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UVODNIK MINISTRA ZA ZUNANJE ZADEVE DR. MIROSLAVA 
CERARJA 
V letu 2018 se je mednarodna skupnost soočila s številnimi 
spremembami, ki so se odražale v političnih odnosih, 
varnostnih izzivih in grožnjah, pri ekonomskih tokovih, pa 
tudi v splošnih družbenih odnosih in vrednotah. Vedno več 
je bilo enostranskega poseganja v sistem mednarodnih 
odnosov, obenem pa je bilo mogoče opaziti izrazit trend 
slabitve multilateralizma in odstopanja od dogovorjenih 
pravil mednarodne ureditve. Hotenja posameznih držav, 
da se z notranjimi izzivi soočijo v škodo obstoječih 
mednarodnih režimov in dogovorov, so zmanjševala 
učinkovitost globalnega sistema upravljanja. 

Pomembno so se spremenila orodja, s pomočjo katerih 
države ali nedržavni akterji vplivajo na druge akterje v 
mednarodni skupnosti. Hibridni izzivi in grožnje so postali 
del mednarodnega vsakdana, vedno več je zlonamernih 
kibernetskih aktivnosti, ki niso več usmerjene v kriminalne 
dejavnosti, temveč je njihov cilj oslabiti ali celo onemogočiti 
učinkovito delovanje držav in družb. 

EU se še naprej sooča z vprašanji, ki so odraz kompleksnih 
in hitro se spreminjajočih mednarodnih razmer 
(nestabilnost v južni soseščini, migracije, terorizem). 
Poseben izziv predstavlja izstop Združenega kraljestva 
Velike Britanije in Severne Irske (ZK). Nejasnost glede 
potrditve izstopnega sporazuma in čedalje večji časovni 
pritisk predstavljata težavo za gospodarstva in državljane. 

Evropa je še vedno cilj migrantov, aktivne so vse tri glavne 
poti (prek Iberskega polotoka, osrednjega Sredozemlja 
in zahodnobalkanska pot). Velik izziv ostajajo vprašanja 
oskrbe, integracije in zagotavljanja varnosti migrantov ter 
delitve bremen znotraj Evrope. 

Do odzivov mednarodne skupnosti na omenjene izzive prihaja s časovnim zamikom, vseeno pa opogumlja dejstvo, da 
se povečuje dinamika iskanja rešitev in narašča število podobno mislečih zavezništev. 

V ta prizadevanja se je v letu 2018 aktivno vključevala tudi Slovenija. Cilje in prednostne naloge slovenske zunanje 
politike celovito opredeljuje Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije. Znotraj tega okvira je Ministrstvo 
za zunanje zadeve tudi v lanskem letu prilagajalo usmeritev zunanjepolitičnih aktivnosti, s katerimi je Slovenija 
uveljavljala svoje interese in se odzivala na spreminjajoče se razmere v mednarodnih odnosih. 

Aktivnosti ministrstva so bile usmerjene v ohranjanje že dosežene visoke ravni dvostranskih odnosov s sosednjimi 
državami, državami EU in državami Zahodnega Balkana. Slovenija z vsemi sosednjimi državami na gospodarskem 
področju odlično sodeluje, pri vseh rasteta obseg blagovne menjave in investicij. Kot je že v navadi, so bila po nastopu 
nove slovenske vlade prva dvostranska srečanja prav s sosednjimi državami. Redni del vseh pogovorov so bila vprašanja 
avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti. 

Kljub dobremu gospodarskemu sodelovanju je pomanjkanje napredka opazno pri odnosih s Hrvaško, ki jih še vedno 
obremenjujejo določena vprašanja; ta so predvsem posledica nerešenih vprašanj po razpadu nekdanje skupne 
države. Od Hrvaške še naprej pričakujemo popolno spoštovanje sklenjenih sporazumov in razsodbe Arbitražnega 
sodišča o meji, od mednarodne skupnosti pa, da nedvoumno podpre nujnost spoštovanja in izvajanja te razsodbe ter 
mednarodnega prava nasploh. 

Skrbeli smo za izmenjavo in usklajevanje stališč glede pomembnih bilateralnih in globalnih vprašanj z vsemi 
evropskimi partnericami. Posebej poudarjamo okrepljeni strateški partnerstvi z Nemčijo in Francijo ter okrepljeno 
sodelovanje z državami Beneluksa. Veliko aktivnosti je bilo usmerjenih v razvoj odnosov z državami srednje Evrope in v 
krepitev srednjeevropskih povezav. Posvečali smo se zlasti gospodarstvu, varnosti, infrastrukturi, energetiki, znanosti, 
izobraževanju in kulturi. 

Minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar 
Foto: STA 
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Na Zahodnem Balkanu je Slovenija še naprej ena aktivnejših članic EU pri promociji širitvenega procesa ter pri 
krepitvi sodelovanja med EU in regijo. Z vsemi državami v regiji smo tudi v lanskem letu ohranjali dobre politične in 
gospodarske odnose. Aktivnosti smo izvajali v okviru Procesa Brdo-Brioni, Berlinskega procesa ter Procesa sodelovanja 
v Jugovzhodni Evropi (SEECP), ki smo mu v obdobju 2017–18 tudi predsedovali. 

Slovenija je tudi v letu 2018 imela dejavno vlogo pri reševanju odprtih nasledstvenih vprašanj in celoviti implementaciji 
Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Posebej želim opozoriti, da nam je po več letih uspelo prodati rezidenco nekdanje 
SFRJ v New Yorku, da smo nadaljevali pogovore o vračilu slovenske kulturne dediščine iz Beograda in v Svetu Evrope 
dobili priznanje za uspešno dokončan postopek izplačil deviznim varčevalcem iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. 

Na vseh ravneh smo namenjali pozornost krepitvi transatlantskega sodelovanja in dialogu z ZDA. V lanskem letu 
se je ta dialog pomembno okrepil, rezultat pa je bil tudi decembrski bilateralni obisk na ravni zunanjega ministra 
v Washingtonu – prvi po osmih letih. Ohranjali smo reden politični dialog z Rusko federacijo, zlasti zaradi zaščite 
gospodarskih interesov. Krepili smo odnose s partnerji v Afriki, Zalivu, Aziji ter v Latinski Ameriki in na Karibih. 

Gospodarska diplomacija je izboljšala svojo učinkovitost, koordinacijo in vidnost. Je nepogrešljiv element naših 
zunanjepolitičnih aktivnosti. Osredotočali smo se na evropske, tradicionalne in prednostne trge, obenem pa pozornost 
namenjali tudi rastočim novim trgom. Nadaljevali smo z obiski gospodarskih delegacij in rednimi zasedanji mešanih 
komisij za gospodarsko sodelovanje. 

Veliko pozornosti smo namenjali podpori malim in srednjim podjetjem pri njihovem poslovanju in vstopanju na tuje 
trge, prav tako smo si prizadevali za njihovo aktivno vključitev v mednarodno razvojno sodelovanje. 

Pozitivni gospodarski kazalci, ki jih Slovenija dosega v zadnjih letih, so okrepili naš mednarodni ugled in pripomogli k 
temu, da je naša država postala še bolj privlačna za tuje gospodarske partnerje in investitorje. Ministrstvo za zunanje 
zadeve je te procese podpiralo in udeleženim stranem v okviru svojih pristojnosti nudilo potrebno pomoč. 

Skrbeli smo za medresorsko koordinacijo na področju evropskih zadev in za aktivno vključenost Republike Slovenije v 
oblikovanje skupne zunanje in varnostne politike EU. Ministrstvo je koordiniralo slovenska stališča v pogajanjih med 
EU in Združenim kraljestvom glede izstopa iz EU – pri tem sta bili ob zagotavljanju enotnosti EU v pogajanjih naši 
vodili čim manjši učinek na proračun EU in ohranitev pravic slovenskih državljanov, ki živijo v ZK. 

Opravili smo serijo javnih in strokovnih razprav o prihodnosti EU in se aktivno vključili v organizacijo posvetovanja 
z državljani v okviru vseevropskega projekta posvetovanj. Naše aktivnosti so bile usmerjene k močni, povezani in 
solidarni EU, obenem smo ostali zavezani njeni nadaljnji integraciji in jasni perspektivi širitve na države Zahodnega 
Balkana. Znotraj EU je Slovenija aktivna zagovornica načela vladavine prava. Začeli smo priprave na slovensko 
predsedovanje Svetu EU v letu 2021 in aktivno zastopali slovenske interese v pogajanjih o naslednjem večletnem 
finančnem okviru EU. 

Slovenija je tudi v lanskem letu prevzemala svoj delež odgovornosti za mednarodni mir, varnost in stabilnost. Aktivno 
smo sodelovali pri obravnavi posameznih vprašanj in kriznih situacij v različnih forumih (OZN, EU, OVSE, Svet Evrope, 
Nato, Globalna koalicija proti Daišu). Še naprej smo se intenzivno posvečali stabilnosti v regiji Zahodnega Balkana, 
tako s politično podporo približevanju držav regije evroatlantskim integracijam, poudarjanjem mirnega reševanja 
bilateralnih vprašanj in popolnim spoštovanjem prevzetih mednarodnopravnih obveznosti, kot tudi z udejanjanjem 
dvo  in večstranskih projektov in pobud v regiji. 

Slovenija ima vidno vlogo pri mednarodni obravnavi, zaščiti in promociji človekovih pravic in temeljnih svoboščin – 
pri tem se prednostno posvečamo pravicam otrok, enakosti spolov, nediskriminaciji, pravicam starejših, človekovim 
pravicam in okolju ter izobraževanju za človekove pravice. 

Slovenski stalni predstavnik pri Uradu OZN v Ženevi veleposlanik Šuc je v letu 2018 predsedoval Svetu OZN za človekove 
pravice, s čimer je Slovenija tudi uspešno in prepoznavno sklenila svoj drugi mandat v SČP. Eden od glavnih dosežkov 
slovenskega predsedovanja SČP je sprejem svežnja ukrepov, ki so usmerjeni v izboljšanje učinkovitosti tega ključnega 
mednarodnega telesa s področja človekovih pravic. 

Kot odgovorna zaveznica smo znotraj Nata sodelovali pri delitvi bremen, tudi s sodelovanjem v operacijah in misijah 
ter s finančnimi prispevki v skrbniške sklade. Slovenija ostaja odločna podpornica politike odprtih vrat. Slovenski 
predstavniki so tudi v letu 2018 delovali v mednarodnih operacijah in misijah v okviru OZN, Nata, EU, OVSE in Globalne 
koalicije za boj proti Daišu. 

V letu 2018 smo predsedovali Forumu za varnostno sodelovanje OVSE in se – podobno kot večina mednarodne skupnosti 
– intenzivno ukvarjali z vprašanji razorožitve ter preprečevanja uporabe in širjenja orožij za množično uničevanje. 
Zaradi dogodkov v Salisburyju in Siriji je bila posebna pozornost namenjena kemičnemu orožju in spoštovanju njegove 
celovite prepovedi. 
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Slovenija svoje dejavnosti na področju zagotavljanja mednarodne varnosti še naprej dopolnjuje z aktivnim sodelovanjem 
pri mirnem reševanju sporov, mediaciji, preprečevanju genocida in drugih množičnih grozodejstev. Slovenija ostaja 
zagovornica učinkovitega in delujočega sistema mednarodnega prava ter mednarodnega kazenskega pravosodja. 

Obravnavi migracij smo namenjali veliko pozornost na multilateralnem, razvojnem in humanitarnem področju. 
Ohranjali smo aktiven pristop pri oblikovanju globalnih rešitev na tem področju, vključno z Globalnim dogovorom o 
migracijah in Globalnim dogovorom o beguncih. Podprli smo projekte nevladnih organizacij, ki obravnavajo begunsko 
problematiko, in namenili humanitarne prispevke mednarodnim organizacijam, ki delujejo na tem področju. 

Mednarodno razvojno sodelovanje in doseganje ciljev Agende 2030 po našem mnenju ostajata najboljši način za 
zagotavljanje blaginje vseh ter globalne varnosti in stabilnosti. Še naprej si prizadevamo, da bi Slovenija do leta 2030 
za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč namenila 0,33 % BNP. S pripravo novega področnega 
zakona, pripadajoče uredbe in strategije do leta 2030 smo nadgradili nacionalni pravni okvir za izvajanje mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. 

Na področju javne diplomacije je najvidnejši dogodek Strateški forum Bled (BSF), ki ohranja ugled enega od vodilnih 
forumov v regiji. Na 13. BSF septembra lani smo na 44 panelih gostili več kot 1.200 udeležencev iz 80 držav in 
mednarodnih organizacij. Prav tako smo lani izvedli že tradicionalno konferenco Dan Afrike, ki je namenjena krepitvi 
bilateralnega političnega in gospodarskega sodelovanja z afriškimi državami in Republiko Slovenijo. Lani smo prvič 
izvedli tudi Dan Latinske Amerike in Karibov. 

Z javnimi dogodki smo zaznamovali 70. obletnico sprejema Splošne deklaracije človekovih pravic, 25. obletnico 
članstva Slovenije v Svetu Evrope in 20. obletnico sprejema Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča. 
Prvič smo – tako doma kot v tujini – obeležili 20. maj kot svetovni dan čebel, ki ga je leta 2017 na pobudo Slovenije 
razglasila Generalna skupščina OZN. 

V lanskem letu sta z rednim delom pričeli konec leta 2017 odprti slovenski veleposlaništvi v Sofiji in Abu Dabiju. 
Ministrstvo si bo še naprej prizadevalo za širitev mreže diplomatskih predstavništev in konzulatov, skladno z 
razpoložljivimi viri in na podlagi ocen političnega in gospodarskega interesa za prisotnost v posameznih državah oz. 
regijah. 

V maju 2018 sprejeti Zakon o konzularni zaščiti omogoča kakovostnejše konzularne storitve za slovenske državljane 
v nujnih konzularnih primerih. Vizumsko poslovanje smo izboljšali z razširjeno mrežo lokacij, kjer sodelujemo z 
zunanjim ponudnikom storitev – ob koncu leta 2018 smo tako vizumsko poslovanje zagotavljali na več kot tridesetih 
lokacijah v šestih državah. Skrbeli smo za sporazume o vizumskem zastopanju s strani drugih držav EU na lokacijah, 
kjer nismo prisotni, in za zagotavljanje pomoči slovenskim državljanom v okviru konzularnega sodelovanja s članicami 
EU. 

Delo Ministrstva za zunanje zadeve ter vseh njegovih sodelavk in sodelavcev, tako doma kot v tujini, je bilo v letu 2018 
opravljeno uspešno, strokovno in z mislijo na dobrobit slovenskih državljank in državljanov. Naš cilj je bilo povečanje 
prepoznavnosti, ugleda, varnosti in blaginje Slovenije. 

Na tej dobri podlagi bomo naše aktivnosti izvajali tudi v prihodnje – s posebnim poudarkom na bližajočem se 
predsedovanju Slovenije Svetu EU v letu 2021 in odzivanju na številne velike izzive, s katerimi se trenutno sooča Unija. 
Še naprej si bomo prizadevali za urejene, tesne in poglobljene dvostranske politične in gospodarske odnose z vsemi 
partnerji ter ob tem vzpostavljali nova zavezništva in sodelovanje s podobno mislečimi državami. Ostajamo prepričani, 
da mednarodna skupnost potrebuje učinkovit in na jasnih pravilih utemeljen multilateralizem, spoštovanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter popolno spoštovanje mednarodnega prava. 

Prizadevali si bomo, da Slovenija ostane odprta družba, ki bo znala sobivati z drugimi in ki bo aktivno prispevala svoj 
delež pri zagotavljanju miru, stabilnosti in razvoja celotne mednarodne skupnosti. 

Ljubljana, januar 2019 
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FOREWORD BY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS DR MIROSLAV 
CERAR 
In 2018, the international community witnessed many changes, which were reflected in political relations, security 
challenges and threats, economic flows and in social relations and values in general. Unilateral interventions in 
multilateral relations increased, while respect for multilateralism and the agreed rules of the international order 
steadily declined. The effectiveness of the system of global governance was affected by individual countries’ attempts 
to settle national issues at the expense of international regimes and agreements. 

A major change was noted in the range of means by which countries and non-state actors seek to influence other 
actors in the international arena. Hybrid challenges and threats have become an everyday reality for the international 
community; cyber threats are increasing, and they no longer involve only criminal activities, but seek to weaken or 
even disable national systems or companies. 

The EU continues to face issues arising from a complex and rapidly changing international situation (instability in the 
southern neighbourhood, migration, terrorism), among which Brexit constitutes a major challenge. Both the business 
sector and citizens are worried about the uncertainty surrounding the withdrawal agreement and the growing time 
pressure. 

Migrants continue to target Europe via all three main migratory routes (across the Iberian Peninsula, the Central 
Mediterranean, and the Western Balkans). Critical issues still include migrant care and integration, security, and 
burden sharing. 

Although the international community is unable to produce an immediate response to these issues, it is encouraging 
to note the increasing pace in seeking solutions and forging new partnerships of like-minded allies. 

In 2018, Slovenia actively participated in these efforts. Slovenia’s foreign policy objectives and priorities are fully 
defined in the Declaration on Foreign Policy of the Republic of Slovenia, which provided the framework for the foreign 
policy activities of the Ministry of Foreign Affairs through which Slovenia pursued its interests and responded to 
changing international relations in 2018. 

The Ministry sought to strengthen high-level bilateral relations with neighbouring countries, EU member states, and 
Western Balkan countries. Slovenia maintains excellent economic cooperation with all its neighbouring countries, 
with trade and investment growing. Traditionally, neighbouring countries were also the focus of bilateral meetings 
after the new Slovenian government took office. A regular topic of such meetings is Slovenian autochthonous national 
communities.  

