udeležil zasedanja kvadrilaterale na ravni namestnikov 
zunanjih ministrov Avstrije, Švice, Lihtenštajna in Slovenije. 

Srečanje kvadrilaterale Slovenije, Lihtenštajna, Avstrije in Švice 
Avtor: MZZ 
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Odnose z Andoro je osvežil obisk andorske zunanje ministrice Marie Ubach Font maja v Sloveniji. 

Politični dialog z Združenim kraljestvom se je okrepil, k čemur je pomembno prispeval obisk predsednika vlade Janše 
v Londonu septembra. Predsednik vlade Janša se je pogovarjal z gostiteljem, predsednikom vlade Borisom Johnsonom, 
opravil srečanje z ministrico za zunanje zadeve, Commonwealth in razvoj Elizabeth Truss ter obiskal britanski 
Nacionalni center za kibernetsko varnost. Maja je potekal videokonferenčni pogovor ministra za zunanje zadeve 
dr. Logarja z ministrom za zunanje zadeve, Commonwealth in razvoj Dominicom Raabom glede sodelovanja med 
državama na političnem, varnostnem in gospodarskem področju. Marca je potekal delovni obisk državnega ministra 
za trgovinsko politiko v Ministrstvu za zunanjo trgovino Grega Handsa v Sloveniji. Novembra je obisk v Združenem 
kraljestvu opravil tudi državni sekretar Dovžan. V luči priprav na Mednarodno podnebno konferenco COP26 jeseni 
v Glasgowu je aprila potekal videokonferenčni pogovor ministra dr. Logarja s predsedujočim podnebne konference 
COP26 Alokom Sharmom, ki se je julija udeležil neformalnega zasedanja okoljskih ministrov EU v Sloveniji. Intenziven 
dialog je potekal tudi na parlamentarni ravni, decembra je v Sloveniji potekal obisk predstavnikov vsestrankarske 
parlamentarne skupine za Slovenijo v britanskem parlamentu. 

Državni sekretar dr. Stanislav Raščan in britanski državni minister Greg Hands 
Avtor: Tamino Petelinšek, STA 
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MAKROREGIONALNE STRATEGIJE EU 
Prvo polovico leta je v veliki meri zaznamovalo predsedovanje Slovenije strategiji EU za jadransko-jonsko regijo 
(EUSAIR), ki ga je prevzela junija 2020. Kljub izrednim okoliščinam zaradi pandemije je Slovenija uspela v celoti 
izpeljati zastavljeni program predsedovanja EUSAIR. Nosilna tema predsedovanja je bilo zeleno povezovanje, 
saj Slovenija skupaj z Bosno in Hercegovino v okviru EUSAIR koordinira steber okolja. Cilj, ki ga ima Slovenija, je 
izboljšanje kakovosti življenja na obali ob skupnem morju s konkretnimi ureditvami in uveljavitvijo režimov, ki temeljijo 
na upoštevanju ekosistemskih storitev obale in morja na območju EUSAIR in še posebej v jadranski ekoregiji. Druga 
pomembna vsebina se je nanašala na Zahodni Balkan in nadaljevanje pridružitvenega procesa. Vse države Zahodnega 
Balkana so članice EUSAIR, zato je Slovenija organizirala razpravo o možnostih pospešitve izvajanja gospodarskega 
in naložbenega načrta za Zahodni Balkan onkraj okvirov makroregionalnih strategij – strateških prednostnih področij, 
za katera so v državah že vzpostavljene makroregionalne strategije. Slovensko predsedstvo EUSAIR je pozvalo vse 
zainteresirane akterje in države, naj še naprej iščejo možnosti tudi na drugih področjih delovanja EUSAIR. 

Minister dr. Anže Logar na otvoritvi 6. foruma EUSAIR 
Avtor: EUSAIR 

Sklepno dejanje predsedovanja Jadransko-jonski makroregionalni strategiji (in Jadransko-jonski pobudi) je bil 6. letni 
forum, ki je potekal 11. in 12. maja. Minister dr. Logar je ob otvoritvi foruma poudaril pomen sodelovanja in povezanosti 
za doseganje zelenega in pametnega okrevanja EU ter vlogo, ki jo ima s svojim enakopravnim članstvom EUSAIR pri 
širitveni politiki EU. Na ministrskem zasedanju, ki ga je gostil minister dr. Logar, je bila sprejeta Izolska deklaracija, 
ki podaja politične usmeritve za delovanje celotne strategije. Ministri so soglašali s prošnjo Republike San Marino, 
da postane deseta sodelujoča država v EUSAIR. Na forumu je Slovenija skladno s priporočili Evropske komisije dala 
velik poudarek vključevanju civilne družbe in mladih. Prvič doslej je Slovenija šestim posameznikom iz petih držav 
podelila častni naziv »ambasador makroregionalnih strategij« in nagrade »vetrnica odličnosti« za posebne dosežke 
predstavnikov civilne družbe pri širjenju načel makroregionalnega sodelovanja. Podeljene so bile tudi nagrade POPRI 
(POdjetnost za PRIhodnost) najboljšim podjetniškim idejam mladih iz celotne makroregije. Naslednja predsedujoča, 
Albanija, se je zavezala, da bo dajala velik poudarek vključevanju mladih v EUSAIR in tako nadaljevala delo, ki ga je 
začela Slovenija. 

Jeseni je Slovenija že šestič zapored organizirala Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij, njegov cilj 
pa je izboljšanje sodelovanja med državami EUSAIR s poudarkom na sodelovanju EU in sosednjih držav. Dogodek je 
prvič v zgodovini potekal v soorganizaciji dveh držav, poleg pobudnice Slovenije je bila soorganizatorica še najmlajša 
članica EUSAIR – Severna Makedonija. 

Slovenija je edina država, ki s celotnim ozemljem sodeluje v treh makroregionalnih strategijah EU, kar pomeni, da je 
bila poleg EUSAIR še naprej intenzivno vključena v izvajanje strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) in strategije EU 
za podonavsko regijo (EUSDR). 71 



Zemljevid področja Strategije EU za Alpsko regijo 
Avtor: EU 

Sodelovanje v EUSALP so zaznamovale priprave na ustanovitev strukture za tehnično podporo (tj. sekretariata EUSALP 
za finančno obdobje 2021–2027), ki bo delovala s sedežev v Nici in Milanu, ter ustanovitev sveta mladih, ki zastopa v 
makroregiji živeče mlade in ga sestavljajo po štirje člani iz vsake sodelujoče države. 

Znotraj EUSDR je Slovenija aktivno sodelovala pri vseh glavnih prednostnih nalogah te strategije v letošnjem letu. 
Po vzoru EUSALP se je tudi v okviru EUSDR razvila pobuda po ustanovitvi sveta mladih, ki jo je Slovenija zaradi 
svojega aktivnega angažmaja v drugih makroregionalnih strategijah zelo podpirala. Slovenija je potrdila kandidaturo 
za predsedovanje EUSDR v letu 2023, kar so z naklonjenostjo podprle vse sodelujoče države. S tem je Slovenija začela 
sodelovati v trojki predsedovanj s Slovaško in Ukrajino, ki trenutno predseduje strategiji. 

EU PORTAL 
V obdobju pandemije so se ponovno pokazale prednosti oddaljenega dostopanja do EU Portala. Pripravljenih odločitev 
Republike Slovenije je bilo za deset odstotkov več kot v letu poprej. 

V letu 2021 je bilo na EU Portalu objavljenih 28.046 dokumentov. V 725 primerih so bili nosilci zadolženi za pripravo 
predlogov odločitev. Na portalu je bilo usklajenih in objavljenih 660 odločitev, od tega je bilo 120 stališč sprejetih na 
vladi in 47 v državnem zboru. Sprejetih je bilo 431 usmeritev in 62 izjav Republike Slovenije. 

Za ministrska zasedanja Sveta EU je bilo pripravljenih 114 vladnih izhodišč za udeležbo predstavnikov Republike 
Slovenije in 99 poročil. Objavljenih je bilo 1.637 poročil s sestankov pripravljalnih delovnih teles Sveta EU. 

V letu 2021 je bila vzpostavljena povezava EU Portala z novo platformo za izmenjavo informacij Sveta EU, ki bo v letu 
2022 nadomestila obstoječi sistem distribucije dokumentov Sveta EU. 
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VEČSTRANSKO MEDNARODNO SODELOVANJE 
Tudi v letu 2021 je mednarodne organizacije močno zaznamovala pandemija covida-19, čemur je v veliki meri sledil 
prilagojen način dela v virtualni in hibridni obliki. Visoki predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve so se aktivno 
udeleževali dogodkov v okviru OZN in drugih mednarodnih forumov, ki so se odvijali tako v živo kot virtualno. Med 
drugim se je državni sekretar dr. Stanislav Raščan v funkciji razvojnega ministra in namestnika ministra za zunanje 
zadeve v živo udeležil zasedanja ob 60. obletnici prve konference Gibanja neuvrščenih, ki je 11. in 12. oktobra potekala 
v Beogradu. 

ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV 

Organizacija združenih narodov (OZN) je bila v letu 2021 dejavna pri odzivanju na številne krize. Slovenija je v okviru 
OZN poudarjala pomen učinkovitega večstranskega sodelovanja kot najboljšega načina za soočanje z globalnimi 
grožnjami, vključno s pandemijo covida-19. 

Generalna skupščina OZN je 76. zasedanje začela 14. septembra. V okviru splošne razprave Generalne skupščine, 
ki je potekala med 21. in 27. septembrom, je v imenu Republike Slovenije zbrane v živo nagovoril predsednik države 
Borut Pahor. Ob robu 76. zasedanja Generalne skupščine OZN je opravil vrsto bilateralnih pogovorov ter srečanj s 
predsednikom Generalne skupščine OZN Abdulo Šahidom in generalnim sekretarjem OZN Antóniem Guterresom. 

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je ob robu splošne razprave 76. zasedanja Generalne skupščine OZN med 
drugim nastopil na 10. ministrski konferenci Skupnosti demokracij, virtualnem srečanju Neformalne ministrske mreže 
za Mednarodno kazensko sodišče in virtualnem ministrskem srečanju Zavezništva za multilateralizem ter opravil 
vrsto bilateralnih pogovorov. 

Pred dnevom OZN je v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve v Mestni občini Slovenj Gradec 22. oktobra 
potekala proslava v počastitev pomembnih obletnic OZN – lanskoletne 75. obletnice OZN in prihajajoče 30. obletnice 
članstva Slovenije v tej organizaciji. Kot slavnostni govornik je zbrane nagovoril predsednik države Borut Pahor. V 
počastitev 75. obletnice OZN je Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj z Društvom za Združene narode za Slovenijo 
izdalo publikacijo 75 let Združenih narodov. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 2021 okrepilo svoje delovanje na področju miru in varnosti v okviru OZN. Državni 
sekretar dr. Stanislav Raščan se je 26. januarja udeležil virtualne donatorske konference za Sklad za izgradnjo miru, 
7. decembra pa se je v funkciji razvojnega ministra in namestnika ministra za zunanje zadeve ter kot predstavnik 
predsedujoče države Svetu EU udeležil virtualne seulske ministrske konference OZN o ohranjanju miru. Ministrstvo 
za zunanje zadeve je v letu 2021 doniralo 20.000 EUR Skladu Združenih narodov za izgradnjo miru ter 20.000 EUR 
Oddelku Združenih narodov za politične zadeve in izgradnjo miru. 

Ministrstvo je s pristojnimi resorji sodelovalo pri udeležbi Slovenije v delovanju specializiranih agencij OZN, pri čemer 
je bila v letu 2021, ki ga je še vedno usodno zaznamovala pandemija covida-19, zlasti pomembna Svetovna zdravstvena 
organizacija. 

Ključnega pomena je bila izvedba izredne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije v novembru, v okviru katere je 
bila podana zaveza o oblikovanju nove, t. i. pandemične pogodbe (pogodbe o možnih prihodnjih pandemijah). 

Pomemben dosežek za Slovenijo v okviru Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 
(UNESCO) v letu 2021 je bil vpis Plečnikovih del v Ljubljani na Unescov seznam svetovne dediščine. 

V 2021 so bili slovenski strokovnjaki člani Komisije OZN za mednarodno pravo, Odbora za človekove pravice, 
Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo, Medvladnega sveta Mednarodnega hidrološkega 
programa Unesca in Sveta Mednarodnega urada za izobraževanje pri Unescu. Slovenija je še naprej članica Odbora za 
industrijski razvoj v okviru Organizacije ZN za industrijski razvoj. 

Stalni predstavnik Slovenije pri OZN je bil junija 2021 potrjen za enega od podpredsedujočih 76. zasedanju Generalne 
skupščine OZN, slovenski kandidat Marjan Osvald pa je bil avgusta 2021 izvoljen na položaj namestnika generalnega 
direktorja Mednarodnega urada Svetovne poštne zveze za obdobje 2022–2025. Slovenija je bila v letu 2021 izvoljena 
v naslednje organe mednarodnih organizacij: Komisijo OZN za droge za obdobje 2022–2025, Izvršni odbor Svetovne 
zdravstvene organizacije za obdobje 2021–2024, Administrativni svet Mednarodne organizacije dela za obdobje od 
junija 2021 do junija 2024, Svet Mednarodne organizacije za prehrano in kmetijstvo za obdobje od julija 2022 do junija 
2024 in v Svet guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo za obdobje od septembra 2021 do septembra 
2023. 

Slovenija je v letu 2021 najavila kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta (VS) OZN za obdobje 2024–2025. 
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SVET EVROPE 
Teme, kot so obravnavanje posledic pandemije covida-19, zaščita ranljivih skupin in vključujočih družb, vključno 
z narodnimi manjšinami, človekove pravice in okolje ter priprava ustreznega pravnega okvira za uporabo umetne 
inteligence skladno s standardi Sveta Evrope, so bile visoko na dnevnem redu Sveta Evrope v letu 2021. 

Nadaljevala so se pogajanja glede pristopa Evropske unije (EU) k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ki ostaja 
ključna prednostna naloga tako za Svet Evrope kot tudi za Evropsko unijo. Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi 
temu, da nekatere države članice ne izvršujejo sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. 

Minister dr. Anže Logar je 21. maja sodeloval na 131. hibridnem zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope. V nastopu 
je poudaril, da opažamo široko razširjeno demokratično nazadovanje, slabitev vladavine prava in zaskrbljujoč trend 
neizvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Zagotovil je slovensko podporo strasbourškemu 
sodišču. 

Minister dr. Anže Logar se je 16. septembra srečal z generalno sekretarko Sveta Evrope Marijo Pejčinović Burić. 
Predstavil ji je prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Opozoril je na pomen Sveta 
Evrope kot jamstva za zaščito človekovih pravic, temeljnih svoboščin in vladavine prava. Izrazil zadovoljstvo glede zelo 
razvejanega sodelovanja med Svetom Evrope in Slovenijo, ki ostaja v skupini držav z najmanj pritožbami pred ESČP in 
najmanj neizvršenimi sodbami ESČP. 

Minister dr. Anže Logar in generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić 
Avtor: MZZ 

Ministrstvo za zunanje zadeve je 21. oktobra nominiralo misijonarja na Madagaskarju Pedra Opeko za nagrado Sveta 
Evrope Raoul Wallenberg za izjemne dosežke na humanitarnem področju. 

Svet Evrope je 18. novembra že sedmič zaznamoval Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno 
zlorabo. Slovenija je pripravila prvi osnutek izjave, ki je dobil podporo vseh 47 držav članic Sveta Evrope, Delegacije 
Evropske unije v Strasbourgu in Tunizije, edine nečlanice Sveta Evrope. 

V okviru Sveta Evrope so bili slovenski strokovnjaki člani v Evropskem odboru za socialne pravice, Skupini strokovnjakov 
za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini ter na listi strokovnjakov Svetovalnega odbora za pravice 
manjšin. 
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ORGANIZACIJA ZA VARNOST IN SODELOVANJE V EVROPI 
V letu 2021 je Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) pod motom »Nazaj k osnovam« predsedovala
Švedska, kar se je odražalo v pozivu sodelujočim državam k izvajanju že sprejetih zavez in spoštovanju temeljnih 
vrednot. 

Zasedanje zunanjih ministrov OVSE decembra v Stockholmu 
Avtor: OSCE 

Osrednji izziv za varnost v Evropi je predstavljal konflikt v Ukrajini. Zaostrovanje razmer na vzhodu Ukrajine in največja 
mobilizacija vojaških sil Ruske federacije po letu 2014 sta privedla do sprožitve mehanizma posvetovanj sodelujočih 
držav OVSE skladno z Dunajskim dokumentom. Zaradi nesoglasja Ruske federacije za podaljšanje mandata je s 1. 
oktobrom prišlo do zaprtja Opazovalne misije OVSE na ruskih kontrolnih točkah Gukovo in Doneck. 

Odnose med Armenijo in Azerbajdžanom ter reševanje konflikta na območju Gorskega Karabaha so ob podpisu 
trilateralne izjave o namenu vzpostavitve ekonomskih in transportnih vezi januarja zaznamovala občasna stopnjevanja 
napetosti na terenu, ki so okrepila zlasti aprila in novembra kot odraz nesoglasij pri določanju meje ter uporabe 
komunikacijskih kanalov in transportnih poti. 