Although Slovenia enjoys good economic cooperation with Croatia, there is a general lack of progress in relations 
between the two countries due to some persistent outstanding issues arising from the dissolution of Yugoslavia. 
Slovenia expects Croatia to fully respect the agreements and the final award of the Arbitral Tribunal concerning the 
border, and the international community to unequivocally advocate respect for, and the implementation of, the award 
and international law in general. 

Slovenia has been engaged in exchanging and harmonising positions on major bilateral and global issues with all 
European partners. In this context, I am pleased to note the strengthened partnership with Germany and France 
and intensified cooperation with Benelux. Many of our activities were aimed at developing relations with Central 
European countries and strengthening Central European partnerships, notably in the fields of the economy, security, 
infrastructure, energy, science, education, and culture. 

In the Western Balkans, Slovenia remains among the EU member states most actively supporting the enlargement 
process and cooperation between the EU and the region. In 2018, we continued to maintain good political and 
economic relations with all the countries of the region. Slovenia was active within the Brdo-Brioni Process, the Berlin 
Process, and the South-East European Cooperation Process (SEECP), which was chaired by our country in the 2017– 
2018 period. 

In 2018, Slovenia remained engaged in resolving the outstanding succession issues and promoting the full 
implementation of the Agreement on Succession Issues. I was pleased to note that, after several years, the Ministry 
succeeded in selling the former Yugoslav residence in New York; that Slovenia continued the talks on the return of 
Slovenian cultural heritage from Belgrade; and that the Council of Europe commended Slovenia on the successful 
implementation of the repayment of foreign currency deposits to savers in Croatia and Bosnia and Herzegovina. 

Furthermore, Slovenia also focused on consolidating transatlantic cooperation and dialogue with the United States. 
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Following considerable progress in dialogue in 2018, a visit to Washington was organised in December at the level 
of foreign ministers, the first in eight years. Our country maintained regular political dialogue with the Russian 
Federation, notably to protect our economic interests, and strengthened relations with partners in Africa, the Gulf, 
Asia, and Latin America and the Caribbean. 

Slovenian economic diplomacy has increased its effectiveness, coordination, and visibility, thus becoming an 
indispensable element of foreign policy. While focusing on European, traditional, and priority markets, economic 
diplomacy did not disregard the growing markets, and continued to organise business delegations and regular 
sessions of joint commissions on economic cooperation.    

Slovenian economic diplomacy provided strong support to small and medium-sized enterprises entering, and 
operating in, foreign markets, and has striven for their active participation in development cooperation. 

In recent years, Slovenia’s positive economic indicators have consolidated the country’s standing in the international 
community and made the country even more attractive to foreign business partners and investors. The Ministry 
supported these processes within its power. 

The Ministry was responsible for inter-ministerial coordination of European affairs and made every effort for Slovenia 
to participate in the shaping of common foreign and security policy. The Ministry coordinated Slovenian positions 
in the EU’s negotiations with the United Kingdom on its withdrawal from the EU; while ensuring the unity of the 
EU, Slovenia underscored the need to minimise the impact of Brexit on the EU budget and to preserve the rights of 
Slovenian citizens living in the UK. 

Moreover, the Ministry conducted a series of public and expert debates on the future of the EU and was actively 
involved in the organisation of European citizens’ consultations under the Citizens’ Dialogue project. Our activities 
centred on ensuring a strong and united Union, fostering solidarity, and all the while remaining committed to its 
further integration and a clear perspective of enlargement to the Western Balkan countries. Within the EU, Slovenia is 
a staunch supporter of the rule of law. Moreover, we started the preparatory work in light of the Slovenian presidency 
of the Council of the EU (2021) and actively furthered Slovenia’s interests in the negotiations on the next EU multi-
annual financial framework. 

In 2018, Slovenia also continued to assume its share of responsibility for international peace, security and stability 
by actively addressing individual issues and crises in various forums (UN, EU, OSCE, Council of Europe, NATO, Global 
Coalition against Daesh). Significant attention was devoted to the stability of the Western Balkans, firstly through 
political support for the countries in their Euro-Atlantic rapprochement, highlighting the peaceful settlement of 
bilateral issues and full respect for international law commitments, and secondly through bilateral and multilateral 
projects and initiatives in the region. 

At the international level, Slovenia has played a prominent role in discussions about human rights and fundamental 
freedoms, their protection and promotion, focusing primarily on children’s rights, gender equality, non-discrimination, 
and the rights of older persons, the nexus between human rights and the environment, and human rights education. 

In 2018, the Slovenian Permanent Representative at the UN Office in Geneva Ambassador Šuc served as president of 
the UN Human Rights Council, whereby Slovenia successfully concluded its second mandate in the HRC. One of the 
main achievements of the Slovenian HRC presidency is the adoption of a set of measures aimed at enhancing the 
effectiveness of this key international human rights body. 

As a responsible NATO ally, Slovenia participated in burden sharing, including by participating in operations and 
missions and by providing financial contributions to trust funds. Slovenia remains a strong supporter of the open-door 
policy. Slovenian representatives continued their engagement in international operations and missions of the UN, 
NATO, EU, OSCE and the Global Coalition against Daesh. 

In 2018, Slovenia chaired the OSCE Forum for Security Cooperation, and, like most of the international community, 
worked intensively on disarmament and non-proliferation of weapons of mass destruction. In the light of events in 
Salisbury and in Syria, close attention was paid to the chemical weapons and respect for their comprehensive ban. 

Slovenia has further complemented its activities aimed at ensuring international security by actively participating 
in the peaceful resolution of conflicts, in mediation, and in the prevention of genocide and other mass atrocities. 
Slovenia has always advocated effective and functioning international law and international criminal justice systems. 

Careful attention has been devoted to the multilateral, development and humanitarian aspects of migration. Slovenia 
was open to, and engaged in, the development of global solutions in this area, including the Global Compact on 
Migration and the Global Compact on Refugees. The Ministry supported NGO projects focusing on refugees, and made 
humanitarian contributions to pertinent international organisations. 
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We believe that development cooperation and the achievement of the 2030 Agenda goals remain the best way to 
ensure prosperity for all, as well as global security and stability. Slovenia continues to make every effort to allocate 
0.33% of GNI to international development cooperation and humanitarian aid by 2030. By adopting a new sectoral 
act, the related decree and the strategy, Slovenia has upgraded the national legal framework for implementing 
development cooperation and humanitarian aid.    

In the field of public diplomacy, the most prominent event is the traditional Bled Strategic Forum, which is deemed 
one of the leading forums in the region. At the 13th BSF last year, 44 panels attracted more than 1,200 participants 
from 80 countries and international organisations. The Ministry also organised the traditional Africa Day conference, 
which is aimed at strengthening bilateral political and economic cooperation between African countries and the 
Republic of Slovenia. Additionally, the Latin America and the Caribbean Day debuted last year. 

Through various public events, the Ministry also marked the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human 
Rights, the 25th anniversary of Slovenia’s membership of the Council of Europe and the 20th anniversary of the Rome 
Statute of the International Criminal Court. For the first time, both at home and abroad, 20 May was celebrated as 
World Bee Day, as proclaimed by the UN General Assembly in 2017 on the initiative of Slovenia. 

Last year, Slovenian embassies in Sofia and Abu Dhabi became fully functional after being formally opened at end 
of 2017. The Ministry will pursue its efforts to expand the network of diplomatic missions and consular posts, in line 
with available resources and the assessment of the political and economic interest in having a diplomatic presence 
in specific countries or regions. 

In May 2018, the Consular Protection Act was adopted, providing for better consular services for Slovenian citizens 
in emergency situations. Our visa operations were strengthened by widening the network of locations in cooperation 
with an external service provider, thereby visa operations became available in more than 30 locations in 6 countries 
by the end of 2018. The Ministry concluded new visa representation agreements with other EU countries in countries 
where Slovenia has no diplomatic or consular presence, and provided assistance to Slovenian citizens within consular 
cooperation with EU Member States. 

The Ministry of Foreign Affairs and its staff, both at home and abroad, have done excellent work in 2018 with the 
utmost professionalism and high-level expertise, mindful of the prosperity of Slovenian citizens. Our aim was to 
strengthen the profile, reputation, security and prosperity of Slovenia.  

The Ministry’s future activities will build on this solid foundation with a special focus on the forthcoming Presidency of 
the Council of the EU (2021) and on rising to the many challenges that the Union is currently facing. We will continue 
to strive for orderly, close and in-depth bilateral political and economic ties with all partners, building new alliances 
and engaging with like-minded countries. It remains our firm belief that in the international community, effective and 
rule-based multilateralism, respect for human rights and fundamental freedoms, and full respect for international 
law are a sine qua non. 

The Ministry will strive to ensure that Slovenia remains an open society, capable of living side by side with others and 
actively contributing its share to ensuring peace, stability and the development of the international community as a 
whole. 

Ljubljana, January 2019 
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-

Kronologija navaja pomembnejše dejavnosti ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije Karla Erjavca in njegovega 
naslednika od 14. 9. 2018 dr. Miroslava Cerarja. Kronologija navaja tudi dejavnosti državnega sekretarja Andreja 
Logarja, katerega naloge je v septembru prevzela državna sekretarka Simona Leskovar, in državnega sekretarja Iztoka 
Mirošiča, katerega naloge je v septembru prevzel državni sekretar mag. Dobran Božič. Obsežnejši pregled dejavnosti 
slovenske diplomacije je bralcu na voljo na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve v rubriki Medijsko središče/ 
Sporočila za javnost. 

dejavnost v Sloveniji 

dejavnost v tujini 

JANUAR 

4. in 5. januar, Brdo pri Kranju 22. posvet slovenske diplomacije je odprl minister Karl Erjavec. Prisotne 
je prvi dan posveta nagovoril predsednik države Borut Pahor, drugi dan pa 
predsednik vlade dr. Miroslav Cerar. 

16. januar, Dunaj Državni sekretar Mirošič je vodil politične konzultacije med Slovenijo 
in Avstrijo skupaj z gostiteljem, generalnim sekretarjem v avstrijskem 
Zveznem ministrstvu za Evropo, zunanje zadeve in integracijo dr. 
Michaelom Linhartom. Srečal se je tudi z zveznim ministrom za EU, 
umetnost, kulturo in medije Gernotom Blümlom. 

17. januar, Ljubljana Državni sekretar Logar je predstavnikom diplomatskega zbora v Sloveniji 
podrobneje predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja 
Svetu OZN za človekove pravice. 

18. januar, Loka pri Mengšu Državni sekretar Mirošič je na Gradu Jable z uvodnim nagovorom odprl 
drugo okroglo mizo v nizu posvetov z domačo strokovno javnostjo in 
civilno družbo o slovenskih usmeritvah v razpravah o prihodnosti EU. 
Tema posveta je bila evropska socialna razsežnost. 

19. januar, Trst Predstavniki Republike Slovenije in Avtonomne dežele Furlanije -Julijske 
krajine so se sešli na 3. zasedanju Skupnega odbora Slovenija-Furlanija 
Julijska krajina, ki sta mu sopredsedovala slovenski podpredsednik vlade 
in minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in predsednica dežele Debora 
Serracchiani. 

Minister Erjavec se je pred zasedanjem srečal s predstavniki slovenske 
narodne skupnosti v Italiji. Sestanku se je pridružil tudi minister za 
Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. 

22. januar, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve. 
24, januar, Trst Državni sekretar Mirošič se je srečal s predstavniki slovenske narodne 

skupnosti. 
25.–26. januar, Brdo pri Kranju V soorganizaciji Vlade Republike Slovenije in OECD je v Kongresnem 

centru potekala konferenca na visoki ravni z naslovom Politike za enakost 
pri staranju: vseživljenjski pristop. Uvodna nagovora na konferenci sta 
imela minister Erjavec in Gabriela Ramos, vodja kabineta generalnega 
sekretarja OECD, posebna svetovalka in šerpa za države G20. 

29. januar, Rim Državni sekretar Logar se je udeležil Mednarodne konference o 
odgovornosti držav, institucij in posameznikov v boju proti antisemitizmu 
in antisemitskemu sovražnemu govoru na območju Organizacije za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), ki jo je organizirala Italija kot 
predsedujoča organizaciji v letu 2018. 

Ob robu konference se je državni sekretar srečal tudi z italijanskim 
zunanjim ministrom Angelinom Alfanom, ki je bil gostitelj konference, 
in stalnim predstavnikom Italije pri OVSE Alessandrom Azzonijem. Vodje 
delegacij je na osebni avdienci sprejel tudi papež Frančišek. 

29. januar, Rim Državni sekretar Mirošič se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne 
zadeve. 
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FEBRUAR 

1. februar, Brdo pri Kranju Minister Erjavec se je udeležil IV. skupnega srečanja Vlade Republike 
Slovenije in Vlade Republike Srbije. Ob robu srečanja je opravil pogovor z 
ministrico za evropske integracije Srbije Jadranko Joksimović. 

1.–2. februar, Abu Dabi, Dubaj Državni sekretar Mirošič je v okviru prvega slovenskega obiska po 
odprtju veleposlaništva v Združenih arabskih emiratih opravil pogovore 
s pomočnikom ministra, odgovornega za gospodarske in trgovinske 
zadeve na ministrstvu za zunanje zadeve Združenih arabskih emiratov, 
Mohamedom Al Sheikhom, se sestal z direktorjem EXPO2020 in obiskal 
slovensko stojnico na največjem zdravstvenem sejmu v regiji. 

6.–7. februar, Washington Državni sekretar Logar in pomočnik ameriškega državnega sekretarja 
za evropske zadeve Wess Mitchell sta opravila bilateralne politične 
konzultacije med Slovenijo in ZDA. 

13. februar, Priština Državni sekretar Mirošič, ki je predsednika države Pahorja spremljal na 
uradnem obisku na Kosovu, se je ločeno sestal z namestnikom kosovskega 
zunanjega ministra Antonom Berisho. 

13. februar, Kuvajt Minister Erjavec se je udeležil ministrskega srečanja Globalne koalicije 
zoper Daiš. 

13.–14. februar, Skopje Državni sekretar Mirošič in namestnik češkega zunanjega ministra Jakub 
Dürr sta le teden dni po tem, ko je Evropska komisija objavila širitveno 
strategijo za Zahodni Balkan, v podporo makedonskemu napredku skupaj 
obiskala Skopje. Sestala sta se z gostiteljem, državnim sekretarjem 
na zunanjem ministrstvu Makedonije, dr. Viktorjem Dimovskim, z 
namestnikom predsednika Vlade Republike Makedonije, zadolženim za 
evropske zadeve, Bujarjem Osmanijem, s predstavniki civilne družbe in 
sodelovala v razpravi s študenti pravne fakultete. 

Državni sekretar Mirošič se je sestal tudi s predsednikom parlamentarnega 
odbora za zunanjo politiko mag. Antoniom Milošoskim, z namestnikom 
odbora za evropske zadeve Veselom Memedijem, s predstavniki 
slovenskih podjetij, delujočih v Makedoniji, in sopredsedujočim slovensko 
makedonske mešane komisije za gospodarsko sodelovanje, državnim 
sekretarjem na ministrstvu za gospodarstvo Republike Makedonije, 
Zoranom Pavlovskim. 

15. februar, Ljubljana V Sloveniji so potekale redne dvostranske politične konzultacije med 
Slovenijo in Dansko na ravni državnih sekretarjev, ki sta jih vodila državni 
sekretar Mirošič in državni sekretar Jonas Bering Liisberg. 

15.–16. februar, Sofija Minister Erjavec se je udeležil neformalnega zasedanja ministrov za 
zunanje zadeve EU. 

16. februar, Loka pri Mengšu Državni sekretar Mirošič je imel na gradu Jable uvodni nagovor na tretji 
okrogli mizi v nizu posvetov z domačo strokovno javnostjo o slovenskih 
usmeritvah v razpravah o prihodnosti EU. Tema posveta je bila 
demokratična legitimnost EU in institucionalne spremembe. 

20. februar, Bruselj Državni sekretar Logar se je udeležil neformalnega zasedanja Sveta 
EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno sodelovanje. Ob 
robu zasedanja je opravil več dvostranskih pogovorov, med drugim z 
administratorjem UNDP Achimom Steinerjem in namestnico generalnega 
direktorja Direktorata Evropske komisije za mednarodno sodelovanje in 
razvoj Marjeto Jager. 

21. februar, Ljubljana Minister Erjavec je na delovnem obisku gostil ministra za zunanje zadeve 
Ruske Federacije Sergeja Lavrova. Ministra sta podpisala memorandum o 
podpori delovanju Mednarodnega raziskovalnega centra druge svetovne 
vojne v Mariboru. V okviru delovnega obiska je ministra Lavrova sprejel 
tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 

23. februar, Ljubljana Minister Erjavec je na uradnem obisku v Sloveniji gostil ministrico za 
zunanje zadeve Avstralije Julie Bishop. 
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26. februar, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve. 
27. februar, Ženeva Minister Erjavec se je udeležil uvodnega visokega dela zasedanja 37. 

rednega zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v Ženevi. Ob robu 
zasedanja se je sestal z visokim komisarjem OZN za človekove pravice 
Zeidom Ra'adom Al Husseinom in opravil krajša dvostranska srečanja 
s palestinskim ministrom za zunanje zadeve Al Malkijem, zunanjim 
ministrom Saudove Arabije Al-Jubeirom, namestnikom japonskega 
zunanjega ministra Horrijem in češkim ministrom za zunanje zadeve 
Stropnickim. 

27. februar, Bruselj Državni sekretar Mirošič se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne 
zadeve. 

28. februar, Ljubljana Državni sekretar Logar se je v okviru uradnega obiska delegacije 
Svetniške zbornice maroškega parlamenta v Republiki Sloveniji srečal 
s predsednikom Skupine prijateljstva Parlamenta Kraljevine Maroko s 
Slovenijo Abdelwahabom Belfaqihom. 

28. februar, Ljubljana Državni sekretar Mirošič je na bilateralnih političnih konzultacijah gostil 
generalno sekretarko na ministrstvu za zunanje zadeve in mednarodno 
sodelovanje Italijanske republike Elisabetto Belloni. 

MAREC 

2. marec, Ljubljana Državni sekretar Mirošič je sprejel Andrewa Pagea, britanskega 
koordinatorja za organizacijo vrha Berlinskega procesa o Zahodnem 
Balkanu v Londonu. 

5. marec, Ljubljana Minister Erjavec se je na rednem letnem srečanju sestal z varuhinjo 
človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. 

5. marec, Tirana Državni sekretar Logar se je v okviru obiska v Albaniji sestal z ministrom 
za Evropo in zunanje zadeve Ditmirjem Bushatijem in vodil politične 
konzultacije z ministrovim namestnikom Etjenom Xhafajem. 

5.–6. marec, New Delhi Državni sekretar Mirošič se je udeležil 4. poslovnega foruma Indija-Evropa 
29. Na Ministrstvu za zunanje zadeve Indije se je srečal s sekretarko za 
odnose z zahodnimi državami Ruchi Ghanashyam. 

Državni sekretar Mirošič se je drugi dan obiska v Indiji ločeno srečal z 
državnim ministrom M. J. Akbarjem in sekretarko za javna podjetja Seemo 
Bahuguno. Na poslovni konferenci CII (Zbornica indijske industrije) je 
državni sekretar nagovoril predstavnike slovenskih in indijskih podjetij. 
Obisk v Indiji je zaključil s srečanjem z generalno sekretarko ICCR Rivo 
G. Das. 

8. marec, Ljubljana Državni sekretar Logar se je srečal z delegacijo Skupine prijateljstva s 
Slovenijo iz izraelskega kneseta, ki se je mudila v Sloveniji na povabilo 
Skupine prijateljstva z Izraelom v Državnem zboru Republike Slovenije. 
V delegaciji sta bila poslanca Zouheir Bahloul, ki skupini predseduje, in 
njen član Amir Ohana. 

12. marec, Ljubljana Državni sekretar Logar se je srečal s predstavniki Pisarne za odstranjevanje 
in zmanjševanje števila konvencionalnega orožja (Office of Weapons 
Removal and Abatement – WRA) zunanjega ministrstva ZDA. Ameriško 
delegacijo je vodil direktor WRA Stan Brown. 
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12.–14. marec, Sankt Peterburg, Moskva Državni sekretar Mirošič se je prvi dan delovnega obiska v Ruski federaciji 
mudil v Sankt Peterburgu, kjer se je srečal z namestnikom direktorja 
muzeja Ermitaž Gregorijem Vilinbahovom ter s predstavniki Odbora 
za mednarodne odnose, Odbora za gospodarstvo in Odbora za kulturo 
mesta Sankt Peterburg. 

Državni sekretar Mirošič se je v Moskvi sestal z novim namestnikom 
ministra za zunanje zadeve Ruske federacije Aleksandrom Gruškom in 
opravil prve konzultacije o kulturni diplomaciji s posebnim predstavnikom 
predsednika Ruske federacije za mednarodne odnose v kulturi Mihailom 
Švidkom. Pogovarjal se je tudi z rusko namestnico ministra za kulturo Alo 
Manilovo. Zadnji dan obiska se je državni sekretar sestal s sopredsedujočim 
medvladne slovensko-rusko komisije, ministrom za zveze in množične 
komunikacije Ruske federacije, Nikolajem Nikiforovom in se udeležil 
otvoritve mednarodnega turističnega sejma Moscow International Travel 
& Tourism (MITT). Srečal se je tudi s predstavniki različnih slovenskih 
podjetij, ki delujejo v Rusiji. 

13. marec, Priština Minister Erjavec se je mudil v Prištini z gospodarsko delegacijo 25 podjetij. 
Na povratnem obisku je bil gost zunanjega ministra Republike Kosovo 
Behgjeta Ise Pacollija. Srečal se je tudi s predsednikom skupščine Kosova 
Kadrijem Veselijem in predsednikom vlade Ramushem Haradinajem. 

Na dan obiska ministra Erjavca je v Prištini potekal tudi poslovni forum 
podjetnikov iz Slovenije in Kosova v organizaciji Ministrstva za zunanje 
zadeve, Gospodarske zbornice Slovenije, Javne agencije SPIRIT in agencije 
Kosova za spodbujanje investicij in podjetništva KIESA. Ob zaključku 
obiska se je minister Erjavec sestal tudi s predstavniki slovenske vojske, 
ki so na Kosovo napoteni v okviru Natove misije KFOR. 

15. marec, Rim Državni sekretar Logar se udeležil izredne ministrske konference z 
naslovom Ohranjanje dostojanstva in delitev odgovornosti mobilizacija 
ukrepov za UNRWA, ki so jo gostili zunanji ministri Švedske, Jordanije in 
Egipta. 

16. marec, Las Palmas Minister Erjavec se je na povabilo Evropske demokratske stranke udeležil 
konference Migracije in razvoj Afrike. 

19. marec, Ljubljana Minister Erjavec je pred obiskom ministrice za Evropo, integracije in 
zunanje zadeve Republike Avstrije dr. Karin Kneissl sprejel predstavnike 
slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Sestanku se je pridružil tudi 
minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. 

19. marec, Bruselj Državni sekretar Logar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje 
zadeve. 

19.–20. marec, Ljubljana V Sloveniji se je mudil posebni kanadski odposlanec za EU in Evropo, 
veleposlanik Kanade v Nemčiji Stéphan Dion. Ločeno sta ga sprejela 
minister Erjavec in državni sekretar Mirošič. 

20. marec, Bruselj Državni sekretar Mirošič se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne 
zadeve. 

20. marec, Ljubljana Minister Erjavec je sprejel članici slovenske narodne skupnosti v Italiji, 
senatorko v italijanskem parlamentu Tatjano Rojc ter dosedanjo 
senatorko in poznejšo poslanko v poslanski zbornici italijanskega 
parlamenta Tamaro Blažina. Srečanju se je pridružil tudi minister za 
Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. 

20. marec, Ljubljana Na povabilo ministra Erjavca je bila na delovnem obisku v Sloveniji zvezna 
ministrica za Evropo, integracijo in zunanje zadeve Republike Avstrije dr. 
Karin Kneissl. 
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22. marec, Ljubljana Ministrstvo za zunanje zadeve je v Mestnem muzeju v okviru Strateškega 
foruma Bled organiziralo prvo mednarodno konferenco, v celoti 
posvečeno sodelovanju Slovenije z državami Latinske Amerike in Karibov. 
Konferenco je odprl minister Erjavec. 

Državni sekretar Mirošič je v okviru konference Dan Latinske Amerike in 
Karibov nagovoril udeležence gospodarskega panela. 

23.–24. marec, Bled Državni sekretar Mirošič je gostil tradicionalno srečanje držav 
kvadrilaterale – Slovenije, Avstrije, Liechtensteina in Švice na ravni 
namestnikov zunanjih ministrov. 

26. marec, Sofija Državni sekretar Mirošič je spremljal predsednika Republike Slovenije 
Boruta Pahorja na uradnem obisku v Bolgariji. 

28. marec, Budimpešta Državni sekretar Mirošič se je mudil na obisku pri državnem sekretarju 
za evropske zadeve v kabinetu predsednika vlade Republike Madžarske 
Szabolcsu Takácsu. Sestal se je sestal tudi s svetovalcem predsednika 
vlade za zunanjo in varnostno politiko Jozsefom Czukorjem. 

APRIL 

3. april, Ženeva Državni sekretar Logar se je udeležil visokega donatorskega dogodka za 
odziv na humanitarno krizo v Jemnu. 

3.–4. april, Pariz Državni sekretar Mirošič se je na obisku v Franciji sestal z gostiteljico, 
ministrico za evropske zadeve Francoske republike Nathalie Loiseau, 
pogovore pa je opravil tudi v Generalnem sekretariatu za evropske zadeve 
in Kabinetu predsednika Francoske republike. Drugi dan obiska se je 
sestal s predsednikom Odbora za evropske zadeve v francoskem senatu 
Jeanom Bizetom in predsednico Komisije za zunanje zadeve v francoski 
Nacionalni skupščini Marielle de Sarnez. 

5. april, Ljubljana Državni sekretar Logar je na vljudnostni pogovor sprejel posebnega 
poročevalca OZN za vprašanja manjšin Fernanda de Varennesa. 

6. april, Brdo pri Kranju Minister Erjavec je nagovoril udeležence 1. nacionalne konference o 
internacionalizaciji slovenskega gospodarstva. 

Državni sekretar Mirošič je sodeloval na panelu z naslovom Kaj danes 
ponuja podporno okolje pri internacionalizaciji slovenskega gospodarstva 
ter dobre prakse iz tujine. 

9.–10. april, Praga Državni sekretar Mirošič se je v okviru konzultacij v Češki republiki 
sestal z Jakubom Dürrom, namestnikom ministra za zunanje zadeve 
Češke republike, opravil pa je tudi pogovore z Rudolfom Jindrákom, 
zunanjepolitičnim svetovalcem češkega predsednika, Alešem Chmelařem, 
državnim tajnikom za evropske zadeve v uradu češkega predsednika 
vlade ter z Ondřejem Benešíkom, predsednikom Odbora za zadeve EU 
poslanske zbornice, in drugimi člani tega odbora. 

11. april, Ljubljana Minister Erjavec je gostil ministra za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine 
Igorja Crnadaka. 

11.–12. april, Ljubljana Ob začetku mednarodne konference Kreativni forum Ljubljana je zbrane 
v Mestnem muzeju Ljubljana pozdravil državni sekretar Mirošič, ob 
zaključku pa je prisotne nagovoril minister Erjavec. 

13. april, grad Strmol Minister Erjavec se je udeležil slavnostnega podpisa nove petletne 
pogodbe med družbama Geoplin, d. o. o. Ljubljana, in Gazprom Export 
LLC. 

15. april, Ljutomer Minister Erjavec je ob začetku regionalnega zasedanja Modela Evropskega 
parlamenta nagovoril udeležence. 

16. april, Ljubljana Državni sekretar Mirošič je na konzultacijah gostil norveškega državnega 
sekretarja Audna Halvorsena. 
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16. april, Luksemburg Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve. 
16. april, Ljubljana Državni sekretar Logar je na razgovor sprejel veleposlanico Francije 

Marion Paradas, veleposlanika ZDA Brenta Hartleya in veleposlanico 
Združenega kraljestva Sophie Honey. 

17. april, Luksemburg Državni sekretar Mirošič se je udeležil rednega zasedanja Sveta EU za 
splošne zadeve. 

18. april, Dunaj Državni sekretar Logar je uradno razglasil štirimesečno predsedovanje 
Slovenije Forumu za varnostno sodelovanje Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi – FSC OVSE. 

19. april, Ljubljana Minister Erjavec se je srečal z ministrom za zveze in množične komunikacije 
Ruske federacije Nikolajem Nikiforovom kot sopredsedujočim Medvladni 
slovensko-ruski komisiji za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-
tehnično sodelovanje. 

19. april, Ljubljana Minister Erjavec je nagovoril prisotne na okrogli mizi ob 70. obletnici 
sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic, ki jo je organiziralo 
Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju s Fakulteto za družbene 
vede in Društvom za Združene narode za Slovenijo. 

19. april, Loka pri Mengšu Državni sekretar Mirošič je vodil četrto v nizu strokovnih razprav o 
prihodnosti EU v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve. 

20. april, Ljubljana Minister Erjavec je vodje diplomatskih predstavništev, akreditiranih v 
Republiki Sloveniji, gostil na neformalnem druženju v Goriških Brdih. 

23. april, Brdo pri Kranju Minister Erjavec je gostil zasedanje ministrov za zunanje zadeve v okviru 
vrha Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (PSJVE/SEECP), ki mu je 
Slovenija predsedovala v obdobju 2017–2018. Ob robu zasedanja se je 
sestal z namestnico predsednika Vlade Republike Albanije Senido Mesi. 

24. april, London Državni sekretar Mirošič se je pogovarjal s političnim in generalnim 
direktorjem za multilateralo na britanskem zunanjem ministrstvu 
Richardom Moorom in s parlamentarnim državnim podsekretarjem na 
Ministrstvu za izhod Združenega kraljestva iz Evropske unije Robinom 
Walkerjem. Na povabilo St. Anthony's Collegea Univerze v Oxfordu je 
državni sekretar slušateljem evropskih študij predaval o odnosu EU z 
Zahodnim Balkanom ter o varnostnem, političnem in ekonomskem 
položaju v regiji. 

25. april, New York Državni sekretar Logar se je udeležil dogodka na visoki ravni o vzpostavitvi 
in vzdrževanju miru, ki ga je sklical predsednik Generalne skupščine OZN 
Miroslav Lajčák, in interaktivnega dialoga o celovitem in integriranem 
pristopu OZN do miru. Ob robu dogodkov se je državni sekretar srečal s 
pomočnikom generalnega sekretarja OZN za politične zadeve Miroslavom 
Jenčo in z Louise Arbour, posebno predstavnico generalnega sekretarja 
OZN za mednarodne migracije in generalno sekretarko medvladne 
konference za pripravo globalnega dogovora o migracijah. 

26. april, Sarajevo Državni sekretar Mirošič, ki je spremljal predsednika Slovenije Boruta 
Pahorja na obisku v Bosni in Hercegovini, je na Ministrstvu za zunanje 
zadeve BiH opravil dvostransko srečanje z namestnikom ministra Josipom 
Brkićem. Udeležil se je tudi Poslovnega foruma Sarajevo in sodeloval na 
panelu o mednarodni povezanosti Jugovzhodne Evrope. 

27. april, Bruselj Državni sekretar Logar se je udeležil spomladanskega zasedanja ministrov 
za zunanje zadeve Severnoatlantskega zavezništva. Ob robu zasedanja se 
je pogovarjal s pomočnikom ameriškega državnega sekretarja Wessom 
Mitchellom, krajši pogovor pa je opravil tudi z novim ameriškim državnim 
sekretarjem, Michaelom Pompeom. 

27. april, Skopje Državni sekretar Mirošič se je s predsednikom republike Borutom 
Pahorjem udeležil srečanja voditeljev in zunanjih ministrov držav Procesa 
Brdo-Brioni. 
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7.–8. maj, Džeda in Riad Državni sekretar Logar je v okviru obiska v Kraljevini Saudovi Arabiji 
z državnim ministrom dr. Nizarjem Madanijem vodil prve politične 
konzultacije med Slovenijo in Saudovo Arabijo na ravni namestnikov 
ministrov. 

Državni sekretar je opravil pogovore tudi z generalnim sekretarjem 
Zalivskega sveta za sodelovanje (GCC) Abdulatifom Al Zayanijem, 
generalnim nadzornikom Centra za humanitarno pomoč kralja Salmana 
Abdulahom Al Rabeeahom, ministrico za socialne zadeve in delo Jemna 
Al Kamal in namestnikom ministra za lokalno samoupravo Jemna 
Aboudom ter s predstavnicama Sveta Šure Kraljevine Sudove Arabije 
Hodo Al Helaissi in dr. Modi Al Khalaf. 

9. maj, Ljubljana Minister Erjavec je ob dnevu Evrope nagovoril državljane Republike 
Slovenije. 

9. maj, Ljubljana Državni sekretar Mirošič je ob odločitvi ameriškega predsednika Trumpa 
o odstopu ZDA od iranskega jedrskega dogovora na pogovor sprejel 
ameriškega veleposlanika v Sloveniji Brenta Hartleya. 

9.–10. maj, Ljubljana Državni sekretar Mirošič in državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo 
Republike Makedonije Zoran Pavlovski sta vodila 11. zasedanje Skupne 
komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in 
Republiko Makedonijo. 

11. maj, Sounio Državni sekretar Logar se je udeležil srečanja ministrov razširjenega 
formata višegrajske četverice in držav Jugovzhodne Evrope. Ob robu 
zasedanja je opravil krajše bilateralne pogovore s sodelujočimi ministri 
Češke, Makedonije in Kosova. 

11. maj, Kijev Državni sekretar Mirošič je ob uradnem obisku predsednika republike 
Boruta Pahorja v Kijevu opravil pogovor z ukrajinskim zunanjim ministrom 
Pavlom Klimkinom. Ob tej priložnosti je podpisal memorandum o 
sodelovanju na gospodarskem področju in memorandum o znanstvenem 
in tehnološkem sodelovanju na področju geodezije, kartografije, katastra 
in upravljanja z zemljišči. 

11. maj, Javorca Minister Erjavec in župan Občine Tolmin Uroš Brežan sta simbolično 
odkrila prestižni znak evropske dediščine (ZED), ki ga je Evropska 
komisija konec leta 2017 podelila spominski cerkvi Sv. duha v Javorci 
zaradi pomembne vloge v evropski zgodovini in kulturi. 

14. maj, Bruselj Državni sekretar Mirošič se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne 
zadeve. 

14.–16. maj, Ljubljana Minister Erjavec je imel uvodni nagovor na 7. mednarodni konferenci Dan 
Afrike v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in 
partnerjev. 

Minister Erjavec je skupaj z županom Ljubljane Zoranom Jankovićem v 
atriju Mestne hiše Ljubljana odprl razstavo o baronu Antonu Codelliju, ki 
je bila del konference. 

Državni sekretar Logar je ob robu konference gostil namestnika ministrice 
za zunanje zadeve in razvoj Republike Gane Mohammada Habiba Tijanija. 

Državni sekretar Mirošič je ob drugem dnevu konference udeležencem 
programa spregovoril o gospodarskih in naložbenih priložnostih. 

15. maj, Pariz Ob 15. obletnici Varnostne pobude proti širjenju orožij za množično 
uničevanje PSI se je zasedanja na visoki politični ravni udeležil državni 
sekretar Logar. Ob robu zasedanja se je srečal s podsekretarko na 
ameriškem ministrstvu za zunanje zadeve Andreo Thompson. 