Regijo OVSE so ponovno zaznamovali tudi dogodki v Belorusiji. Zaradi neodzivnosti beloruskih oblasti na poročilo 
neodvisnega poročevalca moskovskega mehanizma v povezavi s hudimi kršitvami človekovih pravic in ob upoštevanju 
dodatne zaskrbljenosti glede razmer v Belorusiji v zadnjem letu je bil 4. novembra na pobudo Velike Britanije sprožen 
dunajski mehanizem, ki ga je podprlo 36 sodelujočih držav OVSE, med njimi tudi Slovenija. Val migrantov in beguncev 
na meji med Belorusijo in Evropsko unijo ter beloruska instrumentalizacija migrantov sta konec leta predstavljali 
dodaten varnostni izziv v regiji. 

Slovenija je v okviru OVSE aktivno sodelovala pri delu vseh treh dimenzij: politično-vojaške, ekonomsko-okoljske in 
človekove. Okrepila je svoje sodelovanje v neformalni delovni skupini za kibernetsko varnost, v okviru katere sodelujoče 
države izmenjujejo izkušnje o implementaciji kibernetskih ukrepov za krepitev zaupanja. 

Slovenija je nadaljevala delo v vlogi odgovorne države članice EU za dosje Črne gore v OVSE in julija prevzela vlogo 
vodilne države na področju preprečevanja korupcije in boja proti njej. V vlogi predsedujoče Svetu EU je v drugi polovici 
leta aktivno sodelovala pri usklajevanju odločitev in deklaracij na zasedanju ministrskega sveta OVSE, ki je bilo v 
Stockholmu 2. in 3. decembra v fizični obliki. Slovenijo je zastopal minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar. 

Skladno s prizadevanji za krepitev svoje vloge v OVSE je Slovenija letos napotila tudi svoje opazovalce v misije za 
opazovanje volitev Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice ter namenila prostovoljna prispevka v 
višini 10.000 EUR za posodobitev informacijske tehnologije OVSE, ki bo prispevala k večji varnosti pred kibernetskimi 
napadi, in 7.000 EUR za izgradnjo informacijskega sistema na področju nadzora oborožitve. 

76 



OKOLJSKA DIPLOMACIJA 

Slovenija je v 2021 opozarjala, da pri odzivu na pandemijo ne smemo pozabiti na prizadevanja za ohranitev okolja in 
biotske raznovrstnosti, soočanje s podnebnimi spremembami, doseganje ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 in 
prehransko varnost. Zagovarjala je zeleno obnovo, ki bo pospešila pravičen prehod v nizkoogljično družbo s pomočjo 
krožnega gospodarstva in digitalizacije. Krožno gospodarstvo je bila tudi ena od prednostnih nalog slovenskega 
predsedovanja Svetu EU. 

Slovenija se je na ravni predsednika republike v času 76. zasedanja Generalne skupščine OZN udeležila prvega vrha 
OZN o prehranskih sistemih, ki je potekal virtualno. Predsednik Pahor je predal sporočilo o spodbujanju nadaljnjih 
aktivnosti za trajnostne in odporne prehranske sisteme v povezavi s človekovimi pravicami ter varovanjem biotske 
raznovrstnosti s poudarkom na pomenu čebel in prostoživečih opraševalcev. 

VODA 

Slovenija je z umestitvijo sklopa »voda v zunanjem 
delovanju EU« med prednostne naloge slovenskega 
predsedovanja Svetu EU okrepila svojo prepoznavnost 
kot država, ki aktivno deluje na področju vodne 
diplomacije in se odziva na z vodo povezane globalne 
izzive. V času priprav na predsedovanje in med njim je 
organizirala dogodke o vodi v Afriki in v Srednji Aziji ter 
aktivno sodelovala pri številnih dogodkih in pobudah. 
Prvič je organizirala dogodek v okviru Evropskih 
razvojnih dni o čezmejnem vodnem sodelovanju. Prvič 
je kot partnerska država sodelovala na stockholmskem 
Svetovnem tednu vode. Na prvem Vodnem paviljonu 
doslej v okviru podnebnih pogajanj COP26 v Glasgowu 
je organizirala razpravo o čezmejnih mokriščih. Kot 
predsedujoča Skupini prijateljev za vodo in mir v Ženevi je organizirala razpravo o pripravah na Konferenco ZN 
o vodi 2023, o vodi in podatkih ter o podzemnih vodah. Organizirala je tudi dogodek o kibernetski varnosti vodne 
infrastrukture v Afriki ter dogodek o vodi in migracijah. Vodi je bil posvečen tudi Dan Afrike. Prav tako je Slovenija v 
okviru OVSE organizirala dogodek, posvečen prilagajanju na podnebne spremembe v čezmejnih porečjih. 

Na področju voda je Slovenija v mednarodnem znanstvenem prostoru ob sodelovanju z Medvladnim hidrološkim 
programom Unesca predstavila ekspertize s področja nacionalne hidrologije. 

Svetovni dan vode 
Avtor: Jaka Valjavec, Matjaž Resman 

Grafični prikaz podatkov o biosfernem območju Mure 
Vir: WWF 
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Slovenija še naprej sodeluje v Mednarodni komisiji za Savski bazen. Njene inovativne rešitve čezmejnega vodnega 
sodelovanja so referenčne za mnoge rečne bazene, hkrati pa so podlaga za prihodnje predsedovanje Slovenije Vodni 
konvenciji (UNECE). 

OCEANI IN MORJA 

V letu 2021 je bil ustanovljen Nacionalni odbor za Desetletje oceanov (NODO) pod okriljem Unesca. Izzivi so povezani z 
obvladovanjem onesnaževanja, ohranjanjem morja kot vira hrane, vzdržnostjo gospodarskih dejavnosti, razumevanjem 
povezav med oceani in podnebjem, dostopnostjo podatkov itd. NODO vzpostavlja povezavo z znanostjo za oceane, kar 
bo okrepilo sodelovanje in mednarodno politično delovanje v OZN v tem obdobju. 

PODNEBNE SPREMEMBE 

Slovenija je podpirala globalni boj proti podnebnim spremembam oziroma ukrepe proti segrevanju ozračja. Na 
podnebni konferenci v Glasgowu novembra 2021 je koordinirala skupni nastop držav članic EU. Sodelovala je v več 
razpravah o podnebnih spremembah in varnosti v okviru OZN, EU in Nata. 

ČLOVEKOVE PRAVICE 

DELOVANJE V SVETU OZN ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 

Slovenija je tudi v letu 2021 sodelovala na hibridnih zasedanjih Sveta OZN za človekove pravice (SČP) in 3. odbora 
Generalne skupščine OZN (UNGA76). Pri tem se je aktivno vključevala v razprave, interaktivne dialoge s posebnimi 
mehanizmi varstva človekovih pravic in sodelovala pri pogajanjih o pobudah, ki obravnavajo stanje človekovih pravic 
v posameznih državah ali posamezna tematska področja glede človekovih pravic. V vlogi predsedujoče Svetu EU je 
imela Slovenija v drugi polovici 2021 še posebej aktivno vlogo v okviru obeh forumov. V imenu EU je tako poleg rednih 
zasedanj nastopala še na posebnih zasedanjih Sveta o stanju človekovih pravic v Afganistanu, Sudanu in Etiopiji. 

47. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice 
Avtor: MZZ 
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DRUGE AKTIVNOSTI NA PODROČJU ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je 19. in 20. novembra v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve Litve 
v Vilni udeležil visokega foruma o zaščiti pred avtoritarizmom »Prihodnost demokracije«, kjer je predstavil nacionalna 
stališča v kontekstu spoštovanja človekovih pravic, demokracije in vladavine prava, in sicer z vidika slovenskih 
zunanjepolitičnih prednostnih področij. Forum v Litvi je bil del priprav na virtualni dogodek Vrh za demokracijo, ki je 
9. in 10. decembra potekal pod pokroviteljstvom predsednika Združenih držav Amerike Bidna. Slovenijo je na forumu 
zastopal predsednik republike Borut Pahor in predstavil zaveze, s katerimi naj bi Slovenija prispevala k revitalizaciji 
demokracije in podpori demokratičnim sistemom doma in v svetu. 

Državni sekretar dr. Stanislav Raščan se je 23. novembra udeležil virtualnega drugega ministrskega foruma 
Mednarodnega zavezništva za versko svobodo ali prepričanje (IRFBA). Forum je bil namenjen razpravi o delu in 
dosežkih IRFBA v preteklem letu na področju verske svobode ter o načrtih za prihodnje delovanje pri soočanju z 
najbolj aktualnimi izzivi na tem področju. 

Državni sekretar dr. Stanislav Raščan se je med 29. in 31. marcem udeležil prvega virtualnega Foruma za generacijsko 
enakost (Generation Equality Forum). Nacionalno izjavo je predstavil prvi dan foruma na panelu z naslovom »The 
Economy. The crisis of economic and global development models and their impact on women and girls, with a focus 
on the COVID 19 context«. V izjavi se je osredotočil na aktualne nacionalne ukrepe glede ekonomskega opolnomočenja 
žensk, ki temeljijo na napredni nacionalni zakonodaji, s katero so bile v državi ustvarjene ustrezne razmere za 
spodbujanje in doseganje enakosti žensk in moških v številnih segmentih družbenega delovanja. 

Forum za generacijsko enakost 
Avtor: MZZ 

Slovenija ostaja aktivna na področju, ki vključuje ženske, mir in varnost, tako v OZN, kjer redno sodeluje na obeh 
odprtih zasedanjih VS OZN (spomladi o spolnem nasilju v konfliktih in oktobra na splošno o ženskah, miru in varnosti), 
kot tudi v Natu, OVSE in EU. Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je 10. decembra, na dan človekovih pravic, prek 
avdio-video povezave nagovoril udeležence hibridne okrogle mize o spodbujanju smiselnega sodelovanja žensk na 
področju miru in varnosti skozi zunanji pristop EU in Nata »Advancing Women's Meaningful Participation in Peace and 
Security through an EU and NATO External Approach«. 
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Slovenija je na 48. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice v septembru 2021 skupaj z jedrno skupino, v kateri sta 
še Argentina in Brazilija, vložila prvo vsebinsko resolucijo o starejših, ki je osredotočena na vprašanje starizma in 
diskriminacije na podlagi starosti. Resolucija je bila sprejeta s soglasjem in predstavlja pomemben dokument pri 
promociji pravic starejših, opozarja pa tudi na pomen uresničevanja človekovih pravic starejših. 

Slovenija je imela v letu 2021 aktivno vlogo v okviru ožje skupine jedrnih držav, ki jo poleg nje sestavljajo še Švica, 
Maldivi, Maroko in Kostarika, na področju človekovih pravic in okolja (R2HE). Skupina pobudnic je vsebinsko resolucijo 
v povezavi z R2HE vložila na 48. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice, ki je bila sprejeta 8. oktobra. Države s 
sprejetjem resolucije jasno priznavajo medsebojno povezavo med degradacijo okolja, podnebnimi spremembami in 
človekovimi pravicami. Njeno sprejetje je pomemben mejnik v večletnih prizadevanjih naše države pri vzpostavljanju 
medsebojne povezanosti in soodvisnosti kakovostnega življenjskega okolja ter zmožnosti uresničevanja človekovih 
pravic. 

V letu 2021 je ministrstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi in vladnimi službami, predstavniki varuha človekovih 
pravic, gospodarstva, sindikatov, nevladnih organizacij in akademskih krogov v skladu s smernicami OZN za izvajanje 
skrbnega pregleda človekovih pravic v gospodarstvu sprejelo Prvo dvoletno poročilo o izvajanju Nacionalnega akcijskega 
načrta Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije. 

V letu 2021 je redno delo nadaljevala tudi Medresorska komisija za človekove pravice (MKČP). Zaradi varnostnih in 
zaščitnih ukrepov ob pandemiji covida-19 so seje potekale dopisno. 

MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE 
V letu 2021 je mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč še vedno v veliki meri zaznamovala pandemija 
covida-19. Intenzivno delo je potekalo tako med pripravami na predsedovanje Slovenije Svetu EU kot med njim. 

Slovenija je v letu 2021 za boj proti covidu-19 v državah v razvoju po preliminarnih podatkih namenila skupno 11,7 
mio EUR, od tega največji delež v obliki donacij cepiv (opomba: izračun okvirne vrednosti je narejen na podlagi 
aktualnega predloga za vrednotenje donacij cepiv v uradni razvojni pomoči, o katerem razpravlja OECD DAC, in 
trenutnega razmerja USD/EUR). To je Slovenija zagotovila kot dvostranske donacije (Bosni in Hercegovini 48.000 
odmerkov cepiva AstraZeneca in 100.620 odmerkov cepiva Pfizer, Egiptu 250.000 odmerkov cepiva AstraZeneca 
in Zelenortskim otokom 150.000 odmerkov cepiva AstraZeneca) oz. kot donacijo prek mehanizma za delitev cepiv 
na globalni ravni COVAX (578.336 odmerkov cepiva AstraZeneca ter 612.064 odmerkov cepiva Janssen in 300.000 
odmerkov cepiva Moderna za Afriko). Cepiva, donirana prek mehanizma COVAX, so bila usmerjena v Libijo, Ruando, 
Indonezijo, Kongo, Nigerijo, Angolo in Ugando. Ob koncu leta 2021 so se začeli tudi postopki za donacijo 42.000 
odmerkov cepiva Moderna Črni gori. Poleg donacij cepiv je Slovenija v sodelovanju z Upravo za zaščito in reševanje 
zagotovila materialno pomoč državam v boju proti pandemiji covida-19, in sicer zaščitna sredstva (Črni gori v vrednosti 
107.350 EUR, Severni Makedoniji v vrednosti 115.000 EUR, Srbiji v vrednosti 120.300 EUR, Nepalu v vrednosti 190.000 
EUR, Bosni in Hercegovini v vrednosti 131.130 EUR ter Kosovu v vrednosti 116.000 EUR) in zdravilo Remdesivir (Indiji 
v vrednosti 82.800 EUR). Prav tako je Slovenija za boj proti pandemiji namenila finančni prispevek v COVAX AMC v 
skupni višini 500.000 EUR za leti 2021 in 2022, od tega je bil prispevek v višini 350.000 za 2021 poravnan v tem letu. 

V prvi polovici 2021 so se nadaljevale intenzivne priprave na predsedovanje, vključno z dokončanjem programa in 
uskladitvijo prednostnih nalog predsedovanja. Slovenija je na področju razvojnega sodelovanja v drugi polovici leta 
predsedovala Delovni skupini za razvojno sodelovanje in mednarodna partnerstva (DS CODEV-PI) in Delovni skupini 
za Afriko, Karibe in Pacifik (DS ACP). 

Program predsedovanja DS CODEV-PI je temeljil na dveh glavnih tematskih stebrih, to sta bila zeleni prehod in 
človekov razvoj, umeščenih v širši kontekst globalnega okrevanja in izgradnje odpornosti po pandemiji covida-19. Most 
med obema je bila osrednja prednostna naloga – celovit pristop do vode. V novembru so bili sprejeti sklepi Sveta EU o 
vodi v zunanjem delovanju EU, ki predstavljajo pomemben mejnik pri doseganju ciljev na področju vodne diplomacije 
EU in pri napredku v okviru Agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030. Pred in med predsedovanjem 
je bilo organiziranih več dogodkov, vezanih na vodo, ki so močno obogatili vsebino sklepov in pripomogli k njihovemu 
soglasnemu sprejetju. Januarja 2021 je bila organizirana konferenca »Water and Beyond«, junija tehnični seminar o 
vodi, julija otvoritveni dogodek predsedovanja Slovenije Svetu EU o vodi in zdravju, oktobra pa konferenca na visoki 
ravni o vodi in enakosti spolov. Septembra 2021 je Slovenija v okviru predsedovanja Svetu EU v Bruslju organizirala 
neformalno zasedanje CODEV-PI, ki je bilo posvečeno vodi. Novembra so bili sprejeti tudi sklepi Sveta EU o strokovnem 
znanju javnega sektorja EU v okviru zunanjega delovanja EU kot enem od ključnih orodij, ki je na voljo partnerskim 
državam. 

Slovenija je aktivno sodelovala v razpravah v okviru Sveta EU pri oblikovanju pobud Ekipa Evropa (Team Europe 
Initiatives – TEI). Prav tako je bila zelo dejavna v pogajanjih za vzpostavitev novega finančnega instrumenta EU za 
sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI – Globalna Evropa), pri čemer je še posebej zagovarjala 
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stališča glede aktivne vključitve vseh deležnikov – predvsem manjših držav članic – v izvajanje finančnega instrumenta. 
Uredba Sveta EU in Evropskega parlamenta o NDICI – Globalna Evropa je stopila v veljavo junija 2021. V drugem delu 
leta je Slovenija aktivno sodelovala pri sprejemanju posameznih programskih dokumentov v okviru NDICI – Globalna 
Evropa za finančno obdobje 2021–2027. 

Delo v DS ACP je bilo v veliki meri vezano na politično sodelovanje v okviru postopka za podpis novega partnerskega 
sporazuma med EU in Organizacijo afriških, karibskih in pacifiških držav (t. i. Postcotonoujskega sporazuma). V času 
slovenskega predsedovanja Svetu EU so pogajanja prešla v sklepno fazo, kar predstavlja pomemben dosežek. Podpis 
novega sporazuma je predviden za pomlad 2022, veljavnost Cotonoujskega sporazuma pa je bila podaljšana do 30. 
junija 2022. 

Slovenija si je v času predsedovanja Svetu EU prizadevala tudi za poglobitev sodelovanja med EU in Organizacijo 
afriških, karibskih in pacifiških držav (OACPS). V okviru pobude za vzpostavitev mednarodnega sodelovanja je potekalo 
prvo srečanje EU-OACPS ob robu 26. konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih 
spremembah (COP26), posvečeno sodelovanju med EU in OACPS v boju proti podnebnim spremembam. 