16. maj, Brdo pri Kranju Minister Erjavec je nagovoril udeležence Nacionalnega foruma o 
globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj. 
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16.–17. maj, Berlin Državni sekretar Mirošič se je v okviru političnih konzultacij srečal z 
Michaleom Rothom, državnim ministrom na Ministrstvu za zunanje 
zadeve Zvezne republike Nemčije. 

18. maj, Elsinor Državni sekretar Logar se je udeležil 128. zasedanja Odbora ministrov 
Sveta Evrope. 

18. maj, Loka pri Mengšu Državni sekretar Mirošič je v gradu Jable vodil peto in hkrati zadnjo 
okroglo mizo v nizu posvetov z domačo strokovno javnostjo o slovenskih 
usmeritvah v razpravah o prihodnosti EU in njenih prioritetah. Tema 
razprave je bila Ekonomska in monetarna unija – EMU. 

18. maj, Stara Fužina Minister Erjavec je skupaj z direktorjem Javnega Zavoda Triglavski narodni 
Park, mag. Janezom Rakarjem, v Centru TNP Bohinj odprl fotografsko 
razstavo Divjina Rusije ter prisostvoval podpisu sporazuma o pobratenju 
Triglavskega narodnega parka in naravnega rezervata Kronocki na 
Kamčatki. 

22. maj, Ljubljana Ministrstvo za zunanje zadeve je ob dnevu slovenske diplomacije in 25. 
obletnici članstva Republike Slovenije v Svetu Evrope organiziralo panelno 
razpravo z naslovom Svet Evrope: demokracija, človekove pravice in 
vladavina prava na razpotju. Udeležence razprave je uvodoma nagovoril 
minister Erjavec. 

22. maj, Bruselj Državni sekretar Logar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje 
zadeve v sestavi ministrov za razvojno sodelovanje. 

23. maj, Madrid Državni sekretar Mirošič se je na političnih konzultacijah srečal z državnim 
sekretarjem za evropske zadeve na španskem zunanjem ministrstvu 
Jorgejem Toledom Albiñanom. 

24. maj, Catania Državni sekretar Mirošič se je udeležil tretjega foruma Strategije EU za 
Jadransko jonsko regijo EUSAIR. V okviru obiska na Siciliji je v Augusti 
pozdravil pripadnike kontingenta slovenske vojske, ki z večnamensko 
ladjo Triglav sodelujejo na mednarodni misiji Eunavfor Med Sophia. 

25. maj, Maribor Državni sekretar Logar je nagovoril udeležence dogodka, posvečenega 
ozaveščanju javnosti o enakosti spolov z naslovom Njen svet je naš svet. 

28. maj, Bruselj Državni sekretar Logar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje 
zadeve. 

29. maj, Loka pri Mengšu Državni sekretar Mirošič je v gradu Jable odprl mednarodno 
konferenco z naslovom Modeli gospodarskih diplomacij za učinkovito 
internacionalizacijo. 

30. maj, Ljubljana Državni sekretar Logar je na pogovor sprejel namestnika pomočnika 
državnega sekretarja ZDA Matthewa Palmerja, ki se je v Sloveniji mudil 
na politično varnostnih konzultacijah. 

31. maj, Pariz Državni sekretar Mirošič se je udeležil rednega letnega ministrskega 
zasedanja OECD. 

JUNIJ 

5.–6. junij, Astana Državni sekretar Mirošič je odprl kazahstansko-slovenski poslovni 
forum, ki so se ga udeležila zainteresirana slovenska podjetja. Dan prej 
je skupaj s kazahstanskim ministrom za zdravje Birtanovom Jelžanom 
Amantajevičem sopredsedoval Skupni slovensko-kazahstanski komisiji 
za gospodarsko sodelovanje. 

7. junij, Moskva Državni sekretar Mirošič se je kot častni gost udeležil sprejema, ki ga je 
organiziralo veleposlaništvo Republike Slovenije v Moskvi ob prihajajočem 
dnevu državnosti in imel ob tej priložnosti slavnostni nagovor. 

9. junij, Ljubljana Državni sekretar Logar je v Vili Podrožnik nagovoril veleposlanike 
Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi – OVSE pod okriljem 
slovenskega predsedovanja Forumu za varnostno sodelovanje OVSE. 
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11. junij, Split Državni sekretar Logar se je udeležil ministrskega srečanja držav članic 
Srednjeevropske pobude v organizaciji predsedujoče države, Republike 
Hrvaške. 

12. junij, Ljubljana Državni sekretar Logar je na pogovor sprejel Paula Packerja, 
predsedujočega Komisiji za zaščito ameriške dediščine v tujini. 

13.–14. junij, London Državni sekretar Mirošič se je udeležil Investicijskega foruma z naslovom 
Združeno kraljestvo Centralna Evropa. Ob robu foruma se je srečal 
z državnim ministrom v britanskem zunanjem ministrstvu Alanom 
Duncanom in predsednikom zunanjepolitičnega odbora v Poslanski 
zbornici Westminstrskega parlamenta ter imel predavanje v Chatham 
Housu. 

21. junij, Piran Minister Erjavec se je kot eden od slavnostnih govorcev udeležil slovesnosti 
ob 10. obletnici delovanja Evro-sredozemske univerze – EMUNI. 

23. junij, Ljubljana Državni sekretar Mirošič je v okviru slovensko-brazilskega poslovnega 
forum in IV. Mednarodnega srečanja World Company Award nagovoril 
udeležence slavnostnega dogodka. 

25. junij, Bruselj Državni sekretar Logar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje 
zadeve. 

26. junij, Haag Na pobudo Združenega kraljestva, ZDA, Francije in Nemčije je potekalo 
izredno zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o prepovedi 
kemičnega orožja, ki se ga je udeležil državni sekretar Logar. 

26. junij, Luksemburg Državni sekretar Mirošič se je udeležil Sveta EU za splošne zadeve. 
27. junij, København Državni sekretar Logar se je skupaj z visokimi predstavniki evropskih 

in drugih držav v zunanjem ministrstvu Kraljevine Danske udeležil 
konference o reformnih procesih v Ukrajini. 

28.–29. junij, Rim Državni sekretar Mirošič je nastopil na panelu 2. zasedanja Rimskega 
sredozemskega foruma z naslovom Novo zavezništvo za deljeno varnost 
in vključujočo rast, ki je pod pokroviteljstvom italijanske vlade potekal 
v Poslanski zbornici Italijanske republike. Med obiskom v Rimu se je 
srečal še z državno sekretarko Emanuelo Claudio Del Re in generalno 
sekretarko Elisabetto Belloni na italijanskem ministrstvu za zunanje 
zadeve in mednarodno sodelovanje. 

29. junij, Ljubljana Državni sekretar Logar je v okviru javnega natečaja ministrstva podelil 
priznanje Nini Trček, avtorici izbranega znanstvenega članka na temo 
Mednarodnega kazenskega sodišča. 

JULIJ 

4. julij, Ljubljana Državni sekretar Mirošič je na delovni pogovor sprejel veleposlanika 
Zvezne republike Nemčije Klausa Riedla. 

5. julij, Vilpože Državni sekretar Mirošič se je udeležil petega letnega delovnega srečanja 
predsednikov Republike Avstrije, Republike Hrvaške in Republike 
Slovenije. 

6. julij, Ljubljana Državni sekretar Mirošič je na poslovilni obisk ob zaključku mandata 
ločeno sprejel Willema Alberta Gerarda Van de Voordeja, veleposlanika 
Kraljevine Belgije v Republiki Sloveniji s sedežem na Dunaju, in Brenta 
Hartleya, veleposlanika ZDA v Sloveniji. 

9. julij, London Državni sekretar Mirošič se je udeležil srečanja zunanjih ministrov 
Berlinskega procesa. 

16. julij, Bruselj Državni sekretar Mirošič se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje 
zadeve. 

20. julij, Bruselj Državni sekretar Mirošič se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne 
zadeve. 
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28. julij, Kranjska gora Minister Erjavec se je udeležil spominske slovesnosti pri Ruski kapelici 
pod Vršičem in se srečal z vodjem ruske delegacije ministrom za digitalni 
razvoj, komunikacije in množične medije Konstantinom Noskovom. 

AVGUST 

1. avgust, Ljubljana Državni sekretar Logar je na vljudnostni pogovor sprejel poveljnika 
združenega poveljstva sil Nata v Neaplju in poveljnika ameriških 
pomorskih sil v Evropi in Afriki, admirala Jamesa G. Fogga III. 

30.–31. avgust, Dunaj Minister Erjavec se je udeležil neformalnega srečanja ministrov za 
zunanje zadeve EU (Gymnich). 

SEPTEMBER 

1. september, Dubrovnik Državni sekretar Mirošič se je v imenu ministra Erjavca udeležil konference 
Dubrovnik forum 2018, tokrat pod naslovom Krepitev odpornosti 
Sredozemlje, Evropa in Zahodni Balkan. 

5. september, Banjaluka Državni sekretar Logar se je udeležil neformalnega ministrskega srečanja 
Procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi – SEECP. 

6. september, Krynica-Zdrój Državni sekretar Mirošič se je udeležil 28. ekonomskega foruma pod 
naslovom Evropa skupnih vrednot ali Evropa skupnih interesov in nastopil 
na glavnem plenarnem zasedanju z naslovom Brexit in prihodnost 
Evropske unije. 

9. september, Izola Državni sekretar Mirošič je ob zaključku 16. diplomatske regate 
v organizaciji koprskega jadralnega kluba Veter in pod častnim 
pokroviteljstvom ministra za zunanje zadeve nagovoril udeležence. 

9. september, Bazovica Državni sekretar Mirošič se je v imenu Vlade Republike Slovenije udeležil 
osrednje spominske slovesnosti pri spomeniku na gmajni pri vasi Bazovica 
in skupaj z generalnim konzulom Republike Slovenije v Trstu Vojkom 
Volkom položil venec na grob leta 1930 ustreljenih junakov. 

10.–11. september, Bled Minister Erjavec je odprl 13. strateški forum Bled – BSF, tokrat pod 
sloganom Onkraj razlik. Ob robu BSF se je minister sestal z generalnim 
sekretarjem OVSE Thomasom Gremingerjem. 

Državni sekretar Mirošič je v okviru BSF nastopil na panelu z naslovom 
Evropska unija: Kaj nas združuje. Ob robu foruma je na neformalnem 
kosilu gostil namestnike zunanjih ministrov in državne sekretarje, ki so 
se udeležili foruma. Prav tako je nastopil na okrogli mizi z naslovom 
Sredozemska dimenzija OVSE – Mladi in varnost, ki je potekala v okviru 
foruma za mlade – Young BSF. 

Državni sekretar Logar se je ob robu BSF srečal z namestnico palestinskega 
ministra za evropske zadeve dr. Amal A. Jadou, z državnim ministrom 
za zunanje zadeve Šrilanke Vasantho Senanayakejem, s predsednikom 
Skupščine držav pogodbenic Mednarodnega kazenskega sodišče O-Gon 
Kwonom ter z namestnikom pomočnika državnega sekretarja ZDA 
Matthewom Palmerjem. Še pred začetkom foruma je opravil redne 
bilateralne politične konzultacije z namestnikom zunanjega ministra 
Kazahstana Romanom Vasilenkom. Ob robu BSF je na delovnem kosilu 
gostil tudi generalno sekretarko Evropske službe za zunanje delovanje – 
EEAS Helgo Mario Schmid. 

Ob zaključku BSF je udeležence nagovoril državni sekretar Logar. 
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12. september, Brdo pri Kranju Državni sekretar Mirošič je gostil poslovilno kosilo za apostolskega nuncija 
Svetega sedeža v Republiki Sloveniji in doajena diplomatskega zbora 
v Republiki Sloveniji Nj. eksc. nadškofa Juliusza Janusza ob zaključku 
mandata. 

14. september, Ljubljana Minister Karl Erjavec je predal posle novemu ministru za zunanje zadeve 
dr. Miroslavu Cerarju. 

14. september, Celje Minister dr. Cerar in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek sta nagovorila udeležence 7. posveta ekonomskih svetovalcev 
in Dneva slovenske gospodarske diplomacije na 51. poslovno-sejemski 
prireditvi MOS. 

18. september, Bruselj Državni sekretar mag. Božič se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne 
zadeve. 

24. september, New York Minister dr. Cerar se je skupaj s predsednikom Republike Slovenije 
Borutom Pahorjem udeležil Mirovnega vrha Nelsona Mandele ter se 
sestal z državnim ministrom za zunanje zadeve Združenih arabskih 
emiratov dr. Anwarjem Gargashem. Udeležil se je tudi neformalnega 
srečanja zunanjih ministrov držav članic EU. 

25. september, Ljubljana Državna sekretarka Leskovar je na pogovor sprejela Hiroakija Ishizuko, 
predsednika japonske agencije za nove energetske in industrijske 
tehnologije NEDO. 

27. september, Bled Državni sekretar mag. Božič je ob zaključku mandata veleposlanice 
Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji Vesne Terzić priredil poslovilno 
kosilo. 

27. september, New York Minister dr. Cerar se je udeležil srečanja neformalne ministrske mreže 
za Mednarodno kazensko sodišče MKS, srečanja Skupine prijateljev 
mediacije in zasedanja Varnostnega sveta OZN na temo Severne Koreje, 
ki ga je vodil ameriški državni sekretar Michael Pompeo. Minister se je 
prav tako sestal z zunanjima ministroma Kolumbije in Irana. 

28. september, Washington Minister dr. Cerar se je v okviru obiska v Washingtonu skupaj s 
predsednikom republike Borutom Pahorjem udeležil prireditve ob 20. 
obletnici delovanja ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti in 
obiskal Spominski muzej holokavsta. Minister se je srečal tudi s slovensko 
skupnostjo iz Washingtona in okolice. 

OKTOBER 

2. oktober, Bled Državni sekretar mag. Božič je ob zaključku mandata veleposlanika 
Republike Bolgarije v Republiki Sloveniji Dimitra Ivanova Abadjieva 
priredil poslovilno kosilo. 

4. oktober, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je sprejel veleposlanico Kazuko Shiraishi, 
posebno odposlanko japonske kandidature za EXPO 2025 v Osaki. 

5. oktober, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je na predstavitveni obisk sprejel veleposlanico 
Francoske republike v Republiki Sloveniji Florence Ferrari. 

5. oktober, Ljubljana Državna sekretarka Leskovar je sprejela skupino 76 diplomatov in 
uslužbencev Ministrstva za zunanje zadeve Islandije, ki so se mudili na 
študijskem obisku na ministrstvu. 

5. oktober, Ljubljana Minister dr. Cerar je nagovoril udeležence promocijskega dogodka 
za predstavitev delovanja štipendijskih skladov Kerže, ki je potekal v 
prostorih ministrstva. 

8. oktober, Barcelona Državni sekretar mag. Božič se je mudil na III. regionalnem forumu Unije 
za Sredozemlje. 

10. oktober, Ljubljana Minister dr. Cerar in državna sekretarka Leskovar sta sprejela visoko 
komisarko OZN za človekove pravice Michelle Bachelet, ki se je udeležila 
posveta o delovanju Sveta OZN za človekove pravice. 
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10. oktober, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je na predstavitveni obisk sprejel 
veleposlanico Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v 
Republiki Sloveniji Sophie Honey. 

10. oktober, Bled Minister dr. Cerar je kot častni govornik odprl konferenco Tveganja in 
priložnosti za slovensko zunanje gospodarstvo. 

15. oktober, Luksemburg Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve. 
16. oktober, Luksemburg Državni sekretar mag. Božič se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne 

zadeve. 
16. oktober, Adis Abeba Državna sekretarka Leskovar se je v okviru prvega uradnega obiska 

predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja v Etiopiji srečala z 
Albertom Muchango in Victorjem Harissonom, komisarjema Afriške unije 
za gospodarske zadeve ter trgovino in industrijo. 

22. oktober, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič se je sestal s predstavniki Slovensko-nemške 
gospodarske zbornice, italijanske Agencije za promocijo trgovine, 
Ameriške gospodarske zbornice Slovenije in Britansko-slovenske 
gospodarske zbornice. 

24. oktober, Maribor Državni sekretar mag. Božič je kot eden od častnih govornikov odprl 
investicijsko konferenco East Slovenia Investment Compass (ESIC 2018). 

24. oktober, Skopje Minister dr. Cerar se je v okviru svojega prvega uradnega obiska v Republiki 
Makedoniji sestal s predsednikom države dr. Gorgeem Ivanovom in s 
predsednikom vlade Zoranom Zaevom. Skupaj z gostiteljem, zunanjim 
ministrom Republike Makedonije Nikolo Dimitrovom, sta po opravljenih 
pogovorih slavnostno odprla nove prostore slovenskega veleposlaništva 
v Skopju. 

24. oktober, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je na predstavitveni obisk sprejel veleposlanika 
Kraljevine Španije Joséja Luisa de la Peño in veleposlanika Republike Irske 
Mylesa Patricka Geirana. 

25. oktober, Sofija Minister dr. Cerar se je mudil na uradnem obisku v Republiki Bolgariji. 
Srečal se je z gostiteljico Ekaterino Zaharievo, ministrico za zunanje 
zadeve Republike Bolgarije, sprejela pa sta ga tudi predsednik republike 
Rumen Radev in podpredsednik Narodnega Sobranja Emil Hristov. Ob 
robu obiska je skupaj z ministrico Zaharievo slovesno odprl prostore 
Veleposlaništva Republike Slovenije v Sofiji. 

26. oktober, Ljubljana Minister dr. Cerar je z uvodnim nagovorom odprl posvet in razstavo 
Slovenija – referenčna država zelene mobilnosti. 

26. oktober, New York Državna sekretarka Leskovar se je udeležila odprte razprave Varnostnega 
sveta OZN o ženskah, miru in varnosti. 