Na področju humanitarnega delovanja se je Slovenija v času predsedovanja Svetu EU zavzemala za dostop do vode 
v krizah in ureditev sanitarnih razmer, enakost spolov, spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava, učinkovito 
rabo digitalizacije v humanitarne namene ter za celovito reševanje kriz in s tem za povezovanje z razvojnimi aktivnostmi 
in akterji za ohranitev miru. 

Uspešno je bil izveden javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov in za strateško partnerstvo na 
področju mednarodne humanitarne pomoči za obdobje od 2021 do 2023. Za financiranje so bili izbrani štirje projekti 
nevladnih organizacij, in sicer v Ruandi, Ugandi, Sudanu in Egiptu ter strateški partner na področju mednarodne 
humanitarne pomoči. Pri treh izbranih projektih sodeluje tudi zasebni sektor. 

Prostovoljno delo mladih v projektu Aktiviranje človeških virov za pomoč prebivalcem Gaze in Zahodnega brega 
Avtor: ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti/Mental Health Partnership Council 

V 2021 je bilo uspešno zaključenih trinajst projektov za dvostransko tehnično pomoč in dva razvojna projekta, ki jih je 
financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve. Na novo se je začelo izvajanje štirih dvoletnih projektov Centra za evropsko 
prihodnost, devet dvoletnih in en enoletni projekt ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti ter štirje triletni projekti 
nevladnih organizacij. V okviru pogodbe za strateško partnerstvo sta bili nudeni nujna pomoč Haitiju in Madagaskarju, 
druga deloma s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Nekateri projekti so prednostno usmerjeni v 
pomoč partnerskim državam oz. ciljnim populacijam pri soočanju z zdravstvenimi ali gospodarskimi učinki pandemije, 
drugi aktualne razmere zgolj upoštevajo in so jim prilagojeni. 

Izveden je bil tudi poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki jih že sofinancira Evropska komisija, v 
okviru katerega je bilo podprtih devet projektov osmih nevladnih organizacij. 

Pandemija covida-19 je močno usmerjala tudi razprave in aktivnosti v različnih multilateralnih forumih. Med pripravami 
na predsedovanje Svetu EU in med njim se je Slovenija aktivno udeleževala visokih razprav o boju proti pandemiji 
covida-19, delitve cepiv in spodbujanja lokalne proizvodnje cepiv v državah v razvoju v okviru različnih formacij Sveta 
EU ter tudi v okviru drugih mednarodnih organizacij in dogodkov. 
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Novembrsko zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvoj 
Avtor: EU 

Slovenija je aktivno sodelovala tudi pri delu Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj (OECD DAC), kateremu na letni ravni tudi poroča o svoji uradni razvojni pomoči. Februarja 2021 so pregledovalci 
z Islandije, iz Poljske in Sekretariata OECD DAC opravili medsebojni pregled statistike razvojnih financ v Republiki 
Sloveniji ter v poročilu poudarili dobro delo ter široko in kooperativno mrežo strokovnjakov v ministrstvih, podali pa 
so tudi nekatera priporočila. OECD DAC je izvajal tudi horizontalni pregled uresničevanja Priporočila Sveta OECD 
za akterje razvojnega sodelovanja o upravljanju tveganj korupcije ter Priporočila OECD DAC o končanju spolnega 
izkoriščanja, zlorab in nadlegovanja v razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči. Pred 26. konferenco pogodbenic 
Konvencije ZN o podnebnih spremembah (COP 26) so članice OECD DAC sprejele Deklaracijo o novem pristopu k 
uskladitvi razvojnega sodelovanja s cilji Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, katere uresničevanje bo 
prednostna naloga OECD DAC v letu 2022. 

Skupni znesek uradne razvojne pomoči Slovenije je v 2020 (zadnje leto, za katerega so na voljo končni podatki na ravni 
države) znašal 79,6 mio EUR, kar predstavlja 0,17 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND). Nominalno se je obseg 
uradne razvojne pomoči v letu 2020 glede na leto prej povečal za dva odstotka, kar ohranja nespremenjeno raven 
deleža BND za uradno razvojno pomoč. Večstranska razvojna pomoč, ki je bila usmerjena predvsem prek EU, sistema 
OZN in skupine Svetovne banke, je predstavljala 67 odstotkov celotne uradne razvojne pomoči. Razlika, tj. 26,5 mio 
EUR ali 33 odstotkov celotne uradne razvojne pomoči, je bila namenjena dvostranskim razvojnim in humanitarnim 
aktivnostim ter aktivnostim za ozaveščanje o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja. 

Največji delež razpoložljive dvostranske razvojne pomoči Slovenija tradicionalno namenja regiji Zahodnega Balkana, 
tudi v letu 2020 posamično največ Bosni in Hercegovini (5,5 mio EUR). Na lestvici najpomembnejših donatorjev se 
Slovenija najvišje uvršča v Črni gori in Severni Makedoniji. Prisotna je tudi v evropskem sosedstvu (Libanon, Palestina, 
Gruzija, Sirija, Jordanija, Tunizija, Egipt, Belorusija) in Podsaharski Afriki (Ruanda, Kenija, Uganda, Gana, Demokratična 
republika Kongo, Zelenortski otoki), s posameznimi aktivnostmi pa izjemoma tudi zunaj geografskih prednostnih 
območij, npr. v Turčiji, Jemnu, na Kubi in v Afganistanu. 

Obseg dvostranske humanitarne pomoči je v letu 2020 znašal 3,0 mio EUR in se je glede na leto 2019 najbolj povečal. 
Dve tretjini humanitarne pomoči je bilo namenjene nujni pomoči, ki se je financirala pretežno z namenskimi prispevki 
mednarodnim organizacijam za humanitarne krize v Siriji, Jemnu, Palestini, Iraku, Severni Makedoniji, Libanonu in 
Venezueli. Del nujne pomoči pa predstavlja tudi dostava materialnih zaščitnih sredstev za soočanje s pandemijo 
Uprave za zaščito in reševanje partnerskim državam, predvsem na Zahodnem Balkanu. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 2021 namenilo okrog 2 mio EUR humanitarne pomoči partnerskim državam, 
od tega več kot polovico za nujno pomoč v obliki namenskih prispevkov mednarodnim organizacijam za humanitarne 
krize v Afganistanu, Siriji, Jemnu, Palestini, Venezueli, Madagaskarju, Južnem Sudanu, Nigeriji, Kongu in Haitiju. 
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OBISKI IN GOSPODARSKI DOGODKI V TUJINI 
Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je junija z gospodarsko delegacijo obiskal Republiko Korejo, avgusta pa 
Izrael. Med osrednjimi temami dvostranskih pogovorov je bilo poglabljanje gospodarskega povezovanja med podjetji 
iz obeh držav. 

Ob obisku maja v Moskvi in avgusta na Danskem je minister dr. Logar sodeloval tudi na gospodarskih dogodkih. V 
Moskvi se je srečal s slovenskimi gospodarstveniki, ki delujejo v Ruski federaciji, in se z njimi pogovarjal o izkušnjah 
pri poslovanju v tej državi. Na Danskem se je minister dr. Logar sestal z visokimi predstavniki danskega globalnega 
logističnega podjetja A.P. Møller-Mӕrsk, govorili pa so o sodelovanju s koprskim pristaniščem. 

Državni sekretar dr. Stanislav Raščan se je septembra udeležil slovesnosti ob vzpostavitvi prve neposredne letalske 
povezave med Dubajem in Ljubljano. Vzpostavitev redne letalske linije le nekaj dni pred odprtjem svetovne razstave 
Expo v Dubaju je ponudila nove priložnosti za krepitev povezav na področju gospodarstva in turizma ter izboljšanja 
povezljivosti Slovenije s svetom. 

Državni sekretar dr. Raščan se je novembra v Kirgiziji udeležil Gospodarskega foruma Evropska unija-Srednja Azija. 
Vsebinsko je bilo srečanje usmerjeno v zeleno tranzicijo gospodarstva, digitalizacijo družbe ter v spodbudnejše 
poslovno in investicijsko okolje. To je lahko dobra podlaga za tesnejše povezovanje med državami članicami Evropske 
unije in državami srednje Azije. 

V. d. generalnega direktorja dr. Šešum je decembra obiskal Slovensko gospodarsko združenje v Trstu, Zadružno kraško 
banko Trst-Gorica in nekatera podjetja, ki so v lasti zamejskih Slovencev. Dogovorili so se za krepitev sodelovanja na 
področju gospodarske diplomacije. 

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bernu in Stalno predstavništvo Republike Slovenije v Ženevi sta novembra v 
sodelovanju z največjo slovensko skupnostjo za inovacije v zdravstvu HealthDay.si, Slovenskim inovacijskim stičiščem 
SIS EGIZ in SRIP Zdravje organizirali dogodek »Virtualna gospodarska delegacija s področja prihodnosti zdravja, 
e-zdravja in medtecha«. Virtualni program, ki ga je spremljalo več kot petindvajset slovenskih podjetij in institucij, je 
obsegal predstavitev in delavnico o vstopanju na švicarski trg in poslovanju na tem trgu ter predstavitev relevantnih 
zakonodajnih okvirov s posebnim poudarkom na tehnoloških podjetjih s področja zdravja. 

ZASEDANJA MEDVLADNIH KOMISIJ ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE 

Marca je prek spleta potekalo tretje zasedanje medvladne komisije za gospodarsko sodelovanje z Brazilijo. Na 
slovenski strani je zasedanju predsedoval generalni direktor mag. Iztok Grmek, na brazilski strani pa državni sekretar 
Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega. Udeleženci zasedanja so potrdili konkretne možnosti za poglobitev bilateralnega 
gospodarskega sodelovanja med državama. Poleg splošnega pregleda je bilo obravnavano tudi sodelovanje na 
področju vesoljskih tehnologij, digitalnih vsebin (zlasti umetne inteligence), sodelovanje na obrambnem področju in 
v zračnem prometu. 

Virtualno zasedanje Slovensko-brazilske mešane komisije za gospodarsko sodelovanje 
Avtor: MZZ 
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V istem mesecu je prek spleta potekalo tudi zasedanje Skupne komisije za trgovinsko in gospodarsko sodelovanje med 
Slovenijo in Indijo. Vodila sta jo generalni direktor mag. Iztok Grmek in sekretarka Nidhi Mani Tripathi. Prvo zasedanje 
po osmih letih je bilo namenjeno dogovoru o nadaljnjih bilateralnih aktivnostih na institucionalnem nivoju – predvsem 
na področju malih in srednjih podjetij, raziskav in razvoja ter inovacij, umetne inteligence in informacijske tehnologije. 

Maja je prek spleta potekalo 12. zasedanje Skupne komisije za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Severno 
Makedonijo. Na slovenski strani je zasedanju predsedoval državni sekretar dr. Stanislav Raščan, na makedonski pa 
državna sekretarka Razmena Cekić-Durović. Na zasedanju so bila obravnavana perspektivna področja gospodarskega 
sodelovanja (internacionalizacija in turizem, promet, energetika, okolje in prostor, kmetijstvo, informacijsko-
komunikacijske tehnologije in digitalizacija) ter sprejete usmeritve za nadaljnji razvoj in krepitev gospodarskega 
sodelovanja. 

Junija je v Münchnu potekalo 32. zasedanje Stalne mešane slovensko-bavarske komisije. V okviru ene od štirih delovnih 
skupin so bile obravnavane teme s področja gospodarstva, stanovanjske politike, gradnje in prometa. Med njimi so 
bile kot posebej pomembne omenjene: izmenjava izkušenj in sodelovanje strokovnjakov iz zbornic in strokovnih 
združenj za podporo malim in srednjim podjetjem, vzpostavitev tesnejšega sodelovanja in izmenjava strokovnjakov 
na področju digitalizacije, predvsem industrije 4.0, sodelovanje vodilnih razvojnih institucij obeh držav, sodelovanje na 
področju e-mobilnosti ter sodelovanje in povezovanje zagonskih sektorjev na obeh straneh. 

Septembra je v Celovcu potekalo 6. zasedanje Skupnega odbora Slovenija-Koroška. Slovenska stran je podprla 
načrtovano pismo o nameri o sodelovanju med ključnimi institucijami na področju umetne inteligence. Med panožnimi 
temami sta bili izpostavljeni mikroelektronika in lesna industrija. Slovenska stran je poudarila tudi izjemen pomen 
opravljanja čezmejnih storitev in – v luči aktualnih zakonskih novosti v Avstriji – izrazila pričakovanje za zmanjšanje 
administrativnih ovir za slovenska podjetja. V času zasedanja sta strani izmenjali še informacije in izkušnje o vplivu 
pandemije covida-19 na turizem, ukrepih za pomoč turističnemu gospodarstvu in načrtih za okrevanje ter dobre 
prakse na področju čezmejnega sodelovanja v turizmu. 

GOSPODARSKI DOGODKI V SLOVENIJI 
Ministrstvo za zunanje zadeve je 15. septembra na sejmu MOS v Celju že desetič organiziralo Dan slovenske diplomacije. 
Dogodka so se udeležili tuji veleposlaniki in častni konzuli v Republiki Slovenji ter številni predstavniki slovenskih 
podjetij in inštitucij. Udeležence je med drugim nagovoril veleposlanik dr. Stanislav Raščan, državni sekretar v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. V okviru dogodka je potekala okrogla miza z naslovom »Slovensko gospodarstvo in 
gospodarska diplomacija v času globalnih gospodarskih sprememb«, ki jo je moderiral dr. Slobodan Šešum, v. d. 
generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo, na njej pa so sodelovali vidni predstavniki 
slovenskega gospodarstva. 

10. dan slovenske gospodarske diplomacije na 53. MOS v Celju 
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Novembra je v Sloveniji potekal študijski obisk norveških raziskovalcev iz organizacije SINTEF, ki deluje na področju 
umetne inteligence. Kot uvodni govornik je na dogodku v Digitalnem središču Slovenije sodeloval v. d. generalnega 
direktorja dr. Slobodan Šešum. Organizacijsko je študijski obisk izvedlo Digitalno središče Slovenije, vsebinsko pa 
oblikoval Mednarodni center za umetno inteligenco. 

Aprila je potekala mednarodna konferenca Dnevi Latinske Amerike. Prvi dan bi bil posvečen krožnemu gospodarstvu 
in predstavitvi dobrih praks slovenskih podjetij na tem področju. Drugi dan je bil posvečen slovenskim podjetjem, ki 
izkazujejo interes za sodelovanje z regijo. 

PROMOCIJSKI DOGODKI 
Ministrstvo je prek diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini promoviralo Dan odprtih vrat Instituta Jožef 
Stefan, slovensko konferenco o zagonskih podjetjih PODIM, konferenco Vesolje za zeleno in digitalno okrevanje, Dan 
inovativnosti, Inovacijsko konferenco 2021 ter različne dogodke, ki so v času predsedovanja Svetu EU v drugi polovici 
leta 2021 potekali v Digitalnem središču Slovenije. 

Novembra je v Bolzanu v Italiji ob odprtju Konzulata Republike Slovenije potekala predstavitev slovenskega 
gospodarstva in turizma. 

Ministrstvo je promoviralo gospodarsko diplomacijo med malimi in srednjimi podjetji. V okviru tega je v. d. generalnega 
direktorja dr. Šešum decembra v Primorski gospodarski zbornici v Kopru predstavil storitve, ki jih gospodarska 
diplomacija nudi slovenskim podjetjem. 

PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU GOSPODARSKE 
DIPLOMACIJE 

Novembra je v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU Ministrstvo za zunanje zadeve organiziralo prvo srečanje 
generalnih direktorjev za gospodarsko diplomacijo držav članic EU, ki ga je vodil v. d. generalnega direktorja dr. 
Slobodan Šešum. Udeleženci so se strinjali, da je za uspešno soočanje z gospodarskimi izzivi, ki jih predstavljajo 
trenutne spremembe v mednarodnih gospodarskih odnosih, nujno medsebojno sodelovanje. Menili so, da mora 
mednarodno gospodarsko sodelovanje še naprej temeljiti na skupnih vrednotah, vladavini prava, človekovih pravicah 
in enakopravnosti. Strinjali so se, da je bistvo mednarodne trgovine globalni trajnostni razvoj in zagotavljanje blaginje 
vsem ljudem. 

JAVNA DIPLOMACIJA IN MEDNARODNO SODELOVANJE V KULTURI 
Ministrstvo za zunanje zadeve je med predsedovanjem usklajevalo politični dialog EU na področju kulture v zunanjih 
odnosih, v sklopu kulturno-promocijskega programa pa vodilo štiri obsežne mednarodne projekte. Izvedena je bila 
tudi komunikacijska kampanja »Ustvarjalnost za trajnost«, ki je širši javnosti predstavila pomen ustvarjalnosti za 
boljšo izobrazbo, gospodarski razvoj, trajnostne skupnosti in okolja. Z njo je ministrstvo zaznamovalo leto 2021 kot 
mednarodno leto kreativnega gospodarstva za trajnostni razvoj, ki ga je razglasila Generalna skupščina OZN. 

Srečanje višjih uradnikov EU - panel o kulturnih odnosih, spodbujanju miru in stabilnosti 
Avtor: Mankica Kranjec 86 



 

 

 

  

 

  

Tako kot med prvim predsedovanjem je ministrstvo tudi tokrat gostilo dobro obiskano mednarodno konferenco o 
kulturi v zunanjih odnosih. Pod naslovom Future Unlocked! je potekala med 12. in 15. septembrom v Ljubljani in na 
slovenski obali. Na nacionalni ravni so bili glavni partnerji konference Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Ministrstvo za kulturo in Center za kreativnost, na mednarodni pa Unija za Sredozemlje in Evropska mreža kreativnih 
industrij, močno podporo pa sta nudili tudi Evropska služba za zunanje delovanje in Evropska komisija. Konference se 
je udeležilo 300 gostov (150 v živo) iz več kot 40 držav in organizacij. 