27. oktober, Praga Minister dr. Cerar se je udeležil 100. obletnice ustanovitve Češkoslovaške 
republike. Ob robu obiska se je srečal z novim ministrom za zunanje 
zadeve Češke republike Tomášem Petříčkom. 

NOVEMBER 

6. november, Ljubljana Minister dr. Cerar je pred srečanjem z ministrico za Evropo, integracije in 
zunanje zadeve Republike Avstrije dr. Karin Kneissl sprejel predstavnike 
slovenske narodne skupnosti v Avstriji. 

7. november, Dunaj Minister dr. Cerar se je mudil na delovnem obisku v Avstriji. Srečal se je 
s predsednikom parlamenta Wolfgangom Sobotko in avstrijsko zvezno 
ministrico za Evropo, integracijo in zunanje zadeve dr. Karin Kneissl. 
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7. november, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič se je srečal z veleposlanikom Kraljevine 
Nizozemske Bartom Twaalfhovenom. Istega dne je na predstavitvena 
srečanja ločeno sprejel veleposlanico Republike Turčije Esen Altuğ, 
veleposlanico Republike Madžarske Edit Szilágyiné Bátorfi, veleposlanika 
Švicarske konfederacije Denisa Knobla in veleposlanika Italijanske 
republike Paola Trichila. 

9. november, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič se je srečal z veleposlanikom Ljudske 
republike Bangladeš Mohammedom Abu Zafarjem. 

11. november, Bukarešta Državni sekretar mag. Božič se je mudil na obisku v Romuniji. Sestal se 
je z ministrom brez listnice, zadolženim za evropske zadeve, Victorjem 
Negrescujem in z državnim sekretarjem Georgeem Ciambo. 

12. november, Bruselj Državni sekretar mag. Božič se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne 
zadeve. 

13. november, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič se je udeležil 41. seje Svetovalnega odbora 
ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti. 

14. november, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je na predstavitveni obisk sprejel veleposlanika 
Črne gore v Republiki Sloveniji dr. Vujico Lazovića. 

15. november, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je na predstavitveni obisk sprejel veleposlanika 
Republike Albanije v Republiki Sloveniji Pëllumba Qazimija. 

16. november, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič se je srečal z namestnikom ministra za 
zunanje zadeve Republike Turčije in direktorjem za zadeve EU Farukom 
Kaymakcıjem, ki se je v Ljubljani udeležil 42. zasedanja Trilateralne 
komisije. 

19. november, Bruselj Državni sekretar mag. Božič se je udeležil izrednega zasedanja Sveta EU 
za splošne zadeve na temo brexita. 

19. november, Bruselj Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve. 
19. november, Ljubljana Državna sekretarka Leskovar je na pogovor sprejela članico Izvršnega 

odbora Palestinske osvobodilne organizacije in posebno odposlanko 
predsednika Palestinske nacionalne oblasti dr. Hanan Ashrawi. 

20. november, grad Strmol Minister dr. Cerar se je na delovnem srečanju sestal z madžarskim 
ministrom za zunanje zadeve in trgovino Pétrom Szijjártom. 

22. november, Berlin Državni sekretar mag. Božič se je v okviru političnih konzultacij z Nemčijo 
srečal z državnim ministrom Michaelom Rothom. Pogovore je opravil tudi 
v uradu nemške zvezne kanclerke. 

23. november, Brdo pri Kranju Državni sekretar mag. Božič je na poslovilnem delovnem kosilu gostil 
grškega veleposlanika v Sloveniji Nicolasa Protonotariosa. 

26. november, Ljubljana Minister dr. Cerar se je pred srečanjem z ministrom za zunanje zadeve 
in mednarodno sodelovanje Italijanske Republike Enzom Moaverom 
Milanesijem sestal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji. 

26. november, Bruselj Državna sekretarka Leskovar se je udeležila zasedanja Sveta EU za 
zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno sodelovanje. 

27. november, Tirana Minister dr. Cerar se je na povabilo zunanjega ministra Republike Albanije 
Ditmirja Bushatija mudil na uradnem obisku v Albaniji. V okviru obiska 
sta se ministra udeležila poslovnega foruma. Minister dr. Cerar se je 
sestal tudi s predsednikom države Ilirjem Meto in predsednikom vlade 
Edijem Ramo. 

27. november, Rim Minister dr. Cerar je opravil delovno srečanje z ministrom za zunanje 
zadeve in mednarodno sodelovanje Italijanske republike Enzom 
Moaverom Milanesijem. 

27. november, Akra Državni sekretar mag. Božič se je z gospodarsko delegacijo mudil na 
delovnem obisku v Gani, kjer se je srečal z namestnikom ministrice 
za zunanje zadeve in regionalno integracijo Tijanijem ter slavnostno 
nagovoril slovensko ganski poslovni forum. 
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28. november, Vatikan Minister dr. Cerar se je na splošni avdienci srečal s papežem Frančiškom. 
V okviru obiska pri Svetem sedežu je opravil pogovore z gostiteljem, 
sekretarjem Svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Paulom 
Richardom Gallagherjem, sprejel pa ga je tudi državni tajnik Svetega 
sedeža, kardinal Pietro Parolin. 

28. november, Rim Minister dr. Cerar se je srečal z velikim kanclerjem Suverenega malteškega 
viteškega reda Albrechtom Freiherrom von Boeselagerjem. 

30. november, St. Stefan ob Stainz Predstavniki Republike Slovenije in Dežele Štajerske so se sestali na 5. 
zasedanju Skupnega odbora Slovenija-Štajerska, ki sta mu sopredsedovala 
minister dr. Cerar in štajerski deželni glavar Hermann Schützenhöfer. 

DECEMBER 

3. december, Berlin Minister dr. Cerar se je na delovnem obisku srečal z ministrom za zunanje 
zadeve Zvezne republike Nemčije Heikom Maasom. V okviru obiska 
se je srečal tudi s predsednikom nemškega zveznega parlamenta dr. 
Wolfgangom Schäublejem. 

4.–5. december, Bruselj Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja zunanjih ministrov 
Severnoatlantskega zavezništva. Ob robu zasedanja je minister opravil 
nekaj bilateralnih pogovorov, med drugim z ministrico za zunanje zadeve 
Norveške Ine Marie Eriksen Søreide in z ministrom za zunanje zadeve 
Makedonije Nikolo Dimitrovom. 

6. december, Milano Minister dr. Cerar se je udeležil otvoritvenega zasedanja 25. Ministrskega 
sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. 

6. december, Begunje Na sedežu podjetja Elan, d. o. o., je potekal poslovni dogodek v okviru 
aktivnosti Business-to-Diplomacy (B2D). Na povabilo državnega 
sekretarja mag. Božiča in predsednika uprave podjetja Elan Jeffreyja 
Tirmana so se obiska udeležili številni tuji diplomati. 

7. december, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič se je srečal z veleposlanico Republike Srbije 
v Republiki Sloveniji Zorano Vlatković. 

10. december, Bruselj Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve. 
11. december, Ljubljana Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic je na Pravni fakulteti v Ljubljani 

potekala okrogla miza z naslovom Pregled: 70 let človekovih pravic. 
Dogodek sta skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve organizirala Pravna 
fakulteta Univerze v Ljubljani in Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske. 
Udeležence dogodka je uvodoma nagovoril minister dr. Cerar. 

11. december, Bruselj Državni sekretar mag. Božič se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne 
zadeve. 

13. december, Ljubljana Državna sekretarka Leskovar je na vljudnostni obisk sprejela generalnega 
direktorja za evropske zadeve v ministrstvu za zunanje zadeve Kitajske 
Chena Xuja, ki je pred tem pogovarjal s političnim direktorjem Marnom 
in generalno direktorico za gospodarsko in javno diplomacijo Suhadolnik. 

13. december, Ljubljana Državna sekretarka Leskovar je na vljudnosti obisk sprejela političnega 
direktorja Oleksija Makejeva in generalnega direktorja prvega evropskega 
direktorata ministrstva za zunanje zadeve Ukrajine Vasila Himinica, ki 
sta se mudila v Ljubljani na dvostranskih konzultacijah med Slovenijo 
in Ukrajino. Konzultacije je na slovenski strani vodil politični direktor/ 
generalni direktor Matej Marn. 

13.–14. december, Washington Minister dr. Miro Cerar se je prvi dan obiska v Washingtonu mudil v 
Kongresu Združenih držav Amerike, kjer je opravil pogovor s senatorko 
Amy Klobuchar iz Minnesote in se srečal tudi z nekaterimi drugi člani 
ameriškega senata. Naslednjega dne se je sestal z gostiteljem, državnim 
sekretarjem Michaelom Pompeom, in s svetovalcem ameriškega 
predsednika za nacionalno varnost Johnom Boltonom. 
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14. december, Ljubljana Državna sekretarka Leskovar je gostila srečanje z veleposlanicami 
Avstrije, Češke, Francije, Slovaške, Srbije, Turčije in Združenega kraljestva 
v Sloveniji. 

17. december, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je na vljudnostno srečanje sprejel 
novoimenovano veleposlanico Republike Ciper s sedežem na Dunaju 
Eleno Rafti. 

18. december, Ljubljana V Ministrstvu za zunanje zadeve se je na prvi seji sestal Strateški svet za 
zunanje zadeve, ki ga vodi minister dr. Cerar. 

21. december, Ljubljana Minister dr. Cerar se je sestal s predstavniki Društva slovenskih pisateljev, 
Slovenske filantropije, Mednarodnega PEN in Sloge, ki so nanj naslovili 
javni poziv slovenski vladi in diplomaciji za dejavnejšo vključitev pri rešitvi 
aktualne humanitarne krize v Jemnu. 
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Trinajsta mednarodna konferenca Strateški forum Bled (ang. Bled Strategic Forum – BSF) je potekala 10. in 11. 
septembra 2018 pod naslovom Onkraj razlik (ang. Bridging the divide) in znova omogočila razpravo o aktualnih 
političnih, varnostnih in razvojnih problematikah. 

Otvoritev BSF 2018 
Foto: Tamino Petelinšek/ STA 

Kot gostiteljica tradicionalnega foruma, ki vsako leto privabi predstavnike politike, gospodarstva, akademike in 
nevladnike iz vsega sveta, se Slovenija s spodbujanjem konstruktivnega dialoga in iskanjem miroljubnih pristopov 
za učinkovito reševanje regionalnih in globalnih problematik izkazuje kot aktivna članica mednarodne skupnosti. 
Obenem forum predstavlja priložnost za izvedbo številnih dvostranskih srečanj in obiskov ob robu konference. 

Forum, ki ga Ministrstvo za zunanje zadeve pripravlja v sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost, se vedno 
bolj uveljavlja kot blagovna znamka in izboljšuje prepoznavnost Republike Slovenije. Vsako leto si prizadevamo za 
sodelovanje s širokim naborom akterjev, med njimi Evropsko unijo, Organizacijo združenih narodov, drugimi svetovnimi 
in regionalnimi organizacijami, nevladno in akademsko sfero, gospodarstvom in drugimi sorodnimi forumi. 

V letu 2018 je več kot 1250 udeležencev foruma lahko izbiralo med 44 različnimi dogodki, v okviru katerih je več kot 200 
govorcev z različnih vidikov obravnavalo tematiko, ki zadeva evropsko in globalno varnost, prav tako pa tudi številne 
problematike, s katerimi se ukvarja mednarodna skupnost, med njimi ključna vprašanja razvoja, človekovih pravic, 
miru in varnosti ter tehnologije, kar je skladno s prednostnimi nalogami slovenske zunanje politike. 

Politično-varnostni forum (ang. Political-security Bled Strategic Forum) je gostil naslednje razprave: 
• Panel voditeljev, 
• Pregled stanja po svetu (V sodelovanju s Politico.), 
• Posebni panel, 
• Motivacijski pogovor: iz oči v oči z Aleksandrom Čeferinom, 
• Polnočna razprava – Več prostora za mizo: doseganje enakosti spolov (V sodelovanju z Global Diplomacy 

Lab. Gostitelj je bila družba za svetovanje The Boston Consulting Group.), 
• Evropska unija: kaj nas še združuje?, 
• Vsak zase smo obsojeni na neuspeh: skupaj za trajnostno prihodnost, 
• Digitalni most: preobrazba za institucionalno odpornost (V sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost 

in zunanjim ministrstvom ZDA.), 
• Mediacija v novem večpolarnem svetu – med pričakovanji in stvarnostjo, 
• Sistem kibernetske varnosti: zagotavljanje odpornosti (V sodelovanju s Siemensom.), 
• Mednarodno kazensko sodišče: 20 let Rimskega statuta – kako naprej?, 
• Človek v dobi tehnologije (V sodelovanju z IBM.), 
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• Premagovanje ločnic zaupanja med ljudmi in institucijami (V sodelovanju z Global Diplomacy Lab.), 
• Zahodni Balkan: izgubljena leta ali novo upanje? (V sodelovanju z Rikom in European Fund for the Balkans.) 

in 

• Podnebne spremembe in varnostna dinamika. 

BSF 2018 – Razprava Zahodni Balkan: Izgubljena leta ali novo upanje? 
Foto: Tamino Petelinšek/STA 

Poslovni forum (ang. Business Bled Strategic Forum), ki predstavlja pomemben element gospodarske diplomacije, 
je odkrival gospodarske priložnosti in se posvetil ključnim tematikam evropskega in globalnega gospodarskega in 
finančnega sistema. Sodelovanje institucionalnih partnerjev (Ameriška gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenska turistična organizacija, Pristop, Microsoft) je pripomoglo k uresničevanju 
dolgoročnega cilja, ki je večje vključevanje ter udeležba uspešnih in prepoznavnih predstavnikov gospodarstva. 

V okviru poslovnega foruma so potekale naslednje razprave: 
• Zajtrk AmCham Business Leaders Club – Snovanje (digitalne) prihodnosti dela: kako zgraditi most med 

človekom in tehnologijo? (V sodelovanju z AmCham Slovenia.), 
• 2. panel: Premagajmo ločnico: človeški možgani in umetna inteligenca, 
• 3. panel: Prehod iz fizične v digitalno družbo (V sodelovanju z Microsoftom.), 
• 4. panel: Svetle in temne plati hiperpovezanega sveta, 
• InvestTalk Slovenija 2.0 (V sodelovanju z Družbo za upravljanje terjatev bank.) in 

• Vpliv novih tehnologij na turizem – znanstvena fantastika ali realnost? Turizem kot vzvod kulturnega 
sodelovanja (V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in 
Slovensko turistično organizacijo.). 

V času Foruma smo v sodelovanju s partnerji soorganizirali tudi številne stranske dogodke: 
• Diaspora kot most v sodobnih mednarodnih odnosih (V sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za 

Slovence v zamejstvu in po svetu.), 
• Vloga uprav za nacionalno varnost v jugovzhodni Evropi pri zagotavljanju kibernetske varnosti (V 

sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.), 
• Deviktimizacija žrtev (V sodelovanju z ITF – Ustanovo za krepitev človekove varnosti.), 
• Vključevanje, pogojevanje ali oboje? Varnost in pravna država ob novi evropski perspektivi (V sodelovanju 

z IISG – Integrativnim upravljanjem notranje varnosti v regiji.), 
• Preživeli: Konec molka o spolni zlorabi otrok (Branje knjige z Eirliani Abdul Rahman.), 
• Prenos Evropskega soglasja v prakso: Politične fundacije kot gradniki mostov pri izvajanju ciljev trajnostnega 

razvoja (V sodelovanju z Evropsko mrežo političnih fundacij.), 
• Young BSF – Preprečevanje konfliktov, vzpostavljanje miru in mediacija (V sodelovanju z Univerzo Doshisha, 

Japonska, in Fakulteto za družbene vede, Slovenija.) in 

• Young BSF – Sredozemska razsežnost OVSE – mladi in varnost (V sodelovanju z Veleposlaništvom Italijanske 
republike v Sloveniji.). 
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V dneh med 7. in 10. septembrom je v Ljubljani potekal Strateški forum Bled za mlade (ang. Young Bled Strategic 
Forum), ki je vidnim posameznikom ponudil prostor za razpravo o globalnih izzivih in priložnostih. Ta dogodek že osmo 
leto zapored združuje več kot 70 mladih voditeljev, podjetnikov, diplomatov, politikov, aktivistov in intelektualcev iz 
tujine in Slovenije, ki so se tokrat ukvarjali z vprašanjem premostitve razdora med različnimi generacijami, pripravili 
pregled stanja in oblikovali priporočila glede prihodnosti Zahodnega Balkana. Prvič v zgodovini foruma so štirje mladi 
predstavniki v vlogi govorcev sodelovali tudi v izbranih politično-varnostnih razpravah. 

Celotno poročilo o dogodku je dostopno na spletnem naslovu: www.bledstrategicforum.org/publications/. 
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Na področju nasledstva je imela Slovenija v letu 
2018 še naprej dejavno vlogo pri reševanju odprtih 
nasledstvenih vprašanj in celostni implementaciji 
Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Opravljena je 
bila prodaja rezidence SFRJ v New Yorku, od česar je 
Sloveniji pripadlo 14 % kupnine. Prav tako so potekale 
tudi aktivnosti glede preostalih štirih nepremičnin 
nekdanje SFRJ v New Yorku (misija SFRJ), Bernu, 
Tokiu in Bonnu, katerih prodaja je predvidena za leto 
2019. 

Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope za 
človekove pravice je 15. marca sprejel končno 
resolucijo, s katero se je uradno zaključil nadzor 
nad implementacijo sodbe Evropskega sodišča za 
človekove pravice v zadevi Ališić v delu, ki se nanaša 
na obveznosti Slovenije. Ta odločitev predstavlja 
veliko priznanje Sloveniji, da je v kratkem času 
sprejela vrsto ustreznih ukrepov, ki so omogočili 
izvršitev sodbe v celoti. Slovenija je tako znova 
izkazala svojo zavezanost spoštovanju načel 
mednarodnega prava in izpolnjevanju obveznosti 
iz sodb mednarodnih sodišč. Pomemben premik se 
je zgodil tudi na področju nasledstva nepremičnega 
in premičnega premoženja SFRJ, saj je novembra 
v Beogradu potekalo prvo zasedanje skupnega 
odbora držav naslednic. Skupni odbor je sprejel 
poslovnik in obravnaval aktivnosti držav naslednic. 
Slovenija in Srbija sta začeli pripravljati strokovna 
merila za presojo nasledstva predmetov kulturne 
dediščine, ki bodo omogočila objektivno razdelitev 
predmetov kulturne dediščine državam naslednicam. 
Strokovnjaki obeh držav so se doslej sestali dvakrat. Države naslednice SFRJ so se prav tako dogovorile o razdelitvi 
sredstev, ki so SFRJ pripadla v okviru Svetovne organizacije za intelektualno lastnino iz Ženeve. Slovenija je iz tega 
naslova prejela 75 tisoč švicarskih frankov. 

Stavba v New Yorku na Park aveniji v kateri je bila rezidenca nekdanje SFRJ 
Foto: Sebastjan Kopušar/Delo 

Prvo zasedanje Skupnega odbora za nasledstvo po Prilogi A Sporazuma o vprašanjih nasledstva 
Foto: Arhiv MZZ 

31 



 

 

MEJE 

4 



 

 

Republika Slovenija je v letu 2018 nadaljevala izvajanje končne razsodbe o meji med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško z dne 29. 6. 2017, kolikor je bilo to mogoče brez sodelovanja druge strani. Zaradi nezmožnosti izvajanja prava 
Evropske unije na svojem celotnem območju je Slovenija 13. 7. 2018 pred Sodiščem Evropske unije vložila tožbo po 259. 
členu Pogodbe o delovanju EU zoper Hrvaško zaradi neizpolnitve obveznosti. Ministrstvo za zunanje zadeve je med 
letom sodelovalo z drugimi pristojnimi organi in vladnimi službami Republike Slovenije pri izvajanju Zakona o ureditvi 
določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča (ZUVRAS), s katerim je Vlada Republike Slovenije 
opredelila posebna proračunska sredstva za zagotavljanje pravic slovenskih državljanov z območij, ki jih razsodba 
neposredno zadeva. Ministrstvo je poleg tega nudilo pomoč in usmeritve drugim vladnim resorjem za celovit prenos 
z arbitražo določene mejne črte v dokumente in aktivnosti. V novembru 2018 je Slovenija Hrvaško ponovno pozvala k 
ustanovitvi skupnih organov za izvršitev arbitražne razsodbe in izvedbo demarkacije. 
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Minister za zunanje zadeve se je redno udeleževal uradnih zasedanj Sveta EU za zunanje zadeve (Svet EU) v Bruslju in 
Luksemburgu. Sodeloval je na dveh neuradnih srečanjih ministrov (Gymnich), februarja v Sofiji in avgusta na Dunaju, 
katerim so se skladno z ustaljeno prakso v določenih delih pridružili tudi ministri za zunanje zadeve držav kandidatk 
za članstvo v EU. Neuradno so se ministri za zunanje zadeve EU srečali tudi septembra ob robu splošne razprave 
73. zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku, kjer so se udeležili še t. i. transatlantske večerje, ki jo je gostil 
ameriški državni sekretar Michael Pompeo. Ob robu zasedanj Sveta EU je potekalo nekaj neuradnih srečanj z visokimi 
predstavniki tretjih držav (s palestinskim predsednikom Mahmudom Abbasom ter zunanjimi ministri Moldavije, 
Ukrajine, Republike Koreje, Makedonije in Albanije). 

Neformalno zasedanje ministrov za zunanje zadeve februarja v Sofiji 
Foto: EU 

Politični direktor se je redno udeleževal srečanj političnih direktorjev EU in opravil več konzultacij na temo skupne 
zunanje in varnostne politike. Predstavniki Slovenije so tudi na nižjih ravneh – v okviru pripravljalnih delovnih teles 
sveta – dejavno sooblikovali skupno zunanjo in varnostno politiko EU, uveljavljali slovenske interese in tako krepili 
prepoznavnost Slovenije v EU. 

Minister dr. Miroslav Cerar se je novembra ob robu zasedanja Sveta EU srečal z visoko predstavnico Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko Federico Mogherini. Strateškega foruma Bled se je udeležila generalna sekretarka 
Evropske službe za zunanje delovanje Helga Schmid, ki jo je na delovnem kosilu gostil državni sekretar Andrej Logar. 

Med letom so se ločeno ali ob robu zasedanj Sveta EU odvijala redna srečanja političnih direktorjev EU, marca pa so 
na Dunaju potekali tristranski pogovori političnih direktorjev Slovenije, Avstrije in Hrvaške. 

Letno delovno srečanje predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške 
Foto: Tamino Petelinšek/ STA 
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Slovenski predstavniki so na ministrski in drugih nižjih ravneh, vključno s pripravljalnimi delovnimi telesi Sveta EU, 
zastopali slovenske zunanjepolitične interese, sooblikovali stališča in delovanje EU pri reševanju regionalnih in 
globalnih zunanjepolitičnih izzivov, ob tem pa zagovarjali pomen enotne skupne zunanje in varnostne politike EU. 

V letu 2018 se je dvakrat sestal tudi Svet EU za zunanje zadeve s sodelovanjem ministrov za razvojno sodelovanje. 

Posebno pozornost je Slovenija namenjala Zahodnemu Balkanu, ki je bil med prednostnimi temami bolgarskega in 
avstrijskega predsedovanja Svetu EU. Podpirala je evropsko perspektivo držav regije, poudarjala pomen odzivnosti na 
strani EU ob izpolnjenih kriterijih ter tudi pomen regionalnega sodelovanja in reševanja odprtih vprašanj. 

Redno so bile na dnevnem redu dalj časa trajajoče krize v bližnji in daljni soseščini EU. V začetku leta je Svet EU več 
pozornosti namenil izraelsko-palestinskemu sporu in razmeram v Gazi, predvsem zaradi majske preselitve ameriškega 
veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zmanjšanja finančne podpore ZDA Agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje 
palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA). Slovenija je zagovarjala uravnoteženo politiko do obeh strani in 
pomen aktivne vloge EU pri obuditvi mirovnega procesa za vzpostavitev soobstoja obeh držav. 

Ministri so v letu 2018 pogosto razpravljali o posledicah in aktivnostih EU po majski odločitvi ZDA, da odstopijo od 
celovitega dogovora o iranskem jedrskem programu (JCPOA) in ponovno uvedejo omejevalne ukrepe proti Iranu. EU, 
vključno s Slovenijo, je obžalovala to odločitev, saj Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) redno potrjuje, 
da Iran spoštuje dogovor. 

Glede Jemna sta bili EU in Slovenija posebej 
zadovoljni z dogovorom, doseženim pod 
okriljem OZN v Stockholmu sredi decembra, 
kar je pomemben korak k ustavitvi spopadov 
v Jemnu in za dostavo humanitarne pomoči. 
Slovenija je bila dosledna pri pozivih k 
spoštovanju človekovih pravic, mednarodnega 
humanitarnega prava in zaščiti civilnega 
prebivalstva, zato je aprila obsodila ponovno 
režimsko uporabo kemičnega orožja v Siriji 
(Duma). Svet EU je marca odločno obsodil 
kemični napad v Salisburyju v Združenem 
kraljestvu. Dogodek je vplival na poznejše 
odnose med EU in Rusijo – o njih je Svet EU 
aprila opravil razpravo, novembra pa v skladu 
s pozivom junijskega Evropskega sveta sprejel 
novo ureditev omejevalnih ukrepov EU za 
preprečevanje uporabe in širjenja kemičnega 
orožja. Decembra se je minister dr. Miroslav 
Cerar srečal s pobudniki javnega poziva za 

odprtje humanitarnih koridorjev v Jemnu, razpravljali pa so o možnostih za sodelovanje pri humanitarnih in razvojnih 
projektih za razreševanje krize v Jemnu. 

Ob koncu leta 2018 so bili v ospredju ukrajinsko-ruski odnosi. V Donecku in Lugansku so potekale t. i. lokalne volitve, 
ki jih je EU soglasno označila za nezakonite, ker niso bile izvedene skladno z dogovori iz Minska. Prišlo je do incidenta 
in povečanja napetosti na območju ožine Kerč in Azovskega morja. EU je ponovno izrazila podporo glede ozemeljske 
celovitosti Ukrajine in zavezanost k nepriznavanju nezakonite priključitve Krima Rusiji ter pozvala Rusijo k zagotovitvi 
neovirane in proste plovbe vseh ladij skozi ožino in k spoštovanju mednarodnega prava. 

Po majskih predsedniških volitvah v Venezueli, kjer ni bilo zagotovljeno upoštevanje minimalnih demokratičnih 
standardov, je EU večkrat obravnavala vse slabše politične, varnostne in humanitarne razmere v tej državi. Slovenija 
je izpostavljala nujnost nadaljevanja političnega dialoga in opozarjala na pomen humanitarnih vidikov krize in pomoč 
zaradi migracijskih pritiskov – tako prebivalstvu v Venezueli kot državam v soseščini. 

Junija je visoka predstavnica Federica Mogherini predstavila drugo poročilo o izvajanju Globalne strategije EU za zunanjo 
in varnostno politiko (2016). Izpostavljen je bil pomen krepitve aktivnosti na področju strateškega komuniciranja, 
vključno z ukrepi proti namernem širjenju dezinformacij, ter povezovanje notranjih in zunanjih vidikov na področjih, 
kot so migracije, kibernetska varnost in boj proti terorizmu. Poudarjeno je bilo, da mora EU na globalni ravni delovati 
v podporo multilateralizmu in s pravili utemeljenemu mednarodnemu redu, kar je zagovarjala tudi Slovenija. 

Dvakrat (junija in novembra) so ministri za zunanje zadeve EU na skupnem zasedanju z ministri za obrambo EU 
razpravljali o poglabljanju in krepitvi sodelovanja na področju varnosti in obrambe. Na vojaškem področju so se 
posvetili predvsem vzpostavitvi stalnega strukturnega sodelovanja na področju obrambe (PESCO), izvajanju projektov 

Državni sekretar Andrej Logar na junijskem zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve 
o Jemnu, Jordaniji in Afriškem rogu 
Foto: EU 
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v okviru PESCO, usklajenemu letnemu pregledu na področju obrambe (CARD), pripravi uredbe o krepitvi evropske 
obrambne industrije in tehnološke baze (NDIDP) ter sodelovanju z Natom. Slovenija se je vključila v tri projekte PESCO 
(Vojaška mobilnost; Mreža logističnih vozlišč v Evropi in podpora operacijam; Nadzor jedrskih, radioloških, kemičnih 
in bioloških groženj kot storitev). 

SEVERNA AMERIKA 

Slovenija je tudi v letu 2018 utrjevala odnose z Združenimi državami Amerike (ZDA). 

Februarja so v Washingtonu potekale politične konzultacije med državnim sekretarjem Andrejem Logarjem in 
pomočnikom državnega sekretarja za evropske zadeve Wessom Mitchellom. Državni sekretar Logar se je ob tej 
priložnosti sestal tudi z nekaterimi drugimi visokimi predstavniki ameriškega zunanjega ministrstva. 

Ministrica za obrambo Andreja Katič 
se je aprila v Washingtonu srečala z 
obrambnim sekretarjem Jamesom 
Mattisom. Pred tem je na povabilo 
Nacionalne garde Kolorada obiskala 
Denver, kjer je potekala obeležitev 
25. obletnice sodelovanja s Slovensko 
vojsko. 

Minister za zunanje zadeve dr. 
Miroslav Cerar je decembra obiskal 
Washington, kjer se je srečal z 
državnim sekretarjem Michaelom 
Pompeom in svetovalcem 
predsednika za nacionalno varnost 
Johnom Boltonom. V Kongresu je 
opravil pogovor s senatorko Amy 
Klobuchar in nekaterimi drugimi 
člani Senata. Obisk je potrdil tesno 
prijateljstvo, strateško partnerstvo in 
zavezništvo med Slovenijo in ZDA ter 
vzajemno željo za nadaljnjo krepitev 
sodelovanja na vseh področjih v 
skupnem interesu. 

Reden in vsebinsko bogat politični dialog se je nadaljeval na različnih delovnih ravneh. Potekale so številne aktivnosti s 
področja kulturne, javne in gospodarske diplomacije. Vse leto je med Slovenijo in ZDA potekalo odlično sodelovanje na 
obrambnem in vojaškem področju. 
Slovenijo je obiskalo več kot deset 
delegacij ameriškega zunanjega 
in obrambnega ministrstva, med 
njimi namestnik pomočnika 
državnega sekretarja za evropske 
zadeve Matthew Boyse, namestnik 
pomočnika državnega sekretarja za 
evropske zadeve Matthew Palmer, 
namestnik pomočnika obrambnega 
sekretarja za Evropo in NATO 
Thomas Goffus, posebni odposlanec 
ameriškega zunanjega ministrstva 
za vprašanja holokavsta Thomas 
Yazdgerdi in predsedujoči Komisiji 
za zaščito ameriške dediščine v tujini 
Paul Packer. 

Slovenija je v Seattlu odprla konzulat 
s pristojnostjo za državo Washington 
in za častnega konzularnega 
funkcionarja imenovala Michaela 
Bigginsa. 

Minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar in ameriški državni sekretar Michael Pompeo 
decembra v Washingtonu 

Foto: U.S. Department of State 

Generalna direktorica Sabina R. Stadler na politično-varnostnih konzultacijah 
med Slovenijo in ZDA 

Foto: Arhiv MZZ 
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Zavezniško in partnersko sodelovanje se je 
nadaljevalo s Kanado. Državi sta januarja 
zaznamovali 25. obletnico diplomatskih 
odnosov. Slovenijo je marca obiskal Stéphane 
Dion, posebni odposlanec predsednika 
vlade Kanade za Evropo in Evropsko unijo. 
Minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar 
je decembra v Milanu ob robu ministrskega 
zasedanja Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi opravil dvostransko 
srečanje z zunanjo ministrico Kanade Chrystio 
Freeland. 

okviru aktivnosti Severnoatlantskega 
zavezništva se je med Slovenijo in 
Kanado nadaljevalo vojaško in obrambno 
sodelovanje. Kot podobno misleči partnerici 
sta državi krepili sodelovanje tudi v ostalih 
multilateralnih forumih. 

LATINSKA AMERIKA IN KARIBI 
Ministrstvo je marca organiziralo prvo mednarodno konferenco Dan Latinske Amerike in Karibov. Namenjena je bila 
preučitvi priložnosti za krepitev političnega dialoga ter gospodarskega in znanstveno tehnološkega sodelovanja med 
Slovenijo ter državami Latinske Amerike in Karibov. Konferenco je spremljal program literarnih in filmskih dogodkov, 
s katerimi se je regija predstavila slovenskemu občinstvu. Konferenco je odprl minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, 
na njej pa so sodelovali predstavniki latinskoameriških in karibskih držav, institucij Evropske unije, Fundacije EU-LAK 
ter Medameriške razvojne banke. 

Minister Karl Erjavec in kanadski posebni odposlanec za EU in Evropo Stephan Dion 
Foto: Arhiv MZZ 

Dan Latinske Amerike in Karibov - razprava na prvem, političnem panelu 
Foto: Nebojša Tejić/STA 

Minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar se je septembra v New Yorku ob robu Generalne skupščine OZN srečal z 
ministrom za zunanje zadeve Kolumbije Carlosom Holmesom Trujillom. Med drugim sta govorila tudi o nadaljevanju 
aktivnosti ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti v Kolumbiji. 

Slovenija je januarja ratificirala Sporazum o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in Kubo. 

Junija je bil odprt nov lektorat slovenskega jezika na Katoliški univerzi v argentinski Cordobi. 
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V Bruslju je julija potekalo ministrsko zasedanje Evropske unije ter Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav, na 
katerem je sodelovala tudi Slovenija. Slovenija se je kot opazovalka julija udeležila vrha Tihomorskega zavezništva v 
mehiški Puerti Vallarti. 

RUSKA FEDERACIJA 

V letu 2018 so bili podaljšani omejevalni ukrepi EU proti Rusiji. Zaradi napada s kemičnim orožjem marca v Združenem 
kraljestvu je večina EU partnerk uporabila diplomatski ukrep in poklicala svoje veleposlanike na posvet v prestolnice 
(tudi Slovenija) ter izgnala določeno število ruskih diplomatov. 

Februarja je bil na delovnem obisku v Sloveniji 
zunanji minister Sergej Lavrov. Srečal se je z 
ministrom za zunanje zadeve Karlom Erjavcem in 
predsednikom države Borutom Pahorjem. Podpisan 
je bil memorandum o ustanovitvi mednarodnega 
raziskovalnega centra v Mariboru. V okviru načrta 
delovnih konzultacij so bile marca izvedene 
dvostranske konzultacije o kulturni diplomaciji 
na ravni državnih sekretarjev, novembra pa med 
vodji služb za analitično načrtovanje ministrstev za 
zunanje zadeve Slovenije in Rusije. 

Sopredsedujoči Medvladne komisije za 
gospodarsko sodelovanje Nikolaj Nikiforov se je 
aprila udeležil konference o uporabi vesoljskih 
tehnologij v digitalizaciji gospodarstva v Vitanju, 
srečal se je tudi z ministrom za zunanje zadeve Podpis memoranduma med Slovenijo in Rusko federacijo o podpori delovanju 
Karlom Erjavcem ter ministrom za gospodarski Mednarodnega raziskovalnega centra druge svetovne vojne v Mariboru 
razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom. Foto: Arhiv MZZ 

V letu 2018 je bil častni pokrovitelj slovesnosti ob Ruski kapelici predsednik države Borut Pahor. Rusko delegacijo 
je vodil novi minister za digitalni razvoj, zveze in množične medije Konstantin Noskov, ki je bil imenovan za novega 
sopredsedujočega Mešani komisiji za gospodarsko sodelovanje. Srečal se je tudi z ministrom Erjavcem ter ministrom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalškom. 