V sklopu konference sta potekala srečanje visokih uradnikov ministrstev za zunanje zadeve in ministrstev za kulturo držav 
članic EU ter Evropski vrh kreativnih industrij. Srečanji sta bili povezani tudi z regionalno platformo Creativeforum.si, 
ki jo je Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj z Unijo za Sredozemlje vzpostavilo leta 2018. V središču konference je 
bila vloga kreativnega in kulturnega sektorja kot pobudnika sprememb. V prvem delu je bil poudarek na pomenu 
kreativnega gospodarstva za gospodarsko rast, v drugem pa na pomenu kulture in ustvarjalnosti kot integralnih delov 
zunanje politike in dejavnikov mednarodne varnosti in stabilnosti. 

Za strateški pristop EU na področju mednarodnih odnosov v kulturi si je ministrstvo prizadevalo tudi s kulturnimi 
projekti predsedovanja, ki so s skupno, interdisciplinarno temo (prihodnost bivanja) in enotnim pristopom 
(soustvarjanje z lokalnimi partnerji) prispevali k razpravi o prihodnosti Evrope in trajnostnem razvoju. 

• Premislek o aktualnih družbenih vprašanjih je bil 
svetovni publiki ponujen prek izbranih književnih 
del iz Evropske unije na digitalni platformi 
Europe Readr. Prebiralo jo je več kot 30 tisoč 
bralcev iz 144 držav. Z več kot 100 dogodki v 27 
državah sta bila branje in dialog o prihodnosti 
bivanja umeščena v središče javnega prostora. 
Od Helsinkov do Kaira, od Bogote do Tokia so 
bili zgrajeni javni bralni paviljon, organizirane 
so bile razprave, ki so spodbujale razmislek 
o svetu prihodnosti. Gre za prvi projekt, ki ga 
je predsedujoča država članica ustvarila in ga 
skupaj z drugimi državami članicami izvedla 
na svetovni ravni. Njegov glavni partner je bila 
mreža Evropskih nacionalnih inštitutov za 
kulturo – EUNIC. 

• Potujoča razstava trajnostnega oblikovanja Prihodnost bivanja je v sodelovanju s Centrom za kreativnost 
gostovala na 32 lokacijah in oblikovalskih dogodkih po vsem svetu ter bila povod za dialog o prispevku 
oblikovanja in kreativnega sektorja k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Pokazala je slovensko odličnost, 
vpeto v vseevropsko in svetovno razmišljanje o prihodnosti bivanja. Spodbudila je nove poslovne povezave in 
možnosti sodelovanja. Šest različnih postavitev in velikosti razstave je 1,5-krat obkrožilo Zemljo, v živo jo je 
videlo več kot 100 tisoč obiskovalcev, sodelovalo je 24 diplomatskih predstavništev. 

• Cikel razprav »Umetna inteligenca – naša prihodnost?« je bil usmerjen v preizpraševanje družbenega 
pomena umetne inteligence z različnih družbenih vidikov. V njem so sodelovali International Research Center 
on Artificial Intelligence (IRCAI) in lokalni partnerji na 15 lokacijah v Evropski uniji in zunaj nje. Cikel je bil 
hkrati tudi promocija slovenske znanosti in njene dejavnosti na področju umetne inteligence. Hkrati so bila 
vzpostavljena dolgoročna partnerstva in mreže raziskovalne odličnosti, povečevala se je vidnost mednarodnega 
centra IRCAI, ki je bil ustanovljen v Sloveniji, a ima globalni doseg. 

• Kot pobudnik svetovnega dneva čebel je ministrstvo tudi v okviru predsedovanja opozarjalo na pomen čebel 
in aktivnosti za njihovo zaščito. V mednarodnem letu kreativnega gospodarstva za trajnostni razvoj je bil 
poseben poudarek na kulturni dediščini in vlogi ustvarjalcev pri ozaveščanju javnosti o pomenu čebel. Skupaj s 
partnerji po svetu je bilo izvedenih 40 vsebinskih projektov na to temo, po svetu pa je bilo postavljenih tudi 21 
čebelnjakov in organiziranih 24 medenih zajtrkov. Slovenija je bila med osrednjimi udeleženkami slovesnosti 
ob svetovnem dnevu čebel, ki jo je pripravila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). 

Poleg projektov predsedovanja sta Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za kulturo iz kulturnega sklada ob 
sodelovanju diplomatskih in konzularnih predstavništev Republike Slovenije v tujini sofinancirala še dodatnih 122 
kulturnih in umetniških projektov. Gre za pomemben skupni instrument, ki kulturo umešča v središče zunanje politike, 
promovira odličnost slovenskih dosežkov v umetnosti in kulturi ter spodbuja tako medkulturni dialog kot dvostransko 
in večstransko sodelovanje v kulturi. 

Europe Readr 
Avtor: Manca Juvan 
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Slovenistike (lektorati in študiji slovenskega jezika, literature in kulture) delujejo na 58 univerzah po svetu, večina jih 
je na evropskih univerzah, polega tega pa tudi na Japonskem, Kitajskem, v Združenih državah Amerike in Argentini. 
Večina kulturnih dogodkov je bila izvedena v virtualni obliki. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je razširilo svojo umetniško zbirko z 22 novimi umetniškimi deli slovenskih avtorjev, 
ki bodo razstavljena na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. Umetniška zbirka je bila 
vzdrževana in restavrirana ob pomoči strokovnjakov iz Narodne galerije. 

V sklopu predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v triu z Nemčijo in Portugalsko je bil letošnji kulturni praznik 
posvečen slovenski kulturi v širšem evropskem prostoru. Ob 30. obletnici Slovenije je bila poudarjena vloga kulture 
pri nastajanju države, njeni mednarodni vpetosti in prepoznavnosti. Virtualnemu zaznamovanju kulturnega praznika 
so se pridružili letošnja Prešernova nagrajenca pisatelj Feri Lainšček in arhitekt Marko Mušič ter glasbena skupina No 
Borders Trio z glasbeniki iz vseh treh predsedujočih držav Svetu Evropske unije. 

OECD – ORGANIZACIJA ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ 
Državni sekretar dr. Stanislav Raščan se je marca udeležil virtualnega zasedanja Globalne strateške skupine, aprila 
pa virtualnega ministrskega zasedanja OECD z regijo Bližnjega vzhoda in severne Afrike (MENA). Na prvem srečanju 
je sodeloval v razpravi o viziji OECD za naslednje desetletje ter o načrtih obnove po pandemiji, ki bodo vključujoči in 
trajnostni. Na drugem srečanju je predstavil načrte predsedovanja Slovenije Svetu EU, vezane na krepitev odpornosti, 
ter sodeloval v razpravi o načrtih za obnovo regije MENA. 

Minister dr. Anže Logar in državni sekretar dr. Stanislav Raščan sta se udeležila obeh ministrskih zasedanj Sveta OECD. 
Prvo zasedanje, ki se ga je udeležil državni sekretar dr. Raščan, je potekalo virtualno 31. maja in 1. junija, posvečeno 
pa je bilo predstavljanju izkušenj z okrevanjem po pandemiji ter prehodu v zeleno in vključujočo prihodnost. Drugo 
zasedanje, ki se ga je udeležil minister dr. Logar, je potekalo 5. in 6. oktobra v Parizu. Posvečeno je bilo 60. obletnici 
delovanja organizacije. Na plenarnem zasedanju je minister dr. Logar sodeloval v razpravi, kako naj se OECD kot 
skupnost podobno mislečih odzove na globalne izzive in kako naj ob pandemiji krepi svoje vrednote. 

Minister dr. Anže Logar na rednem letnem zasedanju OECD oktobra v Parizu 
Avtor: MZZ 
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Septembra je novi generalni sekretar OECD Mathias Cormann obiskal Slovenijo, kjer je imel bilateralne pogovore s 
predsednikom vlade Janezom Janšo, srečal pa se je tudi z ministrom dr. Logarjem. Govorili so o prioritetah delovanja 
OECD v prihodnjem obdobju. Generalni sekretar Cormann se je v času obiska v Sloveniji udeležil tudi zasedanja Sveta 
za ekonomske in finančne zadeve EU. 

Državni sekretar dr. Raščan se je decembra udeležil sedmega zasedanja Upravnega odbora Razvojnega centra OECD 
na visoki ravni. 

REGIONALNE POBUDE 

Predsednik republike Borut Pahor se je 8. in 9. julija v Sofiji udeležil vrha Pobude tri morja in gospodarskega foruma. V 
ospredju vsebinskih razprav je bil pomen digitalizacije, zelenega prehoda in vlaganj v energetiko, predvsem v pametna 
omrežja. Izpostavljen je bil pomen vladavine prava. Predsednik Pahor je opozoril na potrebo po usklajenosti delovanja 
z Evropsko unijo in krepitvi čezatlantskega partnerstva ter izrazil podporo poudarkom v smeri trajnostnega razvoja. 

Prek spleta je 9. februarja potekal 9. vrh voditeljev držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske – t. i. pobude 16 + 
1. Slovenijo je zastopal podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravko Počivalšek. Razpravljali so o boju s pandemijo, gospodarskem okrevanju, povezljivosti in sodelovanju med 
članicami pobude. Ob koncu zasedanja je bil sprejet načrt aktivnosti za leto 2021. 

AKTIVNOSTI GOSPODARSKE DIPLOMACIJE, POVEZANE S PANDEMIJO COVIDA-19 

Ministrstvo je sodelovalo v delovni skupini za koordinacijo aktivnosti sektorja prevozništva na območju Republike 
Slovenije. Delovna skupina je bila oblikovana marca 2020 na pobudo GZS in OZS zaradi težav prevoznikov, povezanih 
s pandemijo, in se je redno sestajala tudi v letu 2021. 

PROJEKTNI GOSPODARSKI SKLAD 

Sredstva projektnega gospodarskega sklada, ki se uporabljajo za izvedbo gospodarskih projektov na diplomatsko-
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v skladu z Navodilom o postopku in kriterijih za dodeljevanje sredstev 
iz sklada, so v letu 2021 znašala 155.000 EUR. 

V letu 2021 je 27 diplomatsko-konzularnih predstavništev Republike Slovenije oddalo 57 zaprosil za koriščenje sredstev 
sklada, o njihovi odobritvi pa je na 34 korespondenčnih sejah odločal ožji kolegij direktorata. Realiziranih je bilo 54 
projektov, trije so bili odpovedani ali pa je bila njihova izvedba prestavljena v leto 2022. Skupna vrednost projektov, ki 
so bili uspešno izvedeni, je 115.084,46 EUR. 

Šest projektov predstavlja naročnino na nekatere lokalne baze podatkov, ki jih ekonomski svetovalci uporabljajo pri 
podpori slovenskim podjetjem. 
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SEKTOR ZA MEDNARODNO PRAVO 
Pri svetovanju na mednarodnopravnem področju generalnemu direktorju in glavnemu pravnemu svetovalcu v 
Ministrstvu za zunanje zadeve pomaga Sektor za mednarodno pravo, ki je glavna organizacijska enota v državni upravi 
za mednarodnopravna vprašanja. Deluje v okviru treh notranjih organizacijskih enot, in sicer Oddelka za mednarodne 
akte, Oddelka za mednarodno javno pravo ter Oddelka za pravo zunanjih odnosov Evropske unije, ki celovito strokovno 
spremljajo različna področja mednarodnega javnega prava. 

Ministrstvo je v skladu s svojimi zakonsko določenimi pristojnostmi pripravljalo zakone in uredbe o ratifikaciji ter 
številne sklepe o potrditvi mednarodnih aktov. Sodelovalo je tudi pri sklepanju mednarodnih aktov, ki niso mednarodne 
pogodbe (t. i. nepogodbeni mednarodni akti. Opravljalo je funkcijo depozitarja mednarodnih pogodb in delovalo v 
vlogi organa, ki obravnava vprašanja, daje mnenja in navodila ter spremlja postopek sklepanja mednarodnih aktov za 
celotno državno upravo. Ministrstvo vodi tudi evidenco mednarodnih aktov, kjer je v okviru posodobitve evidenčnega 
sistema mednarodnih aktov v letu 2021 potekalo vnašanje in urejanje podatkov v Elektronski evidenci mednarodnih 
aktov (EEMA). Ministrstvo je vodilo tudi več sej Stalne koordinacijske skupine za redakcijo slovenskih besedil 
mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Ministrstvo je v okviru 76. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN) sodelovalo pri delu 
Šestega (pravnega) odbora Generalne skupščine in obravnavi poročila Komisije za mednarodno pravo. Ministrstvo je 
pripravilo govore na petih področjih, ki jih obravnava Šesti odbor: hudodelstva zoper človečnost, kazenska odgovornost 
uradnikov in ekspertov OZN na misiji, vladavina prava na nacionalni in mednarodni ravni, krepitev in spodbujanje 
učinka mednarodnega pogodbenega okvira ter obseg in uporaba načela univerzalne jurisdikcije. Ministrstvo je z 
govori sodelovalo pri obravnavi treh sklopov poročila Komisije za mednarodno pravo in v okviru razprave o poročilu o 
delovanju Mednarodnega kazenskega sodišča na plenarnem zasedanju Generalne skupščine. Slovenija je izvedla tudi 
številne bilateralne pogovore, vključno s pogovorom z glavnim pravnim svetovalcem OZN, Pisarno OZN za oceane in 
pravo morja in z glavno pravno svetovalko Mednarodnega odbora Rdečega križa. 

V okviru projekta predsedovanja Svetu Evropske unije je ministrstvo na področju mednarodnega prava predsedovalo 
štirim delovnim skupinam: Delovni skupini za mednarodno javno pravo (COJUR), Podskupini delovne skupine COJUR 
– Mednarodno kazensko sodišče (COJUR-ICC), Delovni skupini za pomorsko mednarodno pravo (COMAR) in Delovni 
skupine svetovalcev za zunanje odnose v sestavi sankcije (RELEX/sankcije). Navedenim skupinam je ministrstvo 
predsedovalo iz prestolnice. 

Udeleženci posvetovanj slovenskega in nemškega odbora za mednarodno humanitarno pravo 
Avtor: MZZ 

Delovna skupina COJUR je med slovenskim predsedovanjem obravnavala teme, ki so redno na njeni agendi. Slovenija 
je bila aktivna tudi s svojimi pobudami – predlog vzpostavitve dialoga pravnih svetovalcev držav članic Evropske unije 
z drugimi državami po zgledu dialoga z Združenimi državami Amerike ter predlog za sprejem dokumenta Sveta EU 
v podporo spoštovanju mednarodnega prava in Ustanovne listine Združenih narodov. Slovenija je ob robu zasedanja 
kot predsedujoča delovni skupini COJUR vodila tudi vsakoletni neformalni dialog pravnih svetovalcev Evropske unije in 
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Združenih držav Amerike, na katerem so pravni svetovalci držav članic Evropske unije, predstavniki institucij Evropske 
unije in predstavniki pisarne glavnega pravnega svetovalca Združenih držav Amerike razpravljali o aktualnih temah 
s področja mednarodnega prava. Slovenija je kot predsedujoča Svetu Evropske unije skupaj z Republiko Portugalsko 
organizirala virtualni dogodek »Izid četrtega poročila o smernicah EU glede spodbujanja skladnosti ravnanj z 
mednarodnim humanitarnim pravom«. Šlo je za prvo javno predstavitev tovrstnega poročila, namenjeno ozaveščanju o 
aktivnosti Evropske unije in njenih držav članic na področju mednarodnega humanitarnega prava. Republika Slovenija 
je za poglobitev regionalnega sodelovanja kot predsedujoča Svetu EU gostila virtualna posvetovanja med slovenskim, 
avstrijskim, francoskim, nizozemskim in nemškim odborom za mednarodno humanitarno pravo ter Ministrstvom za 
zunanje zadeve Portugalske o aktualnih vprašanjih mednarodnega humanitarnega prava. 

Slovenija je predsedovala tudi delovni podskupini za Mednarodno kazensko sodišče COJUR-ICC. Predsedstvo se je 
septembra v Haagu sestalo s predsednikom Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS), namestnikom tožilca, sodnim 
tajnikom in direktorjem Sekretariata Skupščine držav pogodbenic. COJUR-ICC je na svojih srečanjih med slovenskim 
predsedovanjem obravnaval več aktualnih tem, povezanih z delovanjem MKS in krepitvijo ter podporo sodišču, gostil 
predstavnike vseh glavnih organov sodišča in več nevladnih organizacij ter prvič obravnaval predlog za uvrstitev 
ekocida kot novega kaznivega dejanja v Rimski statut. Usklajeno je bilo besedilo izjave v imenu Evropske unije in 
držav članic za jubilejno 20. zasedanje Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta (ASP) decembra v Haagu, 
ki jo je kot prvi govorec na splošni razpravi predstavil minister dr. Logar. Predsedstvo COJUR-ICC se je udeležilo 
večdnevnega zasedanja ASP in vodilo koordinacije v Uniji. V povezavi s spodbujanjem boja proti nekaznovanosti se je 
Slovenija v okviru 76. zasedanja GS OZN udeležila srečanja Neformalne ministrske mreže (IMN), ki deluje za širitev 
podpore Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Slovenija je s finančnim prispevkom ponovno podprla Skrbniški sklad 
Mednarodnega kazenskega sodišča za žrtve, ki zagotavlja reparacije in pomoč žrtvam najhujših grozodejstev. 31. 
decembra je ministrstvo zaznamovalo 20. obletnico deponiranja listine o ratifikaciji Rimskega statuta MKS. 