V okviru dvostranskega programa o izmenjavi kulturnih dogodkov v obeh državah v letih 2017 in 2018 se je v letu 2018 
zvrstila vrsta kulturnih dogodkov na obeh straneh. Minister za kulturo Dejan Prešiček se je udeležil VII. mednarodnega 
kulturnega foruma v Sankt Peterburgu, kjer se je med drugim sestal z ministrom za kulturo Rusije Vladimirjem 
Medinskim. 

VZHODNA SOSEŠČINA 

Z Belorusijo so bile opravljene delovne konzultacije na ravni vodij 
služb za analitično načrtovanje. Z Gruzijo so stiki potekali na delovni 
ravni. Marca so bile opravljene konzultacije na ravni političnega 
direktorja. 

Z Ukrajino se je nadaljeval redni politični dialog o dvostranskem 
sodelovanju in o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Predsednik 
Borut Pahor je bil tam maja na povratnem uradnem obisku. V 
okviru praznovanj obletnice konca 1. svetovne vojne je bil na 
Ličakovskem pokopališču v Lvovu postavljen spomenik slovenskim 
vojakom v Galiciji, ki sta ga maja slovesno odkrila ministrica za 
obrambo Republike Slovenije Andreja Katič in namestnik ministra za 
obrambo Ukrajine Anatolij Petrenko. Decembra so potekale politične 
konzultacije na ravni političnih direktorjev ministrstev za zunanje 
zadeve. 

Slovenija je tako v bilateralnem okviru kot v mednarodnih forumih 
izražala podporo ozemeljski celovitosti, nedotakljivosti in suverenosti 
Ukrajine ter poudarjala zavezanost politiki nepriznavanja priključitve 
Krima in Sevastopola k Rusiji. 

Generalni direktor Matej Marn z namestnikom zunanjega 
ministra Gruzije Vakhtangom Makharoblishvilijem 

Foto: Arhiv MZZ 
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Slovenija je z dvema predstavnikoma v okviru Posebne opazovalne misije OVSE sodelovala pri prizadevanjih 
mednarodne skupnosti za mirno rešitev konflikta na vzhodu Ukrajine. Slovenski predstavnici na položaju namestnice 
vodje misije se je mandat iztekel julija. 

Prav tako je Slovenija Ukrajini nudila pomoč pri uresničevanju reform, ki bodo Ukrajino približale evropskim 
integracijam, posebej na področju javne uprave, decentralizacije in boja proti korupciji, sodelovala pa je tudi pri 
humanitarni in postkonfliktni pomoči, zlasti pri rehabilitaciji otrok iz vzhodne Ukrajine. Mednarodne konference v 
podporo reformam v Ukrajini, ki je bila junija v Københavnu, se je udeležil državni sekretar Logar. 

VZHODNO PARTNERSTVO 

Oktobra je v Luksemburgu potekalo 9. srečanje zunanjih ministrov Vzhodnega partnerstva, ki se ga je udeležil minister 
dr. Miroslav Cerar. Namen srečanja je bilo nadaljevanje političnega dialoga med EU in vzhodnimi partnericami, pregled 
stanja uresničevanja ciljev partnerstva na podlagi dokumenta za doseganje 20 ciljev do leta 2020 ter ponovitev enotnih 
sporočil partnerskim državam o pomenu uresničevanja reform na področju pravosodja, vladavine prava in boja zoper 
korupcijo. 

V letu 2018 je bil prvič organiziran Seminar za mlade diplomate iz držav Vzhodnega partnerstva, ki so se ga udeležili 
predstavniki Ukrajine, Armenije, Gruzije in Moldavije. Namen seminarja je bil s konkretnim projektom potrditi 
zavezanost k poglobitvi prijateljskih odnosov in sodelovanju z državami Vzhodnega partnerstva ter posredovati 
izkušnje pri izvajanju reform in približevanju omenjenih držav evropskim standardom. 

SREDNJA AZIJA 

V letu 2018 so se odnosi s Kazahstanom krepili 
predvsem na gospodarskem področju. V Astani je junija 
potekalo četrto zasedanje slovensko kazahstanske 
komisije za gospodarsko sodelovanje, ki jo je na 
slovenski strani vodil državni sekretar Iztok Mirošič, 
na kazahstanski pa minister za zdravje Elžan Birtanov. 
V organizaciji agencije SPIRIT in Kazahstansko 
slovenskega poslovnega kluba je v Astani potekal 
poslovni forum, odprto je bilo regijsko predstavništvo 
nacionalne agencije Kazahstana, Kazakh Invest, v 
Ljubljani in opravljen obisk gospodarske delegacije 
v Almatyju. Ob robu BSF so bile opravljene politične 
konzultacije, ki sta jih vodila državni sekretar Andrej 
Logar in namestnik ministra za zunanje zadeve 
Kazahstana Roman Vasilenko. 

S Kirgiško republiko so bile maja opravljene 
konzultacije na ravni političnih direktorjev ministrstev 
za zunanje zadeve. 

JUGOVZHODNA EVROPA 

V letu 2018 so se nadaljevali intenzivni stiki z državami 
jugovzhodne Evrope. 

Februarja je v Sloveniji potekalo 5. skupno srečanje 
Vlade Republike Slovenije in Vlade Republike Srbije ter 
bilateralno srečanje predsednikov vlad dr. Miroslava 
Cerarja in Ane Brnabić. Novembra je bil na uradnem 
obisku v Republiki Srbiji predsednik Državnega zbora 
Republike Slovenije mag. Dejan Židan. 

Februarja je bil na uradnem obisku v Republiki Kosovo 
predsednik Borut Pahor, na delovnem obisku pa 
minister za zunanje zadeve Karl Erjavec. Aprila sta 
se ob robu vrha Procesa sodelovanja v jugovzhodni 
Evropi na Brdu pri Kranju srečala predsednik Vlade 
Republike Kosovo Ramush Haradinaj in predsednik 
slovenske vlade dr. Miroslav Cerar, septembra pa 
sta se ob robu 73. zasedanja Generalne skupščine 

Generalna direktorja Matej Marn in Ulan Djusupov na prvih političnih 
konzultacijah med Slovenijo in Kirgiško republiko 

Foto: Arhiv MZZ 

Zasedanje vlad Slovenije in Srbije 
Foto: Tamino Petelinšek/STA 
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OZN srečala predsednik Borut Pahor in predsednik 
Republike Kosovo Hashim Thaçi. Ob robu zasedanja 
Parlamentarne skupščine Procesa sodelovanja 
v jugovzhodni Evropi sta se sestala predsednik 
Državnega zbora dr. Milan Brglez in predsednik 
Skupščine Republike Kosovo Kadri Veseli. 

Marca je potekal delovni obisk predsednika Vlade Črne 
gore Duška Markovića v Republiki Sloveniji. Ob robu 
decembrskega zasedanja zunanjih ministrov držav 
članic Nata v Bruslju se je zunanji minister dr. Miroslav 
Cerar srečal s črnogorskim zunanjim ministrom dr. 
Srdjanom Darmanovićem. 

Delovni obisk predsednika Boruta Pahorja v Bosni in 
Hercegovini je potekal aprila. Prav tako je bil aprila 
na delovnem obisku v Republiki Sloveniji minister za 
zunanje zadeve Bosne in Hercegovine Igor Crnadak. 
Predsedujoči Svetu ministrov Bosne in Hercegovine 
Denis Zvizdić se je ob robu vrha Procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi, ki je potekal aprila na Brdu pri Kranju, 
srečal s predsednikom vlade dr. Miroslavom Cerarjem. 

Aprila se je na uradnem obisku v Republiki Makedoniji v spremstvu gospodarske delegacije mudil predsednik vlade dr. 
Miroslav Cerar. Septembra je bil na delovnem obisku v Republiki Makedoniji Predsednik Državnega zbora Republike 
Slovenije mag. Dejan Židan, oktobra pa je bil na uradnem obisku v Republiki Makedoniji minister za zunanje zadeve 
dr. Miroslav Cerar. 

Minister dr. Miroslav Cerar je bil novembra na uradnem obisku v Republiki Albaniji. 

Septembra so se ob robu 73. zasedanja Generalne skupščine OZN sestali predsednik Borut Pahor in predsednik 
Republike Turčije Recep Tayyip Erdoğan ter minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar in minister za zunanje 
zadeve Republike Turčije Mevlüt Çavuşoğlu. 

Z državami jugovzhodne Evrope so potekale tudi redne konzultacije na ravni državnih sekretarjev in generalnih 
direktorjev. 

Strateškega foruma Bled so se udeležili minister za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine, podpredsednik vlade in 
minister za notranje zadeve Republike Makedonije, namestnik ministra za zunanje zadeve Republike Makedonije, 
minister za zunanje zadeve Črne gore in namestnik ministra za zunanje zadeve Republike Albanije. 

Slovenija je aktivno delovala in se 
udeleževala dogodkov na področju 
regionalnega sodelovanja v okviru Procesa 
Brdo-Brioni, Srednjeevropske pobude, 
Jadransko-jonske pobude, Regionalnega 
sveta za sodelovanje in Berlinskega procesa. 
Slovenija je med julijem 2017 in junijem 
2018 predsedovala Procesu sodelovanja v 
jugovzhodni Evropi – v okviru slovenskega 
predsedovanja je bilo izvedenih enajst 
dogodkov, predsedovanje se je zaključilo 
z Vrhom aprila 2018 na Brdu pri Kranju. 
Slovenija je med predsedovanjem skrbela 
za nadaljnjo dejavno podporo pri širitvenem 
procesu Evropske unije, krepitvi političnih 
in varnostnih razmer ter gospodarskem 
napredku jugovzhodne Evrope. V okviru 
slovenskega predsedovanja je bil sprejet 
dogovor o dveh prihodnjih predsedujočih ter 

Minister Karl Erjavec s kosovskim kolegom Behgjetom Pacollijem 
Foto: Fatos Shala 

Srečanje zunanjih ministrov Berlinskega procesa julija v Londonu 
Foto: Arhiv MZZ 

dogovor o imenovanju dveh prihodnjih generalnih sekretarjev Sveta za regionalno sodelovanje. Prvega neformalnega 
srečanja ministrov za zunanje zadeve pod predsedstvom Bosne in Hercegovine Procesu sodelovanja v jugovzhodni 
Evropi septembra v Banjaluki se je udeležil državni sekretar Andrej Logar. 
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Predsednik Borut Pahor je s predsednico 
Republike Hrvaške Kolindo Grabar - 
Kitarović in predsednikom Republike 
Makedonije Gjorgom Ivanovom aprila 
2018 v Skopju gostil vrh voditeljev Procesa 
Brdo-Brioni. Posebna gosta srečanja sta 
bila predsednik Evropskega sveta Donald 
Tusk in predsedujoči Sveta Evropske unije 
bolgarski premier Bojko Borisov. Razprava 
se je usmerjena k aktualnim regionalnim 
temam, še zlasti pa so se v njej voditelji 
odzvali na strategijo Evropske komisije 
za širitev in poročila o napredku držav 
Zahodnega Balkana. 

Vrha Berlinskega procesa julija 2018 v Londonu so se udeležili predsednik vlade dr. Miroslav Cerar, ministrica za 
notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar in državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve Iztok Mirošič. Ključne 
teme vrha so bile: povečevanje ekonomske stabilnosti za izboljšanje poslovnega okolja, spodbujanje podjetništva, 
odpravljanje nezaposlenosti in spodbujanje regionalne povezljivosti; krepitev regionalnega varnostnega sodelovanja 
na področju skupnih izzivov, vključno s korupcijo, organiziranim kriminalom, tihotapljenjem ljudi, mamil in orožja, 
terorizmom in nasilnim ekstremizmom; krepitev političnega sodelovanja za reševanje bilateralnih sporov in iskanje 
odgovorov na vprašanja zapuščine (pogrešane osebe, vojni zločini) ter krepitev demokracije. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je nadaljevalo izvajanje slovenske pobude Pozitivna agenda za mlade na Zahodnem 
Balkanu. Marca 2018 je potekal Seminar za mlade diplomate iz držav Zahodnega Balkana, ki ga je Ministrstvo za 
zunanje zadeve v okviru predsedovanja Slovenije Procesu sodelovanja v Jugovzhodni Evropi organiziralo v sodelovanju 
s Svetom za regionalno sodelovanje iz Sarajeva. Seminarja so se udeležili mladi diplomati iz Albanije, Bolgarije, Črne 
gore, Kosova, Makedonije, Moldavije, Romunije, Srbije in Slovenije. 

Slovenija je nadaljevala aktivno politiko podpore širitvenemu procesu. V sodelovanju z Državnim zborom je Ministrstvo 
za zunanje zadeve skrbelo za obravnavo novih pogajalskih poglavij za Srbijo in Črno goro. Slovenija je v Bruslju aktivno 
delovala pri zagotavljanju napredka držav regije v pristopnem procesu. Pred objavo Širitvene strategije je Slovenija 
skupaj z Italijo pripravila predloge, ki so jih podprle tudi druge države članice in so bili poslani Evropski komisiji ter 
pozneje v veliki meri upoštevani v Širitveni strategiji. Slovenija je bila tudi pobudnica dokumenta s skupnimi stališči 
glede Makedonije in Albanije, ki se mu je pridružila večina držav članic EU. Slovenija je bila aktivna pri usklajevanju 
širitvenih sklepov Sveta za splošne zadeve, ki vključujejo tudi referenco na vprašanja nasledstva in na slovensko 
pobudo Integrirano upravljanje notranje varnosti. Maja 2018 je v Sofiji potekal Vrh Evropska unija-Zahodni Balkan, 
ki se ga je udeležil predsednik vlade dr. Miroslav Cerar. V deklaracijo z vrha so bila vključena prioritetna področja, 
ki jih izpostavlja Slovenija – transportna in infrastrukturna ter digitalna povezljivost, pomen perspektive mladih in 
implementacije dogovorov o reševanju bilateralnih sporov v regiji. Glede Turčije je Slovenija v okviru struktur Evropske 
unije podpirala nadaljevanje konstruktivnega dialoga na področjih v skupnem interesu. 

Slovenija je bila aktivna tudi v okviru projektov, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije. Slovenska državna uprava 
je bila v 2018 vključena v izvajanje sedmih projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v skupni vrednosti 
11,8 milijonov EUR. Slovenski javni uslužbenci so državam Zahodnega Balkana in evropske soseščine nudili tudi 
kratkoročno pomoč, ki jo je v državah prejemnicah organizirala in financirala Evropska unija v okviru programa TAIEX. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je sklicalo dva sestanka Koordinacijskega odbora za Zahodni Balkan. Koordinacijski 
odbor je pripravil redno letno poročilo in akcijski načrt za delovanje Republike Slovenije na Zahodnem Balkanu. 
Decembra je v Zagrebu potekal interni posvet na temo Zahodnega Balkana. 

SEVERNA AFRIKA IN ŠIRŠI BLIŽNJI VZHOD 

Slovenija je v širši bližnjevzhodni regiji okrepila dvostranske odnose z Marokom, Izraelom in Palestino. Konec februarja 
je bil na uradnem obisku v Sloveniji predsednik maroške Svetniške zbornice Abdelhakim Benchamach. Redni 
bilateralni stiki prek nerezidenčnih veleposlaništev so potrdili zavezo obeh držav, da bo predvideno vzajemno odprtje 
veleposlaništev omogočilo premik odnosov na višjo raven. Marca je Slovenijo obiskala Skupina prijateljstva s Slovenijo 
v izraelskem Knesetu, medtem ko je v sklopu julijskega srečanja ministrov za zdravje držav članic Zdravstvene mreže 
Jugovzhodne Evrope in partnerskih držav Izrael obiskala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. 

Pri aktualnih mednarodnih temah je bila posebna pozornost usmerjena v razmere v Gazi, Siriji, Libiji, Iraku in Iranu. Ob 
robu 73. zasedanja Generalne skupščine OZN se je minister dr. Miroslav Cerar sestal z iranskim zunanjim ministrom 
dr. Mohamadom Javadom Zarifom. Sogovornika sta podprla nadaljnjo krepitev bilateralnega sodelovanja in iskanje 
rešitev, ki bi omogočile nadaljnje polno izvajanje JCPOA. 

Srečanje voditeljev Procesa Brdo-Brioni oktobra v Skopju 
Foto: President of Macedonia 
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Na srečanju na visoki ravni o krizi v Siriji ob robu 
splošne razprave Generalne skupščine OZN 
je Slovenija podprla nadaljevanje ženevskega 
političnega procesa kot edino pot za končanje 
vojne. Slovenija še naprej zagotavlja pomoč sirskim 
beguncem v okviru svoje zaveze za humanitarno 
pomoč v obdobju 2017–2019 v višini 280.000 EUR. 

Na donatorski konferenci, namenjeni zbiranju 
sredstev za postavitev obrata za razsoljevanje 
vode v Gazi marca v Bruslju, je Slovenija 
najavila svoj največji humanitarni prispevek 
doslej – 500.000 EUR. S prispevkom 115.000 
EUR za obdobje od 2018 do 2020 je Slovenija 
sodelovala pri pokritju primanjkljaja sredstev 
UNRWA, do katerega je prišlo po napovedi ZDA 
o prenehanju financiranja organizacije. Vlada 
je v marcu obravnavala vprašanje priznanja 
Palestine in gradivo kot informacijo posredovala 
v Državni zbor, kjer se razprava ni nadaljevala. 
Na konzultacijah s Palestino na ravni političnih 
direktorjev v septembru je Slovenija podprla 
prizadevanja Palestine za članstvo v mednarodnih 
organizacijah in izrazila podporo nadaljnjim 
prizadevanjem pri vzpostavitvi lastne države. 