Na področju prava morja je ministrstvo v vlogi predsedstva delovni skupini za pomorsko mednarodno pravo (COMAR) 
skupaj z Evropsko komisijo usklajevalo stališča Evropske unije in njenih držav članic glede osnutka resolucije Generalne 
skupščine Združenih narodov o oceanih in pravu morja in ta stališča zagovarjalo med neformalnimi konzultacijami. 
Končno besedilo resolucije je v skladu s stališči in prednostnimi področji Evropske unije in njenih držav članic. V tej 
vlogi je ministrstvo vodilo tudi obravnavo predloga sklepa Sveta o stališču, ki naj se v imenu Evropske unije zastopa 
na sejah sveta in skupščine Mednarodne oblasti za morsko dno. Ker omenjeni predlog ni dobil zadostne podpore, da 
bi bil sprejet v Svetu, je delovna skupina COMAR na pobudo predsedstva Odboru stalnih predstavnikov (COREPER 
II) svetovala, naj ugotovi, ali je mogoče doseči potrebno večino za sprejem predlaganega sklepa v Svetu in Svetu 
priporoči, da sklep ali sprejme ali pa o tem v zapisnik zasedanja vnese izjavo. Tako je bila zagotovljena pravna varnost 
glede možnih pravnih posledic predloga sklepa v luči dolžnosti lojalnega sodelovanja. Ministrstvo je sodelovalo v 
nadaljevanju pogajalskega procesa za vzpostavitev mednarodnega pravno zavezujočega instrumenta na podlagi 
Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu glede ohranjanja in trajnostne rabe morske biotske 
raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije (BBNJ). V vlogi predsedstva COMAR je ministrstvo nudilo 
podporo Evropski komisiji in državam članicam pri usklajevanju stališč v okviru omenjenega procesa in pri pripravah 
na četrto medvladno konferenco BBNJ. 

Državni sekretar Dovžan s predsednikom sodišča EU Koenom Lenaertsom 
Avtor: MZZ 92 



Na področju izvajanja omejevalnih ukrepov je ministrstvo v vlogi predsedstva delovni skupini svetovalcev za zunanje 
odnose v sestavi »sankcije« (RELEX/sankcije) nadaljevalo obravnavo standardnih tem na agendi in dodatno predlagalo 
predstavitev aktualnih sodnih primerov na področju omejevalnih ukrepov, kar sta izvedli pravna služba Sveta in 
Evropska komisija. Pripravilo in uskladilo je dokument glede obsega in načina posodobitve Najboljših praks EU za 
učinkovito izvajanje omejevalnih ukrepov, ki bo podlaga za nadaljnje delo pod francoskim predsedstvom. V sodelovanju 
z Evropsko komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje je vodilo tudi usklajevanja o dokumentu glede usmeritev 
za razpravo o omejevalnih ukrepih EU v luči argumentacije nekaterih držav glede »enostranskih prisilnih ukrepov« v 
okviru OZN. Namen teh usmeritev je poudariti skladnost omejevalnih ukrepov EU z mednarodnim pravom in pojasniti 
njihove posebnosti, na primer usmerjenost, sistem izjem in možnost sodnega varstva pred Sodiščem Evropske unije. 

Ministrstvo je v mednarodnih odnosih posebno pozornost namenjalo spoštovanju mednarodnega prava in vladavini 
prava, še posebej na področju mednarodnega kazenskega pravosodja, ter nadaljevalo obravnavo sodobnih področij 
mednarodnega prava, kot sta mednarodno pravo v kibernetskem prostoru in pravo vesolja. Ministrstvo je spremljalo 
procese na ravni OZN na področju uporabe mednarodnega prava v kibernetskem prostoru, predvsem Odprte delovne 
skupine za razvoj na področju informacij in telekomunikacij v okviru mednarodne varnosti (OEWG), Skupine vladnih 
strokovnjakov za spodbujanje odgovornega ravnanja držav v kibernetskem prostoru v okviru mednarodne varnosti 
(GGE) ter proces priprave nove konvencije OZN o kibernetski kriminaliteti. Ministrstvo prav tako pripravlja nacionalno 
stališče o uporabi mednarodnega prava v kibernetskem prostoru. Na področju prava vesolja je v sodelovanju z 
Ministrstvom za obrambo pripravilo dokument o nekaterih mednarodnopravnih vidikih vesolja, spremljalo zasedanja 
Odbora za zunanje zadeve Evropske vesoljske agencije in dejavno podpiralo postopek priključitve Slovenije Odboru 
Združenih narodov za miroljubno uporabo vesolja. 

Skupaj s partnerskimi državami (Argentina, Belgija, Mongolija, Nizozemska in Senegal) je Slovenija nadaljevala delo 
pri pobudi za sklenitev konvencije o medsebojni pravni pomoči in izročitvah pri pregonu genocida, hudodelstev zoper 
človečnost in vojnih hudodelstev pred nacionalnimi sodišči (v nadaljevanju: pobuda MLA). Diplomatska pogajalska 
konferenca, ki bi morala biti v letu 2020 v Ljubljani, je bila zaradi epidemije novega koronavirusa prestavljena in bo 
predvidoma v letu 2023. V vmesnem času je pobuda MLA pridobila dodatno podporo, tako da jo podpira že 76 držav. V 
letu 2021 so pobudnice organizirale dva kroga virtualnih konzultacij in druge aktivnosti za uskladitev osnutka besedila 
konvencije in pridobivanje podpore, v času do konference pa so predvideni še en krog virtualnih konzultacij in druge 
dodatne aktivnosti. 

Ministrstvo je vodilo Stalno koordinacijsko skupino za mednarodno humanitarno pravo, ki spremlja aktualne teme 
s področja mednarodnega humanitarnega prava, kot so zaščita okolja v oboroženih spopadih, kibernetski napadi v 
času oboroženih spopadov, značilnosti sodobnih oboroženih spopadov in Smernice EU o spodbujanju spoštovanja 
mednarodnega humanitarnega prava. Slovenija je organizirala drugi krog posvetovanj med slovenskim in nemškim 
odborom za mednarodno humanitarno pravo, ki sta se ga udeležili tudi pravna svetovalka Mednarodnega odbora 
Rdečega križa in predstavnica Zdravnikov brez meja. 

Ministrstvo je vodilo Stalno koordinacijsko skupino za omejevalne ukrepe, ki je v letu 2021 izvedla sejo, na kateri je 
obravnavala ustanovitev podskupin za različna področja in novelo Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika 
Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij, ki je bila 
nato sprejeta na vladi in vložena v parlamentarni postopek. 

Prav tako je ministrstvo sodelovalo pri delu meddržavne komisije za Nuklearno elektrarno Krško s Hrvaško in pri delu 
širše pogajalske skupine glede poplav na Dravi 2012. Ministrstvo sodeluje v skupini za pomoč Državnemu odvetništvu 
pri zastopanju na pogovorih glede mirne rešitve aktualnega spora med tujim investitorjem in Slovenijo. Prav tako 
z njim sodeluje pri oblikovanju sistemskih rešitev na področju zastopanja Slovenije pred mednarodnimi sodišči in 
arbitražami – v zvezi s tem je v letu 2021 sodelovalo pri usklajevanju novele Zakona o državnem odvetništvu. 

Znotraj Sveta Evrope je ministrstvo dejavno prispevalo k delovanju in razpravam v okviru Odbora pravnih svetovalcev 
za mednarodno javno pravo (CAHDI), kjer je tudi predlagalo obravnavo področja sporazumov, ki jih ne ratificira 
parlament, in primerjavo nacionalnih postopkov ugovarjanja zoper pridržke držav k mednarodnim pogodbam ter 
Strokovne redakcijske skupine za učinkovito obravnavo in reševanje primerov v meddržavnih sporih (DH-SYSC IV), ki 
je podskupina Usmerjevalnega odbora Sveta Evrope za človekove pravice (CDDH). 
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SEKTOR ZA MEJE IN NASLEDSTVO 

MEJE 

Slovenija je v letu 2021 nadaljevala aktivnosti za izvajanje arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško z dne 
29. 6. 2017, kolikor je bilo to ob nesodelovanju druge strani mogoče (na primer urejanje zemljiškoknjižnih stanj). Pri 
tem ministrstvo sodeluje z drugimi državnimi organi in občinami. Slovenski organi izvajajo svoje pristojnosti do meje, 
kot jo je določilo arbitražno sodišče. 

Ministrstvo je bilo aktivno vključeno v delo trilaterale Slovenije, Italije in Hrvaške glede severnega Jadranskega morja. 
Trilateralo je sprožila namera Hrvaške in Italije, da razglasita svoji izključni ekonomski coni (IEC) v Jadranskem morju. 
To vprašanje je postalo podlaga za vsebinske pogovore vseh treh obalnih držav o severnem Jadranskem morju, kar se 
od osamosvojitve Slovenije in Hrvaške še ni zgodilo. 

Jadransko morje je prometno med najbolj obremenjenimi, poleg tega je izjemno občutljiv ekosistem in tudi zaprto 
morje. Vse omenjeno velja še posebej za severni del Jadranskega morja, kjer so tudi tri najpomembnejša pristanišča 
(Koper, Trst, Reka). Ne glede na to so vse tri obalne države v 30 letih sklenile le memorandum o ločeni plovbi (2000), 
sprejele načrt o ukrepanju v primeru onesnaženja (2005), ki v praksi ni zaživel, in sklenile dvostranske dogovore o 
iskanju in reševanju na morju. Obnovile so sicer tudi nekdanjo jugoslovansko-italijansko (sedaj slovensko/hrvaško/ 
črnogorsko-italijansko) mešano komisijo o varstvu obalnih voda Jadrana pred onesnaženjem, ki pa se že nekaj let ni 
sestala. 

Zasedanje zunanjih ministrov Slovenije, Hrvaške in Italije na Brdu pri Kranju 
Avtor: Tamino Petelinšek, STA 

Z vzpostavitvijo trilaterale je prišlo do pomembne vsebinske nadgradnje sodelovanja. V dobrega pol leta je prišlo do 
dveh sestankov na ministrski ravni in podpisani sta bili dve deklaraciji, ki sta opredelili tri ključna področja sodelovanja: 
povezljivost, modra ekonomija in varstvo okolja. Ta ministrski okvir je omogočil redne stike na trilateralni in tudi 
bilateralni ravni med različnimi resorji na več ravneh. Njihov rezultat so: 

• začetek priprav slovenskih ladij na ribolov v hrvaški IEC, 
• dogovor glede plovbe in vaj vojaških ladij tudi v IEC, 
• podpis pisma o nameri s področja ribiških politik (Adriatica), 
• skupna izjava pristanišč Koper, Trst, Reka, 
• ugotovitev potrebe po spremembi oziroma pripravi novega načrta za ukrepanje v primeru večjih nesreč, 
• začetek pogovorov glede tristranskega dogovora o iskanju in reševanju na morju. 
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Ministrstvo je v letu 2021 sodelovalo tudi pri aktivnostih, povezanih z delovanjem meddržavnih komisij za državno 
mejo z Avstrijo, Madžarsko in Italijo. 

NASLEDSTVO 

Reševanje še odprtih vprašanj na področju nasledstva je tudi v letu 2021 zaznamovala zdravstvena kriza, ki je povzročila 
zastoje ali preložitve aktivnosti na tem področju. Kljub temu je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 prišlo do ponovnega 
zagona nasledstvenega procesa, saj se je nadaljevalo delo nekaterih skupnih odborov. Sestanek skupnega odbora za 
premično in nepremično premoženje je potekal prek avdio-video povezave 26. maja 2021, organizirala in vodila pa 
ga je slovenska delegacija. Sestanek skupnega odbora za premoženje diplomatskih in konzularnih predstavništev je 
potekal 13. in 14. septembra 2021 v Sarajevu. V letu 2021 ni prišlo do srečanja visokih predstavnikov za nasledstvo, ki 
naj bi ga v skladu z načelom rotacije sklicala Republika Severna Makedonija. 

Slovenski pooblaščeni predstavniki so bili kljub nekoliko nižji intenzivnosti sestankov skupnih odborov, v rednih 
bilateralnih stikih s svojimi kolegi iz držav naslednic, da bi ohranili aktivno vlogo pri obravnavi nasledstvenih vprašanj 
in nadaljevali aktivnosti za njihovo razrešitev po posameznih prilogah. Prav tako so slovenski predstavniki nadaljevali 
prizadevanja, da se pomen razrešitve še odprtih nasledstvenih vprašanj prepozna tudi v širših aktualnih temah, kot je 
npr. širitev EU na Zahodni Balkan. Podobno kot že v zagrebški deklaraciji z vrha EU-Zahodni Balkan je bila potreba po 
razrešitvi nasledstvenih vprašanj kot podlaga za izboljšanje medsosedskih odnosov na območju Zahodnega Balkana 
in za učinkovito izvedbo širitvenega procesa, izpostavljena v deklaraciji o Zahodnem Balkanu, ki je bila sprejeta na 
vrhu EU-Zahodni Balkan oktobra 2021 na Brdu pri Kranju. 

Marca 2021 so bile izvedene bilateralne konzultacije na ravni visokih predstavnic za nasledstvo med Slovenijo in 
Severno Makedonijo glede organizacije naslednjega srečanja visokih predstavnikov za nasledstvo in razrešitev odprtih 
nasledstvenih vprašanj. Decembra je potekalo tudi srečanje visokih predstavnikov za nasledstvo Slovenije in Srbije, ki 
sta na bilateralnih konzultacijah izmenjala poglede na reševanje odprtih nasledstvenih vprašanj in njihovi pospešitvi. 
Visoka predstavnika za nasledstvo sta se dogovorila o povratnih bilateralnih konzultacijah v začetku naslednjega leta 
v Beogradu. 

Države naslednice so se leta 2021 dogovorile o novih dodelitvah nepremičnin diplomatskih in konzularnih predstavništev 
nekdanje SFRJ, pri čemer je bilo Sloveniji dodeljeno stanovanje nekdanje SFRJ v Rimu in zemljišče nekdanje SFRJ v 
Bejrutu. Slovenija je v skladu z dogovorom Srbiji in Republiki Severni Makedoniji predala stanovanje nekdanje SFRJ 
v Trstu. Slovenija je s Srbijo podpisala kupoprodajno pogodbo o prodaji svojega štirinajstodstotnega solastniškega 
deleža na nepremičnini nekdanje SFRJ v Bernu. Prav tako je Slovenija sporočila, da pričakuje čim prejšnji podpis 
prodajne pogodbe za misijo nekdanje SFRJ v New Yorku kupcu, katerega ponudbo so potrdile vse države naslednice. 

Člani komisije treh držav naslednic, ki so opravile primopredajo stanovanja nekdanje SFRJ v Trstu 
Avtor: MZZ 
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V zvezi z vračanjem predmetov slovenske kulturne dediščine velja izpostaviti vrnitev 13 slovenskih celovečernih filmov 
iz Jugoslovanske kinoteke. Gre za filme Na svoji zemlji, Trst, Kekec, Jara gospoda, Svet na kajžarju, Dobri stari pianino, 
Dobro morje, Akcija, Veselica, Ti loviš, Naš avto, Tri četrtine sonca in Balada o trobenti in oblaku. Na podlagi dogovora 
med Arhivom Republike Slovenije in Jugoslovansko kinoteko so bila z dejanskim prevzemom filmov 9. decembra 2021 
uspešno zaključena prizadevanja slovenskih državnih organov in institucij, ki so potekala od razpada nekdanje SFRJ, 
za vračilo izjemno pomembnega dela slovenske kulturne dediščine. 

V letu 2021 so se nadaljevala prizadevanja, da bi pridobili finančna sredstva iz mednarodnih virov za izvedbo projekta 
digitalizacije skupnih arhivov nekdanje SFRJ, ki so ga že v letu 2014 skupaj pripravili državni arhivi držav naslednic in 
Arhiv Jugoslavije. V ta namen je bil s sodelovanjem Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Arhiva Republike 
Slovenije projekt digitalizacije arhivskega gradiva predstavljen na znanstveni konferenci Berlinskega procesa, ki je v 
organizaciji nemške in poljske akademije znanosti in umetnosti potekala v virtualni obliki julija 2021. 

KONZULARNI SEKTOR 
Delo v Konzularnem sektorju je bilo v letu 2021 predvsem osredotočeno na učinkovito delo pri projektu predsedovanja 
Svetu EU v drugi polovici leta 2021. V konzularnem sektorju je potekalo predsedovanje dvema delovnima skupinama, 
in sicer DS COCON ter DS VISA, obema iz prestolnice. 

Delovna skupina za vizume (DS VISA) se je srečala petkrat. Skladno z zastavljenimi prednostnimi nalogami so bili 
v ospredje postavljeni ponovno vzpostavljanje vizumskega poslovanja s poudarkom na usklajenosti med državami 
članicami, obravnava četrtega poročila na podlagi mehanizma za zadržanje izvzetja iz vizumske obveznosti, katerega 
namen je spremljati, ali države z vizumsko liberalizacijo še naprej izpolnjujejo pogoje zanjo, obravnava predlogov 
izvedbenih sklepov Sveta o začasni opustitvi uporabe nekaterih določb Vizumskega zakonika v zvezi s tremi tretjimi 
državami zaradi njihovega nezadovoljivega sodelovanja pri ponovnem sprejemu in vračanju državljanov brez urejenega 
statusa v državah članicah, napredek na področju digitalizacije vizumskih postopkov in druga vprašanja z vizumskega 
področja, kot so vzajemnost in sporazumi o poenostavitvi izdajanja vizumov. 

Predsedovanje je bilo zaključeno z razpravo o prihodnosti vizumske politike. Države članice so bile spodbujene k 
razmisleku o prihodnjih sporazumih o poenostavitvi izdajanja vizumov v kontekstu spremenjenega Vizumskega 
zakonika, statusu odprtih pogajanj s tretjimi državami za sklenitev sporazumov o poenostavitvi izdajanja vizumov 
in kriterijih v zvezi z oprostitvijo oz. uvedbo vizumske obveznosti. Na podlagi mnenj in prispevkov držav članic je 
bil oblikovan predlog morebitnih nadaljnjih korakov na tem področju. S tem je predsedstvo DS VISA prispevalo k 
vzpostavitvi rednih izmenjav mnenj in stališč o prihodnosti vizumske politike. 

V okviru delovne skupine za konzularne zadeve (DS COCON) je bila v času predsedovanja pozornost namenjena 
naslednjim prednostnim področjem: konzularnim kriznim načrtom v tretjih državah (JFWs), uporabi družbenih medijev 
pri konzularnem kriznem upravljanju, pregledu stanja demarš, ki se nanašajo na konzularno področje, in konzularnim 
dialogom z enako mislečimi državami. 

V okviru konzularnih kriznih načrtov za tretje države je bilo na podlagi sprejetega dokumenta »Skupni okvir kriznega 
delovanja – nadaljnji koraki« začrtano delo na področju kriznih načrtov v prihodnje. Slovenija je v okviru lokalnega 
konzularnega sodelovanja v Abu Dabiju vodila pripravo začasnega kriznega načrta za EXPO v Dubaju 2021/2022 in v 
Pekingu začela pripravo začasnega kriznega načrta za zimske olimpijske igre v Pekingu 2022. 

Na področju uporabe družbenih medijev je Slovenija države članice EU spodbudila k razmisleku o možnostih, kako bi 
lahko v prihodnje aktivno sodelovale pri uporabi družbenih medijev v času konzularnih kriz. Z razpravo na zasedanjih 
in pripravljenimi dokumenti s to tematiko je bila začeta priprava skupne komunikacijske strategije držav članic na tem 
področju. 

Na področju izvajanja in organizacije konzularnih kriznih vaj v tretjih državah je Slovenija postavila temelje za prenovo 
koncepta konzularnih kriznih vaj. Sprejet je bil bolj strukturiran in sistemsko urejen pristop h konzularnim vajam, ki se 
bodo izvajale tako na lokalni ravni v manjšem obsegu (enostavne, preproste vaje) kot na ravni prestolnic (večje, bolj 
kompleksne vaje). 

Slovenija je uspešno vodila dva konzularna dialoga z enako mislečimi državami, in sicer z ZDA in Kanado, katerih 
temeljni namen je bila izmenjava dobrih praks in izkušenj na konzularnem področju. Partnerici sta izrazili pripravljenost 
sodelovati z EU pri različnih konzularnih vsebinah in poudarili ključni pomen rednih dialogov z EU. 

Zaradi poslabšanja varnostnih razmer v Afganistanu je Slovenija v okviru DS COCON organizirala dve izredni zasedanji, 
na katerih je razprava potekala o politično-varnostnih razmerah v tej državi, o pregledu evakuacij (potrebe po 
evakuacijah in možnosti pomoči) držav članic EU ter o koordinaciji evakuacij državljanov EU in tistih državljanov 
Afganistana, ki so delali za EU ali države članice. 
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Drugo konzularno delo v letu 2021 je bilo še vedno pod vplivom pandemije covida-19. Z uvedbo evropskega 
digitalnega zelenega potrdila in vzajemnim priznavanjem potrdil o cepljenju iz tretjih držav so se ponovno delno 
vzpostavila potovanja. Zaradi navedenega se je povečalo število vprašanj državljanov glede prehajanja meja in 
veljavnih omejevalnih ukrepov v ciljnih državah, več je bilo tudi zaprosil za pomoč ob v tujini odrejeni karanteni. 
Zaradi vzpostavitve mednarodnih potovanj se je bistveno povečalo tudi število izdanih potnih listov in osebnih izkaznic 
Slovencem, živečim v tujini. V obeh primerih je ministrstvo zabeležilo 100-odstotno povečanje števila prejetih vlog. 

Zaradi pojava nove različice koronavirusa (omikron) konec leta 2021 in njenega hitrega širjenja so države ponovno 
uvedle delno ali popolno zaprtje, prav tako so bile prekinjene letalske povezave z nekaterimi državami, zaradi česar je 
bila nekaterim slovenskim državljanom otežena vrnitev domov. S posredovanjem dostopnih informacij in ob pomoči 
slovenskih diplomatskih in konzularnih predstavništev jim je uspelo zapustiti ozemlja teh držav z vkrcanjem na redne 
in repatriacijske lete, ki so jih organizirale druge države članice. 

S takimi leti so slovenski državljani uspeli zapustiti tudi Afganistan, kjer je avgusta 2021 prišlo do drastičnega 
poslabšanja varnostnih razmer. Tudi v Etiopiji je zaradi poslabšanja razmer prišlo do poziva evropskim državljanom, 
naj čim prej zapustijo državo, kar so slovenski državljani s pomočjo še operativnih komercialnih letov tudi storili. 

Koronavirus je zelo vplival tudi na poslovanje s tujci. Slovenija je v letu 2021 na vseh diplomatskih predstavništvih in 
konzulatih kljub velikim omejitvam izdajala vizume za nujna potovanja in izvajala postopke za pridobitev dovoljenja 
za prebivanje. Pri tem so se diplomatska in konzularna predstavništva soočala z velikimi logističnimi težavami, tudi z 
velikimi zamudami v mednarodnem poštnem prometu, kar je močno oteževalo izvajanje vseh dejavnosti. Vizumsko 
poslovanje se je postopoma vzpostavljalo tudi za nenujna potovanja, kar je terjalo veliko usklajevanja z drugimi 
schengenskimi državami. Z izjemo štirih diplomatskih predstavništev je bilo ob zaključku leta vizumsko poslovanje v 
polnem obsegu vzpostavljeno na vseh predstavništvih. 

Zaradi epidemioloških razmer se je zelo omejilo, ponekod pa tudi ustavilo, vizumsko zastopanje drugih schengenskih 
držav. Kljub postopnem sproščanju vizumskega poslovanja vizumsko zastopanje temu ni sledilo in je bilo nekoliko 
zapostavljeno. Slovenija je na tem področju uspela s pobudo, da se tudi vizumsko zastopanje vzpostavi v enakem 
obsegu, kot ga zastopajoče države izvajajo za lastne potrebe. 

V času krize zaradi covida-19 je bilo veliko poudarka na večjem obsegu digitalizacije konzularnega poslovanja in prenovi 
vizumskega informacijskega sistema. Zaradi epidemioloških razmer je bilo konzularno usposabljanje uslužbencev, 
napotenih na delo v zunanjo službo, izvedeno v virtualni obliki. 

DIPLOMATSKI PROTOKOL 
Na področju privilegijev in imunitet je Diplomatski protokol v skladu z notranjimi predpisi in mednarodnim pravom 
skrbel za delovanje diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih 
organizacij ter njihovega osebja v Republiki Sloveniji. Izdajal je diplomatske, službene, konzularne izkaznice, izkaznice 
za konzularne uslužbence in strežno osebje ter za častne konzularne funkcionarje. Pripravljal je potrdila za uveljavljanje 
davčnih privilegijev, ki se izdajajo na podlagi ugotovljene vzajemnosti s posameznimi državami. Sodeloval je pri 
usklajevanju predlogov sporazumov, ki se nanašajo na privilegije in imunitete, med njimi sporazumov o zaposlovanju 
družinskih članov tujih diplomatskih predstavništev, in pošiljal soglasja v konkretnih postopkih tovrstnih zaposlitev ter 
sodeloval pri usklajevanju drugih sporazumov, katerih vsebina se je dotikala področja privilegijev in imunitet. 

S pristojnimi organi je sodeloval pri obravnavi primerov na področjih varovanja in zagotavljanja varnosti diplomatskih 
predstavništev in njihovega osebja, imunitet v sodnih postopkih ter v postopkih o prekrških in davčnih predpisih ter 
opravljal dejavnosti v zvezi z diplomatskimi vozili in nakupi nepremičnin za potrebe tujih predstavništev. Pripravil 
je brifinga za tuja diplomatska predstavništva o uvedbi elektronskega cestninjenja in o postopkih ob kršitvi 
cestnoprometnih predpisov in neplačilu izrečene sankcije. 

Z drugimi pristojnimi sektorji in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje je Diplomatski protokol poskrbel za uvrstitev 
akreditiranih diplomatov, uslužbencev in njihovih družinskih članov na prednostni seznam za cepljenje proti covidu-19 
in pripravil sezname oseb, ki so lahko prednostno prejele cepivo. V organiziranih terminih v marcu in dodatno v juliju 
je bilo tako cepljenih 314 diplomatov, članov administrativno-tehničnega osebja in njihovih družinskih članov ter 122 
diplomatov in uslužbencev mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij. 

Na področju diplomatske korespondence je Diplomatski protokol pripravljal poverilna pisma veleposlanikom Republike 
Slovenije, patentna pisma slovenskim konzularnim funkcionarjem in eksekvature za tuje konzularne funkcionarje v 
Republiki Sloveniji. Vodil je postopke izdaje agremajev tujim veleposlanikom in soglasij za tuje obrambne in vojaške 
atašeje ter pripravljal predaje poverilnih pisem tujih veleposlanikov v Republiki Sloveniji. Skrbel je za posodabljanje 
diplomatske liste, konzularne liste in liste mednarodnih organizacij akreditiranih v Republiki Sloveniji. Skrbel je za 
najave prihodov tujih delegacij, potovanj ministra za zunanje zadeve in drugih slovenskih visokih predstavnikov v 
tujino ter za najave diplomatske pošte in sprejemov tujih diplomatskih predstavništev. 
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Diplomatski protokol je v letu 2021 izpeljal 28 protokolarnih dogodkov, med njimi 12 uradnih in šest delovnih obiskov 
in srečanj ministrov za zunanje zadeve tujih držav v Sloveniji. Med večjimi dogodki so bili Blejski strateški forum, ki 
ga je ministrstvo organiziralo v sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost, ministrsko srečanje Central 5 ter 
trilateralno srečanje zunanjih ministrov Slovenije, Italije in Hrvaške. 

V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je Diplomatski protokol v fizični obliki organiziral in izvedel 14 dogodkov. 
Zaradi slabe epidemiološke slike je pet srečanj potekalo v obliki avdio-video konference, dve srečanji sta bili 
odpovedani, eno pa je bilo izpeljano v Bruslju. 

V živo so se neformalno srečali ministri in ministrice za evropske zadeve ter ministri in ministrice za zunanje zadeve. 
Obeh dogodkov na Brdu pri Kranju se je v povprečju udeležilo 140 delegatov. Dogodkov na podministrski ravni v 
obliki neformalnih srečanj političnih direktorjev, direktorjev za varnostno politiko in delovnih skupin se je v povprečju 
udeležilo med 32 in 35 oseb. Program srečanj je zajemal vsebinska zasedanja in turistične oglede. Diplomatski protokol 
je protokolarno pomagal pri dveh večjih mednarodnih srečanjih in drugih obrobnih dogodkih predsedovanja. 

Med zahtevnejšimi dogodki velja izpostaviti tridnevne izlete stalnih predstavnikov/veleposlanikov Coreper II, PSC/ 
Nicolaidis in Coreper I, katerih organizacija je bila ob upoštevanju vseh protikoronskih ukrepov in priporočil NIJZ 
poseben izziv. Del vsakega dogodka so bila srečanja z visokimi predstavniki slovenske vlade in/ali resornim ministrom. 
Veleposlaniki so poleg Ljubljane obiskali Institut Jožef Stefan, Nordijski center Planica, posestvo Brdo pri Kranju, Park 
vojaške zgodovine v Pivki, Bled in Blejski otok, Bohinj, Postojnsko in Škocjansko jamo, Lipico z obiskom predstave 
lipicancev in Štanjel. Posebna pozornost je bila namenjena predstavitvi slovenske kulinarike in degustaciji lokalnih vin. 

Prevajalski oddelek je tudi v letu 2021 zagotavljal prevode besedil iz slovenščine v tuje jezike (angleški, francoski, 
nemški) in obratno ter lekture besedil v navedenih jezikih, urejal naročanje zunanjih tolmačev za potrebe ministrstva, 
pripravljal in izvajal preizkuse znanja tujih jezikov za kandidate za notranjo in zunanjo službo ter sodeloval v strokovni 
skupini Vlade za redakcijo prevodov mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Organizacijsko je bil najbolj zahteven projekt prevajanja za potrebe predsedovanja Svetu EU, saj je bilo treba hitro 
zagotavljati prevode in lekture ne le v angleškem in slovenskem, ampak tudi v francoskem in nemškem jeziku. Izrecno 
za potrebe predsedovanja je oddelek prejel 641 zahtevkov ter opravil 473 prevodov (509 strani izjav za javnost, tvitov, 
nagovorov, programov itn.) in 168 lektur (227 str.). Trije pogodbeni lektorji so bili na voljo med rednim delovnim časom 
in v času dežurstva. 

V oddelku je bilo sicer v celoti prevedenih 2037 dokumentov (2649 strani) ter lektoriranih 1609 dokumentov (2579 
strani). Med obsežnejšimi projekti so bili: prevod stališča DKSP k poročilu Republike Avstrije o izvajanju Okvirne 
konvencije o zaščiti narodnih manjšin in prevod poročila odbora strokovnjakov o izvajanju Evropske listine o regionalnih 
in manjšinskih jezikih ter lekturi ocene o razvoju mednarodnih odnosov Republike Slovenije in vladnega gradiva o 
napotitvi oseb v MCM ali MO. Tolmača prevajalskega oddelka sta sodelovala na 46 dogodkih: 36 s simultanim in 
desetih s konsekutivnim tolmačenjem. 

VSEBINE ZNOTRAJ DIREKTORATA 

PROJEKT NAŠE PRAVICE 

Na podlagi Konvencije OZN o otrokovih pravicah 
Slovenija od leta 2005 izvaja slovenski projekt 
»Naše pravice«, ki je namenjen izobraževanju 
otrok o njihovih pravicah in s tem aktivnemu 
prispevku za mednarodno izvajanje Svetovnega 
programa OZN za izobraževanje za človekove 
pravice. V projektu je doslej sodelovalo več kot 
260.000 otrok z skoraj vseh celin. V letu 2021 se je 
projekt nadaljeval na Kosovu in v Albaniji ter prek 
triletnega razvojnega programa (2021–2023) tudi 
v Egiptu. S prevodom učnega gradiva v japonski 
jezik se je vzpostavilo temelje za izvedbo projekta 
na Japonskem, vendar je bil njegov začetek zaradi 
epidemije covida-19 prestavljen na leto 2022. 

Naslovnica priročnika Naše pravice v japonščini 
Avtor ilustrator: Matjaž Schmidt 
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ODGOVORNOST ZAŠČITITI (R2P) 
V letu 2021 je bila v Generalni skupščini OZN prvič sprejeta samostojna resolucija o R2P, ki jo je kosponzorirala tudi 
Slovenija, s katero se ta tema, vključno z rednim poročanjem generalnega sekretarja OZN o njej, odslej uvršča med 
redne točke dnevnega reda Generalne skupščine. Slovenija je bila vse leto aktivna pri ozaveščanju in podpori R2P, 
vključno s pripravo nacionalnih izjav ter aktivnim sodelovanjem pri pripravah na skupne izjave EU, Skupine prijateljev 
R2P, Steering Group Globalne mreže R2P kontaktnih točk, kakor tudi pri sodelovanju kontaktne točke R2P na številnih 
strokovnih mednarodnih dogodkih za ozaveščanje in pripravo stališč ter preprečevanje procesov, ki lahko v določenih 
okoliščinah vodijo v grozodejstva. V letu 2021 je bila pripravljena in izvedena prva raziskava o poznavanju R2P med 
pripadniki Slovenske vojske, ki je bila predstavljena tako na mednarodni akademski konferenci kot vodstvu SV. 

IHRA – MEDNARODNA ZVEZA ZA SPOMIN NA HOLOKAVST 

Mednarodna zveza za spomin na holokavst (IHRA) je med nemškim in grškim predsedovanjem 2021 nadaljevala 
raziskovanje, spominjanje in izobraževanje o holokavstu. Slovenski akademski članici delegacije sta bili izbrani, da v 
letu 2021 vodita delo Akademskega odbora IHRA in Komisije za romski genocid. V Sloveniji so bile slovenskim učiteljem 
predstavljene smernice za učenje in poučevanje o holokavstu, prav tako je uspešno potekal projekt »Šoa – spominjamo 
se 2021«, ki je s 70 virtualnimi dogodki dosegel še večje število sodelujočih. V šolah se je nadaljeval projekt »Crocus«, v 
katerem se učenci in dijaki spominjajo otrok, ki so preminili med holokavstom. V Ljubljani so bili postavljeni tudi novi 
spotikavci v spomin na nekdanje judovske someščane. Slovenska delegacija pri IHRA je pripravila politične zaveze s 
področij svojega delovanja za forum v Malmöju, ki ga je organizirala Švedska ob 20. obletnici Stockholmske deklaracije 
in pred švedskim predsedovanjem IHRA. 

Minister dr. Anže Logar v Dvorani imen žrtev holokavsta v Jad Vašemu 
Avtor: MZZ 
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FINANČNO POSLOVANJE 
Veljavni proračun Ministrstva za zunanje zadeve za leto 2021 je znašal 141.662.543 EUR. Od tega je bilo realiziranih 
121.646.950 EUR oziroma 85,87 % veljavnega proračuna (izvoz podatkov Sappra na dan 7. 2. 2022). 

Za redna (integralna) sredstva MZZ, vključno s predsedovanjem Svetu EU, je veljavni proračun znašal 129.162.359 EUR, 
od tega je bilo realiziranih 118.935.426 EUR oziroma 92,08 %. 

Veljavni proračun v segmentu namenskih sredstev od odprodaje, odškodnin in oddaje stvarnega premoženja, 
odškodnin, tiskovin in donacij je znašal 10.092.805 EUR, od tega je bilo realiziranih 13,92 % ali 1.405.270 EUR. 

Evropska sredstva in sredstva slovenske udeležbe za financiranje projektov iz Sklada za notranjo varnost so bila 
realizirana v višini 1.243.222 EUR oziroma 53,04 % veljavnega proračuna, ki je znašal 2.344.142 EUR. 

Za pravice porabe za izplačilo dodatka na podlagi 123. člena ZIUOPDVE, ki se nanaša na zagotavljanje sredstev za 
dodatek po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor – delo v rizičnih razmerah in sklepa 
ministra za zunanje zadeve o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela v obdobju epidemije 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 0070-8/2015/59 z dne 19. 10. 2020, je bilo načrtovanih 63.237 EUR, ki so 
bili skoraj v celoti realizirani (63.033 EUR, 99,68 %). 

Dejavnosti ministrstva so se izvajale v naslednjih programih: 
• Politična diplomacija in konzularne storitve: Za izvajanje programa je bilo v proračunu zagotovljenih 

123.141.032 EUR, od tega je bilo realiziranih 103.725.231 EUR oziroma 84,23 % veljavnega proračuna. 
• Največji delež v okviru programa predstavlja podprogram Izvajanje zunanje politike in zadeve EU, kjer 

financirani stroški dela, materialni stroški obveznosti za delovanje notranje službe vključno z aktivnostmi 
posameznih direktoratov, materialni stroški in pogodbene obveznosti za delovanje mreže diplomatsko-
konzularnih predstavništev v tujini in investicijska vlaganja. V okviru podprograma je bilo zagotovljenih 
91.117.990 EUR, realiziranih pa 77.174.364 EUR, kar predstavlja 84,70 % veljavnega proračuna. Pri tem 
je treba opozoriti, da podprogram vsebuje tudi namenska sredstva (glavnina se nanaša na prihodke od 
odprodaje nepremičnin iz nasledstva in lastniških nepremičnin), od katerih pa ministrstvo v skladu s 
proračunskimi pravili lahko razpolaga le do višine pravic porabe v sprejetem in ne v celotnem obsegu 
razpoložljivih sredstev iz tega naslova. V okviru programa so bila realizirana tudi namenska sredstva EU 
iz Sklada za notranjo varnost, kjer je realiziranih 1.243.222 EUR. 

• V okviru programa se izvaja tudi podprogram Predsedovanje Svetu Evropske unije, vključno s sredstvi 
Sekretariata za koordinacijo priprav, logistične organizacije in izvedbe. Skupni veljavni proračun je znašal 
28.198.492 EUR, realiziranih je bilo 22.734.592 oziroma 80,62 % načrtovanih sredstev. 

• V podprogramu Multilateralno sodelovanje je bilo za obveznosti do mednarodnih organizacij (brez EDF 
in OECD) realiziranih 3.816.275 EUR oziroma 99,78 % veljavnega proračuna. 

• Gospodarska diplomacija: Za izvajanje programa je bilo v proračunu zagotovljenih 5.299.033 EUR, od tega 
je bilo realiziranih 4.823.865 EUR oziroma 91,03 % veljavnega proračuna. Za plače ekonomskih svetovalcev 
v ministrstvu in diplomatsko-konzularnih predstavništvih je bilo porabljenih 2.767.259 EUR, za obveznost 
Republike Slovenije do OECD 1.905.755 EUR in 150.851 EUR za aktivnosti gospodarske diplomacije. 

• Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč: Za izvajanje programa je bilo v proračunu 
zagotovljenih 12.507.741 EUR, od tega je bilo realiziranih 12.428.630 EUR oziroma 99,37 % veljavnega proračuna. 
Za kritje obveznosti rednega prispevka Evropskega razvojnega sklada (EDF) je bilo namenjenih 8.307.240 EUR. 

• Programi v kulturi in mediji: Iz tega programa so bile financirane aktivnosti na področju zunanje kulturne 
politike. Za ta namen je bilo v proračunu zagotovljenih 176.618 EUR, od tega je bilo realiziranih 131.280 EUR 
oziroma 74,33 % veljavnega proračuna. 

• V okviru programa Splošna proračunska rezervacija so bila realizirana sredstva za vplačilo v Instrument za 
begunce v Turčiji v višini 474.912 EUR oziroma 100 % od veljavnega proračuna. 

• V okviru programa Sredstva za financiranje epidemij so bili realizirane pravice porabe za izplačilo dodatka na 
podlagi 123. člena ZIUOPDVE, ki se nanaša na zagotavljanje sredstev za dodatek po 11. točki prvega odstavka 
39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor – delo v rizičnih razmerah in sklepa ministra v višini 63.033 EUR. 
Realizacija znaša 99,68 % veljavnega proračuna programa. 
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Gospodarska diplomacija; 3,96% Instrument za begunce v Turčiji; 0,39% 

Sredstva za financiranje epidemij-
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in humanitarna pomoč; 10,23% 
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Politična diplomacija in konzularne storitve; 85,26% 

Graf 1: Realizacija proračuna za leto 2021 po programih 

Materialni stroški MZZ in aktivnosti direktoratov; 
Predsedovanje RS Svetu EU; 4.381.365 €; 3,60% 

22.734.592 €; 18,69% 

Materialni stroški in pogodbeneStroški gospodarske 
obveznosti DKP; 27.342.465 €; 22,48% diplomacije; 150.851 €; 0,12% 

Zunanje kulturna politika; 
131.280 €; 0,11% 

Obveznosti do mednarodnih organizacij; 
5.722.030 €; 4,70% 

Migrantski tok; 474.912 €; 0,39% 

Investicije; 7.219.580 €; 5,93% 

Stroški dela MZZ in DPK; Mednarodno razvojno sodelovanje 
39.480.480 €; 32,45% (vključno z EDF); 11.881.317 €; 9,77% 

Namenska in EU sredstva; 
2.128.079 €; 1,75% 

Graf 2: Realizacija proračuna za leto 2021 po namenih 

V letu 2021 je Finančno-računovodska služba spremljala izvajanje 415 izvajalskih pogodb (FEP), 137 avtorskih pogodb, 
sedmih podjemnih pogodb, 29 finančno ovrednotenih programov (FOP) in 117 drugih dogovorov in sklepov. Od tega 
je bilo v letu 2021 na novo sklenjenih 230 izvajalskih pogodb, 112 avtorskih pogodb in ena podjemna pogodba. V letu 
2021 je bilo sklenjenih enajst sporazumov za dvostransko tehnično pomoč in en sporazum o strateškem partnerstvu 
na področju mednarodne humanitarne pomoči. Glede na preteklo leto se je zaradi predsedovanja Svetu EU izrazito 
povečalo število izvajalskih in avtorskih pogodb. Avtorske pogodbe so bile sklenjene za prenos avtorskih pravic za 
objavo del na spletni strani projekta Europe Readr. 

Na službeno pot so bili javni uslužbenci napoteni na podlagi 1.738 izdanih potnih nalogov, in sicer 939 za območje 
Republike Slovenije in 799 za tujino, kar prestavlja 33-odstotno povečanje glede na prejšnje leto, ko je bilo izdanih 
1.304 potnih nalogov. 

Finančno računovodska služba je mesečno spremljala porabo finančnih sredstev po posameznem diplomatsko-
konzularnem predstavništvu in konzulatu (skupaj 59 DKP, vključno z uradi in kulturnimi centri). Ministrstvo ima na 
svojih diplomatsko-konzularnih predstavništvih in konzulatih sklenjenih 2.124 pogodb, kar je 1.044 več kot v letu 2020.
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V letu 2021 je bilo izvedenih deset rednih sej in enajst korespondenčnih sej Finančne komisije. Glede na preteklo leto 
je bilo izvedenih več rednih sej (štiri več kot v letu 2020) ter manj korespondenčnih sej (13 manj kot v letu 2020). 

KADROVSKE ZADEVE 
V ministrstvu je bilo 31. decembra 2021 zaposlenih 842 uslužbencev (62 % žensk in 38 % moških). V to število štejejo 
tudi zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne uslužbence zaradi bolniške odsotnosti, porodniškega 
dopusta ali mirovanja (15 uslužbencev), ter uslužbenci, ki opravljajo delo pri projektih (191 uslužbencev). Pri projektu 
Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 je bilo dodatno zaposlenih 185 javnih uslužbencev, od 
tega 117 v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju in 19 na drugih diplomatskih predstavništvih. 

moški: 38 % 

ženske: 62 % 

Graf 3: Razmerje zaposlenih po spolu 

V notranji službi je bilo zaposlenih 428 uslužbencev (56 %), v zunanji službi pa 413 uslužbencev (44 %). 

Delovno razmerje je prenehalo 28 uslužbencem, od tega 20 zaposlenim za nedoločen čas in osmim zaposlenim za 
določen čas. V letu 2021 se je upokojilo sedem uslužbencev, šestim uslužbencem je bilo zagotovljeno mirovanje pravic 
in obveznosti iz delovnega razmerja. 

Izobrazbena struktura zaposlenih v ministrstvu je bila naslednja: 36 uslužbencev z doktoratom, 170 z magisterijem 
znanosti, 471 z univerzitetno ali drugo bolonjsko stopnjo izobrazbe, 68 z visoko strokovno izobrazbo ali s prvo bolonjsko 
stopnjo izobrazbe, 20 z višjo izobrazbo, 68 s srednješolsko izobrazbo in osem s srednjo poklicno izobrazbo. 

višja izobrazba; 3% 

visoka strokovna/1. bolonjska 
stopnja; 8% 

stopnja; 56% 

V letu 2021 je Republika Slovenija odprla veleposlaništvo v Republiki Koreji. V tujini je tako delovalo 57 diplomatskih 
predstavništev in konzulatov, od tega 42 veleposlaništev, sedem stalnih predstavništev, šest generalnih konzulatov, 
en konzulat in en urad. 

Na diplomatska predstavništva in konzulate Republike Slovenije v tujini je bilo dodatno razporejenih 89 uslužbencev 
(49 % žensk in 51 % moških), od tega 20 administrativno-tehničnih uslužbencev in 69 diplomatov. 

Graf 4: Izobrazbena struktura zaposlenih 
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V 20 diplomatskih predstavništvih se je 20 diplomatov ukvarjalo izključno z ekonomskim področjem (na preostalih 
predstavništvih so te naloge opravljali drugi diplomati ali lokalni strokovni uslužbenci). 

Za obrambno področje je bilo v diplomatska predstavništva razporejenih 47 uslužbencev Ministrstva za obrambo (osem 
obrambnih atašejev v veleposlaništvih in 39 obrambnih predstavnikov v veleposlaništvih oz. stalnih predstavništvih). 
Dva obrambna atašeja sta iz Ljubljane nerezidenčno pristojna za tri države, tretji obrambni ataše pa za eno državo. V 
diplomatskih predstavništvih je službovalo pet policijskih atašejev. 

Na predstavništvih Republike Slovenije v tujini je bila 201 oseba zaposlena kot lokalna delovna sila, od tega jih je 110 
opravljalo tajniška, administrativna, korespondentska, receptorska, finančna, prevajalska in konzularna opravila, 53 
oseb dela voznika, kurirja, vzdrževalca, oskrbnika, vrtnarja, 18 oseb je bilo zaposlenih za čiščenje poslovnih prostorov, 
20 pa jih je opravljalo strokovno delo. 

Odprti so bili štirje konzulati, ki jih vodijo častni konzuli, imenovanih je bilo skupno pet častnih konzulov, osem častnih 
konzulov pa je bilo razrešenih. Republika Slovenija ima skupno 15 generalnih konzulatov, ki jih vodijo častni generalni 
konzuli, in 123 konzulatov, ki jih vodijo častni konzuli. 

Ob koncu leta 2021 sta dva uslužbenca ministrstva delala kot napotena strokovnjaka v mednarodnih organizacijah. 
Ena uslužbenka deluje kot namestnica generalnega sekretarja Srednjeevropske pobude, medtem ko je drugi decembra 
pričel delo v Evropski službi za zunanje delovanje. 

V Evropski službi za zunanje delovanje (EEAS) je konec leta pogodbeno delovalo šest uslužbencev ministrstva, 
med katerimi so tudi vodji delegacij EU v Papui Novi Gvineji in Kanadi, namestnica vodje delegacije EU v Srbiji ter 
namestnik generalnega direktorja za Zahodno Evropo, Zahodni Balkan, Turčijo in Združeno kraljestvo na sedežu 
EEAS. S šestimi začasnimi uslužbenci v EEAS se Slovenija še vedno uvršča med najbolje zastopane države članice 
EU glede na število prebivalstva. 

Poleg diplomatov, ki delujejo v EEAS, je konec leta 2021 pet uslužbenk ministrstva delovalo v drugih mednarodnih 
organizacijah oziroma telesih: tri diplomatke v Evropski komisiji, ena v Evropskem parlamentu. 

Ministrstvo je v letu 2021 objavilo razpis za diplomatsko službo, na katerega se je prijavilo 106 kandidatov. 

PRAVNE ZADEVE IN JAVNA NAROČILA 
Ministrstvo je na področju notranje organizacije dela pripravilo več splošnih aktov, s katerimi se ustrezno urejajo in 
posodabljajo notranji postopki in organizacija dela v ministrstvu. 

V Državnem zboru je bil 15. decembra 2021 sprejet Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne 
organizacije (ZNOMCMO-1), ki ga je pripravilo ministrstvo. Sprejet je bil Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini 
in formatu prošnje za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje ter o vsebini in formatu garantnega pisma ter na predlog 
ministrstva tudi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo 
v tujini. Ministrstvo je v medresorsko usklajevanje posredovalo Predlog Pravilnika o Diplomatski akademiji in predlog 
novele Zakona o zunanjih zadevah, ki je bila hkrati objavljena v okviru javne razprave na portalu E-demokracija. 

Ministrstvo je poleg nadaljevanja reševanja zahtev iz preteklega leta na novo vodilo oziroma dobilo v reševanje 
štiriindvajset zahtev za dostop do informacij javnega značaja. 

Na področju javnega naročanja je ministrstvo začelo izvajati trinajst postopkov oddaje javnih naročil na podlagi Zakona 
o javnem naročanju. Med vrstami postopkov je bilo izvedenih oziroma začetih največ naročil male vrednosti, in sicer 
sedem, poleg tega pa so tu še trije odprti postopki in trije postopki s pogajanji brez predhodne objave. Ministrstvo 
je oddalo tudi osem potreb in pooblastil drugim naročnikom za izvedbo postopkov oddaje skupnih javnih naročil in 
javnih naročil po pooblastilu. 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti je ministrstvo oddalo oziroma začelo štiri 
javna naročila. 
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VARNOST IN LOGISTIKA 
V Službi za varnost in logistiko potekajo redne aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. 
V letu 2021 sta se začela večja posodobitev video nadzornega sistema in vzpostavljanje sistemskega nadzornega 
centra za centralizacijo varnostno-tehničnih sistemov. Poleg tega je bilo na novo opremljeno eno predstavništvo, 
posodobljeni so bili varnostno tehnični sistemi na štirih predstavništvih. Na treh predstavništvih je bila opravljena še 
posodobitev stacionarne telefonije. 

Aktivnosti na področju obrambnega načrtovanja na državni ravni ter kriznega upravljanja in načrtovanja delovanja ob 
večjih naravnih in drugih nesrečah v Republiki Sloveniji se redno izvajajo. V letu 2021 je bilo uvedeno tudi mesečno 
poročanje o varnostnih razmerah vseh diplomatsko-konzularnih predstavništev Republike Slovenije. V letu 2021 je 
bilo opravljenih več kot 500 postopkov varnostnih preverjanj v skladu s 16.a členom Zakona o zunanjih zadevah. 
Dopolnjen je bil parkirni red ministrstva, v zadnji fazi je tudi prenova hišnega reda. 

Ministrstvo je v letu 2021 nabavilo tri nova vozila za notranjo službo ter 12 vozil za diplomatska predstavništva in 
konzulate Republike Slovenije v tujini. Osem službenih vozil je bilo odprodanih v tujini. 

NEPREMIČNINE 
V letu 2021 se je izvajalo redno vzdrževanje in opremljanje objektov, ki jih ministrstvo uporablja doma in v tujini. 

Ministrstvo je v letu 2021 prodalo nepremičnino v São Paulu v Braziliji, ki jo je pridobilo iz naslova nasledstva. Za 
nepremičnino v Brasilii v Braziliji, prav tako iz naslova nasledstva, je sklenilo menjalno pogodbo za drugo ustrezno 
nepremičnino za poslovne prostore veleposlaništva v Brasilii. Za 14-odstotni solastniški delež Slovenije pri nepremičnini 
v Bernu iz naslova nasledstva je bila sklenjena prodajna pogodba z Republiko Srbijo, ki je delež nepremičnine, kjer ima 
svoje veleposlaništvo in rezidenco, kupila od Republike Slovenije. 

Za nepremičnino v Bruslju v Belgiji, kjer sta pred selitvijo delovali stalno predstavništvo pri EU in veleposlaništvo v 
Bruslju, pa je ministrstvo sklenilo menjalno pogodbo za drugo nepremičnino, ki bo obnovljena in namenjena obema 
omenjenima diplomatskima predstavništvoma. 

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA 
Informacijski sistem ministrstva velja glede na posebnost institucije in kompleksnost sistema za enega največjih 
in najbolj razvejanih med pravnimi subjekti v Sloveniji. Izvajala so se redna sistemska opravila, kot so upravljanje, 
vzdrževanje, nadgradnja in podpora uporabnikom tako v ministrstvu kot v diplomatskih predstavništvih in konzulatih 
Republike Slovenije v tujini. Potekali so razvoj, vzdrževanje, nadgradnja, podpora in koordinacija z zunanjimi izvajalci 
za različne uporabniške aplikacije. 

Uslužbenci Službe za informacijsko tehnologijo so sodelovali v delovnih skupinah Sveta EU, Evropske komisije in 
agencij Evropske unije, v Komisiji za informacijsko varnost in v medresorskih koordinacijah. 

Pomemben del nalog v letu 2021 je bilo tudi spremljanje informacijskih in kibernetskih varnostnih groženj ter takojšnje 
odzivanje na varnostne dogodke in varnostno ukrepanje, potekala so tudi usposabljanja zaposlenih za varno delo z 
informacijsko tehnologijo. 

Vzpostavljena je bila avdio video konferenčna infrastruktura za izvedbo sestankov na daljavo in podporo slovenskemu 
predsedovanju Svetu Evropske unije ter za povezavo med ministrstvi. 

Z nadaljevanjem epidemije so uslužbenci ministrstva tako doma kot v tujini opravljali delo od doma, za kar je 
ministrstvo zagotovilo dodatne prenosne računalnike, podporo za avdio video konferenčne sestanke ter oddaljeni 
dostop do nekaterih spletnih sistemov za uporabnike ministrstva. 

UPRAVLJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA 
Izmenjava dokumentov z drugimi organi poteka večinoma elektronsko, dnevno je obdelanih približno 500 dokumentov 
in 300 depeš. 

Depešni sistem je bil nadgrajen in zdaj omogoča spletni dostop do depeš brez stopnje tajnosti. 
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TAJNI PODATKI 
V letu 2021 je bilo distribuiranih več kot 14.000 nacionalnih tajnih dokumentov in tajnih dokumentov EU ter približno 
3.000 Natovih tajnih dokumentov. Oddelek za tajne podatke je sodeloval pri nadzorih glavnega diplomatskega 
nadzornika ter izvajal osnovna in dodatna usposabljanja s področja obravnavanja tajnih podatkov. 

DIPLOMATSKI ARHIV 
V letu 2021 je bilo opravljenih 140 prevzemov arhivskega gradiva služb in sektorjev ter predstavništev Republike Slovenije 
v tujini, iz zbirk diplomatskega arhiva pa je bilo gradivo izposojeno 153 uporabnikom. V letu 2021 se je predvsem 
digitaliziralo gradivo zbirke mednarodnega prava ter arhivsko gradivo držav zahodne in jugovzhodne Evrope. 

Za praznovanje 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije je bilo pregledano in pripravljeno relevantno arhivsko 
gradivo, ki je bilo predstavljeno na razstavah Arhiva Republike Slovenije, Muzeja vojaške zgodovine Pivka in Muzeja 
novejše zgodovine Republike Slovenije. 
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DIPLOMATSKO PREDSTAVNIŠTVO 
IN KONZULAT 

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM 

VELEPOSLANIŠTVO ABU DHABI http://abudabi.veleposlanistvo.si Embassy of Slovenia in Abu Dhabi / Veleposlaništvo 
Slovenije v Abu Dabiju 

VELEPOSLANIŠTVO ANKARA http://ankara.veleposlanistvo.si/ 
Slovenian Embassy Ankara / Slovenya Cumhuriyeti 
Büyükelçiligi Ankara 

VELEPOSLANIŠTVO ATENE http://atene.veleposlanistvo.si/ @SLOinGRE 
Slovensko veleposlaništvo Atene / Slovenian Embassy 
Athens 

VELEPOSLANIŠTVO BEOGRAD http://beograd.veleposlanistvo.si/ @SLOinSRB 
Veleposlaništvo Slovenije v Beogradu/Ambasada 
Slovenije u Beogradu 

VELEPOSLANIŠTVO BERLIN http://berlin.veleposlanistvo.si/ @SLOinGER 
Slovensko veleposlaništvo v Berlinu / Slowenische 
Botschaft in Berlin 

VELEPOSLANIŠTVO BERN http://bern.embassy.si/ @SLOinSUI Veleposlaništvo RS v Bernu / Embassy of the Republic of 
Slovenia in Bern 

VELEPOSLANIŠTVO BRATISLAVA http://bratislava.veleposlanistvo.si/ @SLOinSVK 
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky / Veleposlaništvo 
Republike Slovenije 

VELEPOSLANIŠTVO BRASILIA http://brasilia.embassy.si/ @SLOinBRA Embaixada da Eslovênia em Brasília @sloinbra 

VELEPOSLANIŠTVO BRUSELJ http://bruselj.veleposlanistvo.si/ @SLOinBEL Embassy of Slovenia Brussels 

VELEPOSLANIŠTVO BUDIMPEŠTA http://budimpesta.veleposlanistvo.si/ @SLOinHUN 
Veleposlaništvo Slovenije v Budimpešti - Szlovén 
Köztársaság Nagykövetsége 

VELEPOSLANIŠTVO BUENOS 
AIRES http://buenosaires.veleposlanistvo.si/ @SLOinARG Embajada de Eslovenia en Buenos Aires @sloinarg 

VELEPOSLANIŠTVO BUKAREŠTA http://bukaresta.veleposlanistvo.si/ @SLOinROU Embassy of Slovenia in Bucharest @sloinrou 
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DIPLOMATSKO PREDSTAVNIŠTVO 
IN KONZULAT 

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM 

VELEPOSLANIŠTVO CANBERRA http://canberra.veleposlanistvo.si/ @SLOinAUS Slovenian Consulate South Australia 

VELEPOSLANIŠTVO DEN HAAG http://haag.veleposlanistvo.si/ @SLOinNED 
Slovensko veleposlaništvo v Haagu / Sloveense 
Ambassade in Den Haag 

VELEPOSLANIŠTVO DUBLIN http://dublin.veleposlanistvo.si/ @SLOinIreland 
Veleposlaništvo Slovenije v Dublinu / Embassy of 
Slovenia in Dublin 

VELEPOSLANIŠTVO DUNAJ http://dunaj.veleposlanistvo.si/ @SLOinAUT 
Slovensko veleposlaništvo na Dunaju / Slowenische 
Botschaft in Wien 

VELEPOSLANIŠTVO KAIRO http://kairo.veleposlanistvo.si/ @SLOinEGY 
Slovensko veleposlaništvo v Kairu / Slovenian Embassy 
in Cairo 

VELEPOSLANIŠTVO KIJEV http://kijev.veleposlanistvo.si/ @SLOinUKR Embassy of the Republic of Slovenia in Kyiv 

VELEPOSLANIŠTVO KOPENHAGEN http://kopenhagen.veleposlanistvo.si/ @SLOinNordics Embassy of Slovenia in the Nordics @sloinnordics 

VELEPOSLANIŠTVO LONDON http://london.veleposlanistvo.si/ @SLOinUK Embassy of Slovenia in London 

VELEPOSLANIŠTVO MADRID http://madrid.veleposlanistvo.si/ @SLOinESP 
Embajada de Eslovenia en Madrid Embassy of Slovenia 
in Madrid 

VELEPOSLANIŠTVO MOSKVA http://moskva.veleposlanistvo.si/ @SLOinRUS Embassy of Slovenia in Moscow 

VELEPOSLANIŠTVO NEW DELHI http://newdelhi.veleposlanistvo.si/ @SLOinIND Slovenia in India 

VELEPOSLANIŠTVO OTTAWA http://ottawa.veleposlanistvo.si/ @SLOinCAN Embassy of the Republic of Slovenia in Ottawa, Canada 
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DIPLOMATSKO PREDSTAVNIŠTVO 
IN KONZULAT 

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM 

VELEPOSLANIŠTVO PARIZ http://pariz.veleposlanistvo.si/ @SLOinFRA 
Veleposlaništvo RS v Parizu / Ambassade de la Slovénie 
à Paris 

VELEPOSLANIŠTVO PEKING http://peking.veleposlanistvo.si/ @SLOinCHN 

VELEPOSLANIŠTVO PODGORICA http://podgorica.veleposlanistvo.si/ @SLOinMNE Slovenian Embassy Podgorica 

VELEPOSLANIŠTVO PRAGA http://praga.veleposlanistvo.si/ @SLOinCZE 
Embassy of Slovenia in Prague / Velvyslanectví 
Republiky Slovinsko v Praze 

VELEPOSLANIŠTVO PRIŠTINA http://pristina.veleposlanistvo.si/ @SLOinXXK 
Veleposlaništvo Slovenije v Prištini / Embassy of 
Slovenia in Pristina 

VELEPOSLANIŠTVO RIM http://rim.veleposlanistvo.si/ @SLOinITA 
Slovensko veleposlaništvo v Rimu/Ambasciata slovena 
a Roma @sloinita 

VELEPOSLANIŠTVO SARAJEVO http://sarajevo.veleposlanistvo.si/ @SLOinBIH 
R. Slovenija Veleposlaništvo Sarajevo / R. Slovenija 
Ambasada Sarajevo 

VELEPOSLANIŠTVO SEUL 

VELEPOSLANIŠTVO SKOPJE http://skopje.embassy.si/ @SLOinMK Slovenian Embassy Skopje 

VELEPOSLANIŠTVO SOFIJA http://sofija.veleposlanistvo.si/ 
Veleposlaništvo R Slovenije v R Bolgariji / Embassy of 
Slovenia in Bulgaria 

VELEPOSLANIŠTVO TEHERAN http://teheran.veleposlanistvo.si/ @SLOinIRAN 

VELEPOSLANIŠTVO TEL AVIV http://telaviv.veleposlanistvo.si/ @SLOinISR Slovenia in Israel 
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SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM 

VELEPOSLANIŠTVO TIRANA http://tirana.veleposlanistvo.si/ @SLOinALB Embassy of Slovenia in Tirana 

VELEPOSLANIŠTVO TOKIO http://tokio.veleposlanistvo.si/ @SLOinJP Veleposlaništvo Slovenije v Tokiu @sloinjp 

VELEPOSLANIŠTVO VARŠAVA http://varsava.veleposlanistvo.si/ @SLOinPOL Veleposlaništvo Republike Slovenije v Varšavi 

VELEPOSLANIŠTVO VATIKAN http://vatikan.veleposlanistvo.si/ @SLOinHolySee 

VELEPOSLANIŠTVO WASHINGTON http://washington.veleposlanistvo.si/ @SLOinUSA Slovenian Embassy Washington @sloinusa 

VELEPOSLANIŠTVO ZAGREB http://zagreb.veleposlanistvo.si/ @SLOinCRO Slovenian Embassy Zagreb 

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE 
SLOVENIJE NA PORTUGALSKEM S 
SEDEŽEM V LJUBLJANI 

STALNO PREDSTAVNIŠTVO EU 
BRUSELJ http://bruselj.predstavnistvo.si/ @SLOtoEU 

Permanent Representation of the Republic of Slovenia 
to the EU @slovenia 

STALNO PREDSTAVNIŠTVO NATO 
BRUSELJ http://bruselj.misija.si/ @SloveniaNATO 

STALNO PREDSTAVNIŠTVO OVSE 
DUNAJ http://dunaj.predstavnistvo.si/ @SLOtoVienna 

STALNO PREDSTAVNIŠTVO OZN 
NEW YORK http://newyork.predstavnistvo.si/ @SLOtoUN 

Permanent Mission of the Republic of Slovenia to the 
United Nations 

STALNO PREDSTAVNIŠTVO SE 
STRASBOURG 

http://strasbourg.predstavnistvo.si/ @SLOtoCoE 
Permanent Representation of Slovenia to the Council of 
Europe – Strasbourg 
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DIPLOMATSKO PREDSTAVNIŠTVO 
IN KONZULAT 

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM 

STALNO PREDSTAVNIŠTVO ZN 
ŽENEVA 

http://zeneva.predstavnistvo.si/ @SLOtoUNGeneva 
Permanent Mission of Slovenia in Geneva / Stalno
predstavništvo RS v Ženevi 

STALNO PREDSTAVNIŠTVO 
OECD PARIZ 

http://pariz.predstavnistvo.si/ @SLOtoOECD Permanent Representation of Slovenia to the OECD 

GENERALNI KONZULAT 
CELOVEC 

http://celovec.konzulat.si/ 
Slovenski generalni konzulat v Celovcu / Slowenisches 
Generalkonsulat 

GENERALNI KONZULAT 
CLEVELAND 

http://cleveland.konzulat.si/ Slovenian Consulate Cleveland 

GENERALNI KONZULAT 
MILANO 

GENERALNI KONZULAT 
MONOŠTER 

http://monoster.konzulat.si/ 
Generalni konzulat RS v Monoštru - Szlovén Köztársaság 
Főkonzulátusa 

GENERALNI KONZULAT 
MÜNCHEN 

http://muenchen.konzulat.si/ 
Slovenski generalni konzulat v Münchnu / Slowenisches 
Generalkonsulat 

GENERALNI KONZULAT 
TRST http://trst.konzulat.si/ 

KONZULAT REPUBLIKE 
SLOVENIJE V ŠANGHAJU 

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
RAMALA http://ramala.predstavnistvo.si/ 

Povezave Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije: 
• Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/ 

• TWITTER račun: @MZZRS 

• INSTAGRAM račun: @mfa_slovenia 

• FLICKR račun: https://www.flickr.com/photos/190976676@N05/ 

• LINKEDIN račun: https://si.linkedin.com/company/mfa-slovenia 

• FACEBOOK račun: @mfaSlovenia 

113 

http://zeneva.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoUNGeneva
https://www.facebook.com/SloveniaGeneva
https://www.facebook.com/SloveniaGeneva
http://pariz.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoOECD
https://www.facebook.com/SLOtoOECD
http://celovec.konzulat.si
https://www.facebook.com/Slovenski-generalni-konzulat-v-Celovcu-Slowenisches-Generalkonsulat-1502231150053363/
https://www.facebook.com/Slovenski-generalni-konzulat-v-Celovcu-Slowenisches-Generalkonsulat-1502231150053363/
http://cleveland.konzulat.si
https://www.facebook.com/slovenianconsulatecleveland/
http://monoster.konzulat.si/
https://www.facebook.com/Generalni-konzulat-RS-v-Mono%C5%A1tru-Szlov%C3%A9n-K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g-F%C5%91konzul%C3%A1tusa-1735535183328086/
https://www.facebook.com/Generalni-konzulat-RS-v-Mono%C5%A1tru-Szlov%C3%A9n-K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g-F%C5%91konzul%C3%A1tusa-1735535183328086/
http://muenchen.konzulat.si/
https://www.facebook.com/generalnikonzulat
https://www.facebook.com/generalnikonzulat
http://trst.konzulat.si/
http://ramala.predstavnistvo.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/
https://twitter.com/MZZRS
https://www.instagram.com/mfa_slovenia/
mailto:https://www.flickr.com/photos/190976676@N05/
https://si.linkedin.com/company/mfa-slovenia
https://www.facebook.com/mfaSlovenia
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Država rezidenčnega pokrivanja 

Država nerezidenčnega pokrivanja 

Veleposlaništvo 

Generalni konzulat 

Stalno predstavništvo pri mednarodni organizaciji 

Konzulat 

Urad Republike Slovenije v Palestini 



Država rezidenčnega pokrivanja 

Država nerezidenčnega pokrivanja 

Veleposlaništvo 

Generalni konzulat 

Stalno predstavništvo pri mednarodni organizaciji 

http://london.veleposlanistvo.si/
http://haag.veleposlanistvo.si/
http://bruselj.veleposlanistvo.si/
http://pariz.veleposlanistvo.si/
http://madrid.veleposlanistvo.si/
http://rim.veleposlanistvo.si/
http://vatikan.veleposlanistvo.si/
http://bern.embassy.si/
http://muenchen.konzulat.si/
http://kopenhagen.veleposlanistvo.si/
http://berlin.veleposlanistvo.si/
http://praga.veleposlanistvo.si/
http://celovec.konzulat.si/
http://dunaj.veleposlanistvo.si/
http://trst.konzulat.si/
http://monoster.konzulat.si/
http://zagreb.veleposlanistvo.si/
http://bratislava.veleposlanistvo.si/
http://budimpesta.veleposlanistvo.si/
http://beograd.veleposlanistvo.si/
http://sarajevo.veleposlanistvo.si/
http://podgorica.veleposlanistvo.si/
http://pristina.veleposlanistvo.si/
http://skopje.embassy.si/
http://tirana.veleposlanistvo.si/
http://atene.veleposlanistvo.si/
http://ankara.veleposlanistvo.si/
http://bukaresta.veleposlanistvo.si/
http://kijev.veleposlanistvo.si/
http://varsava.veleposlanistvo.si/
http://dunaj.predstavnistvo.si/
http://strasbourg.predstavnistvo.si/
http://zeneva.predstavnistvo.si/
http://bruselj.predstavnistvo.si/
http://bruselj.misija.si/
http://pariz.predstavnistvo.si/
http://sofija.veleposlanistvo.si/
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