Slovenija je še naprej aktivno prispevala k 
stabilizaciji Iraka. V okviru sodelovanja v Globalni 
protiteroristični koaliciji zoper Daiš je tudi v letu 
2018 napotila pripadnike Slovenske vojske na 
usposabljanje pripadnikov oboroženih sil iraškega 
Kurdistana (pešmerg) in namenila finančni 
prispevek Mednarodnemu odboru Rdečega križa 
za izvajanje humanitarnih projektov v Iraku. 

V okviru svojih prioritet v Uniji za Sredozemlje je Slovenija prispevala k razsoljevanju vode v Gazi in odstranjevanju 
plastenk iz Sredozemskega morja, državni sekretar mag. Dobran Božič pa se je udeležil tretjega regionalnega foruma 
Unije, ki je zaznamoval deseto obletnico delovanja. Prav tako je Slovenija nadaljevala s podporo Evro-sredozemski 
univerzi (EMUNI). 

ZALIVSKE DRŽAVE 

Nadaljevalo se je okrepljeno sodelovanje z zalivskimi državami. Minister Karl Erjavec se je februarja ob robu 37. 
zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v Ženevi srečal z zunanjim ministrom Kraljevine Saudove Arabije Adelom 
Al Jubeirom. Prav tako februarja se je ob robu ministrskega sestanka Globalne koalicije zoper Daiš v Kuvajtu srečal z 
zunanjim ministrom Kuvajta Sabahom Al Salimom Al Sabahom. 

Maja so v Riadu in Džedi potekale prve politične 
konzultacije s Kraljevino Saudovo Arabijo na ravni 
državnih sekretarjev zunanjih ministrstev, ki jih je 
na slovenski strani vodil državni sekretar Andrej 
Logar. Oktobra so v Ljubljani na ravni generalnih 
direktorjev potekale prve bilateralne politične 
konzultacije s Katarjem. Z odprtjem veleposlaništva 
se je dodatno okrepilo sodelovanje z Združenimi 
arabskimi emirati, kjer je avgusta mandat nastopil 
prvi rezidenčni slovenski veleposlanik. Državni 
sekretar Iztok Mirošič je februarja opravil pogovore 
na zunanjem ministrstvu v Abu Dabiju, v okviru 
priprav na EXPO2020 pa se je v Dubaju sestal z 
organizacijskim vodstvom svetovne razstave. 
Marca se je na delovnem obisku v Sloveniji 
mudil predsednik družbe Dubai Ports World, ki 

Državni sekretar Andrej Logar na izredni ministrski konferenci UNWRA v Rimu 
Foto: Arhiv MZZ 

Generalni direktor Matej Marn z namestnico palestinskega ministra za 
evropske zadeve dr. Amal Jadou ob robu Strateškega foruma Bled 

Foto: STA 

Državni sekretar Andrej Logar na obisku v Saudovi Arabiji 
Foto: Arhiv MZZ 
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ga je sprejel predsednik vlade dr. Miroslav Cerar, septembra pa je bila v Sloveniji na obisku ministrica za srečo in 
blagostanje Združenih arabskih emiratov Ohood bint Khalfan Al Roumi, ki se je udeležila Strateškega foruma Bled. 
Zunanji minister dr. Miroslav Cerar se je ob robu 73. zasedanja Generalne skupščine OZN sestal z državnim ministrom 
za zunanje zadeve Združenih arabskih emiratov dr. Anwarjem Gargashem. Okrepljen interes za sodelovanje se odraža 
v povečani dinamiki odnosov med Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za gospodarstvo, SVRK, Gospodarsko 
zbornico in Ministrstvom za javno upravo Republike Slovenije s sorodnimi institucijami iz Združenih arabskih emiratov. 

Srečanje ministra dr. Miroslava Cerarja z državnim ministrom za zunanje zadeve 
Združenih arabskih emiratov dr. Anwarjem Gargashem 
Foto: Arhiv MZZ 

Državni sekretar Iztok Mirošič s pomočnikom ministra, 
odgovornega za gospodarske in trgovinske zadeve 

Združenih arabskih emiratov, Mohamedom Al Sheikhom 
Foto: Arhiv MZZ 

Slovenija je aprila na donatorski ministrski konferenci o Jemnu v Ženevi, ki se je je udeležil državni sekretar Andrej 
Logar, namenila prizadetemu prebivalstvu Jemna 100.000 EUR humanitarne pomoči za obdobje 2019–2021. 

PODSAHARSKA AFRIKA 

Leto 2018 je zaznamoval prvi uradni obisk 
slovenskega predsednika v Podsaharski Afriki. 
Predsednik Borut Pahor je bil v spremstvu 
gospodarske delegacije oktobra na uradnem 
obisku v Etiopiji in pri Afriški uniji (AU). V okviru 
predsedniškega obiska se je državna sekretarka 
z Ministrstva za zunanje zadeve Simona 
Leskovar srečala z ministrom za kmetijstvo 
ter s komisarjema AU za gospodarske zadeve 
in za trgovino in industrijo. S svojimi danostmi 
in obsežnim trgom bi lahko AU bila zelo 
zanimiv partner za slovenska podjetja, Etiopija 
pa lahko predstavlja – poleg diplomatskega 
središča v regiji – odskočno desko za slovensko 
gospodarstvo pri prodoru na afriški trg. 

Pod pokroviteljstvom predsednika Pahorja 
in v sodelovanju z britanskim inštitutom 
za mednarodne zadeve Chatham House je 
ministrstvo maja organiziralo tradicionalno, 
že sedmo mednarodno konferenco Dan Afrike, 
ki se je je udeležilo več kot 300 udeležencev 
iz 21 držav, od tega jih je bila večina (17 držav) 
iz Afrike, vključno z močno gospodarsko 
delegacijo iz Gane pod vodstvom namestnika 
ministra za zunanje zadeve in regionalno 
integracijo. Kot nadgradnja tega dogodka in 
obiska je novembra 2018 sledil obisk slovenske 
gospodarske delegacije pod vodstvom 
državnega sekretarja mag. Dobrana Božiča 
v Gani. Slovenija je decembra uradno odprla 
konzulat v Kampali v Ugandi, ki ga vodi častna 
konzulka Meera Rushikesh Vadodaria. 

Minister Karl Erjavec z udeleženci mednarodne konference Dan Afrike 
Foto: STA 

Državni sekretar mag. Dobran Božič z gospodarsko delegacijo na obisku v Gani 
Foto: Arhiv MZZ 
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V sklopu okrepljenega partnerstva EU z Afriko je Slovenija na multilateralnem področju aktivno sodelovala na ključnih 
dogodkih. Februarja se je udeležila Konference za Sahel na visoki ravni, julija Foruma o partnerstvu EU Somalija, 
decembra pa se je predsednik vlade Marjan Šarec z delegacijo udeležil Foruma Afrika-Evropa na visoki ravni, ki 
sta ga na Dunaju gostila avstrijski zvezni kancler Sebastian Kurz in predsedujoči AU Paul Kagame. Ob robu foruma 
se je predsednik vlade Šarec ločeno sestal s predsedujočim AU v letu 2018, predsednikom Ruande Kagamejem in 
egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem, ki bo predsedoval AU v letu 2019. Foruma se je udeležilo 
tudi več slovenskih podjetij. 

V sklopu misije EUTM Mali je tudi v letu 2018 delovalo pet pripadnikov Slovenske vojske, Slovenija pa je februarja 
namenila finančni prispevek v višini 50.000 EUR za nakup zaščitne opreme za malijske oborožene sile. ITF – Ustanova 
za krepitev človekove varnosti je v letu 2018 izvajala Program zgodnjega obveščanja in upravljanja s konflikti v Zahodni 
Afriki ter ob uradnem obisku predsednika Boruta Pahorja pri AU predala v podpis memorandum o soglasju med ITF 
in AU. 

AZIJA 

Slovenija je bila vpeta tudi v širše evropsko-
azijske povezave. Predsednik vlade Marjan 
Šarec se je oktobra udeležil vrha ASEM v Bruslju, 
ob robu katerega se je srečal s predsednikoma 
vlad Rusije in Vietnama. 

Dinamičen dialog Slovenije s Kitajsko 
se je nadaljeval, kar pozitivno vpliva na 
gospodarsko sodelovanje in turizem. Kitajska 
je najpomembnejši trgovinski partner 
Slovenije v Aziji in se uvršča na 12. mesto med 
najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami 
Slovenije. Leta 2018 je bila največja kitajska 
investicija v Sloveniji vstop kitajskega podjetja 
Hisense v lastniško strukturo Gorenja. 

Kitajsko je obiskalo več slovenskih ministrov. 
Minister za okolje in prostor Jure Leben se je 
oktobra udeležil Svetovnega geoprostorskega informacijskega kongresa OZN (UNWGIC) v Deqingu v provinci Zhejiang 
na Kitajskem. Ministrica za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je bila od novembra na delovnem 
obisku v Hongkongu, kjer se je udeležila 11. mednarodnega sejma vina in alkoholnih pijač. Minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdenko Počivalšek se je novembra udeležil kitajskega mednarodnega uvoznega sejma (China 
International Import Expo – CIIE 2018) v Šanghaju in prvega slovensko-kitajskega foruma o razvoju zimskih športov v 
Pekingu (1st China Slovenia Winter Sport Development Forum 2018). 

Predsednik vlade dr. Miroslav Cerar se je julija udeležil Vrha 16 + 1 v Sofiji. Ob robu vrha se je srečal s kitajskim 
predsednikom vlade Lijem Keqiangom. Največ pozornosti sta posvetila poglabljanju gospodarskih priložnosti med 
državama in priložnostim, ki jih ponuja pobuda 16 + 1. Na Kitajskem je aprila potekalo 13. zasedanje kitajsko-
slovenske komisije za gospodarsko sodelovanje. Podpisan je bil sporazum o vzpostavitvi skupnega laboratorija HPC 
med kitajsko akademijo znanosti ter Fakulteto 
za računalništvo in informatiko Univerze 
v Ljubljani. Kitajsko je obiskala delegacija 
ministrstva za infrastrukturo. Ob tej priložnosti 
je bil podpisan memorandum o sodelovanju na 
področju transporta in infrastrukture. 

Krepil se je politični dialog z Japonsko, 
nadaljevali pa so se tudi pozitivni trendi na 
gospodarskem področju. V februarju sta bila na 
Japonskem generalni sekretar z ministrstva za 
zunanje zadeve Damjan Bergant in direktor ITF 
Tomaž Lovrenčič. Maja so potekale politične 
konzultacije na ravni generalnih direktorjev. 

Odnosi z Republiko Korejo so se znatno okrepili. 
Predsednik Borut Pahor je bil februarja na 
prvem uradnem obisku v Republiki Koreji, kjer 

Državna sekretarka Simona Leskovar in generalni direktor za evropske zadeve v 
ministrstvu za zunanje zadeve Kitajske Chen Xu 

Foto: Arhiv MZZ 

Srečanje državnega sekretarja mag. Dobrana Božiča 
z japonsko veleposlanico Kazuko Shiraishi 

Foto: Arhiv MZZ 
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se je udeležil tudi zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu. Ob robu uradnega obiska se je ministrica za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mark srečala s korejsko ministrico za zunanje zadeve Kang Kyung-
wha. Podpisan je bil tudi socialni sporazum. Vlada je oktobra sprejela sklep, s kateri je bil Mong Won Chung imenovan 
za častnega konzula Republike Slovenije v Seulu v Republiki Koreji. 

V kontekstu dvostranskega sodelovanja z azijskimi državami se je državni sekretar Iztok Mirošič marca skupaj z 
gospodarsko delegacijo udeležil 4. poslovnega foruma Indija Evropa in poslovne konference o Sloveniji. V času obiska 
se je srečal tudi z državnim ministrom in s sekretarko za Zahod na indijskem zunanjem ministrstvu, sekretarko za 
javna podjetja na indijskem ministrstvu za težko industrijo in javna podjetja ter z generalno sekretarko Indijskega sveta 
za odnose v kulturi (ICCR). Na Strateškem forumu Bled je sodeloval šrilanški državni minister Wasantha Senanayake. 

Slovenija še naprej ostaja zavezana dolgoročni stabilizaciji Afganistana. Od aprila ima Slovenija akreditiranega prvega 
veleposlanika v Afganistanu s sedežem v Ankari. Slovenija se je udeležila junijskega zasedanja Kontaktne skupine za 
Afganistan in Pakistan, novembrske ženevske konference o Afganistanu se je udeležil posebni odposlanec ministra za 
zunanje zadeve Andrej Logar. 

OCEANIJA 

Februarja 2018 je avstralska ministrica za zunanje 
zadeve Julie Bishop obiskala Slovenijo. Šlo je za prvi 
obisk avstralske ministrice, pristojne za zunanje 
zadeve, od osamosvojitve dalje, kar predstavlja 
pomemben mejnik v bilateralnih odnosih med 
Slovenijo in Avstralijo, v kateri živi številčna 
slovenska skupnost. V istem mesecu je bil odprt 
tudi konzulat v Geelongu v zvezni državi Viktorija, 
ki ga vodi častni konzul Eddy Alojz Kontelj. 

Minister Karl Erjavec in avstralska ministrica za zunanje zadeve Julie Bishop 
Foto: Arhiv MZZ 
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STRATEŠKE ŠTUDIJE IN ANALIZE 
V okviru vsakoletnega delovnega načrta je 
analitika ministrstva, ki deluje znotraj Sektorja za 
strateške študije in analize, uredila tudi pričujoče 
Poročilo Ministrstva za zunanje zadeve 2018. 
Poročilo bralcu predstavlja dosežke slovenske 
diplomacije, razdeljene po vsebinskih delovnih 
področjih direktoratov in sekretariata, opremljene s 
fotografijami z bolj in manj formalnih diplomatskih 
dogodkov. Poročila direktoratov ministrstva 
podajo strnjen vsebinski letni pregled aktivnosti, 
sekretariat pa predstavlja delo ministrstva v 
številkah. Kronologija dogodkov podaja pregled 
pomembnejših dejavnosti ministra za zunanje 
zadeve Karla Erjavca in njegovega naslednika dr. 
Miroslava Cerarja in obeh državnih sekretarjev. Več 
o diplomatskih dogodkih pa bralec lahko najde na 
spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve. 

Analitično delo je tudi v letu 2018 potekalo v skladu z izvajanjem Strategije in deklaracije o zunanji politiki Republike 
Slovenije iz julija 2015 in Globalne strategije Evropske unije iz junija 2016. 

Na področju strateškega načrtovanja so analitiki v skladu z ustaljeno prakso in delovnim načrtom gostili konzultacije 
z analitiki ministrstev za zunanje zadeve nekaterih držav oz. so se udeležili konzultacij v drugih državah. Januarja so 
v Berlinu potekale analitične konzultacije na ministrstvu za zunanje zadeve Nemčije, marca v Bakuju pa strateške 
in analitične konzultacije na ministrstvu za zunanje zadeve Azerbajdžana. V aprilu so slovenski analitiki na gradu 
Jable skupaj s Centrom za evropsko perspektivo (CEP) gostili namestnika ministra za zunanje zadeve Norveške in se 
pogovarjali o strateškem sodelovanju. V aprilu so bile na gradu Jable povratne konzultacije z analitiki iz Belorusije, v 
juniju pa so slovenski analitiki opravili povratne konzultacije na ministrstvu za zunanje zadeve Bolgarije. V septembru 
so v Washingtonu potekale redne konzultacije z oddelkom za načrtovanje politik State Departmenta, ob koncu oktobra 
pa so slovenski analitiki opravili konzultacije na ministrstvu za zunanje zadeve Poljske ter pogovore na diplomatski 
akademiji in na mednarodnih inštitutih v Varšavi. Novembra se je na povratnih analitičnih konzultacijah v Sloveniji 
mudil vodja službe za strateško načrtovanje iz Ruske federacije. Na prve konzultacije v tujino je novembra v Slovenijo 
prav tako prišel novi vodja službe za analize ministrstva za zunanje zadeve Srbije. 

V februarju je na gradu Jable CEP skupaj z We BuiltEurope v okviru pobude THINK in v sodelovanju z analitiko 
ministrstva pripravil posvet o strateški vlogi Kitajske v regiji in po svetu z naslovom Evropska perspektiva in Kitajska. 
V okviru mednarodnega sodelovanja CEP in skupin strokovnjakov na projektu Kitajska in Platforma 16+1 so analitiki 
ministrstva v maju sodelovali na dveh virtualnih okroglih mizah z naslovom Kaj lahko srednje, vzhodnoevropske 
države in evropska podjetja pridobijo iz infrastrukturnih naložb v okviru kitajske pobude Pas, cesta? in Kako lahko 
države zahodnega Balkana in EU vrednotijo politične in ekonomske učinke kitajskega angažiranja v regiji?. Julija je 
bila na gradu Jable skupaj s CEP organizirana strateška delavnica z gostujočimi raziskovalci in študenti. Ob koncu 
avgusta so analitiki skupaj s kolegi iz CEP na Jablah gostili predstavnike centralne kitajske vlade v Hongkongu in 
ministrstva za šolstvo iz Omana. 

Skupaj s Centrom za Evropske varnostne študije George C. Marshall ter veleposlaništvoma ZDA in Nemčije so na 
veleposlaništvu ZDA v Ljubljani analitiki v septembru pripravili srečanje nekdanjih udeležencev programov George C. 
Marshall iz Slovenije. Oktobra so imeli analitiki na gradu Jable visok obisk iz Komiteja za mednarodno sodelovanje 
Vietnama, kjer so gostom skupaj s kolegi iz CEP predstavili delo analitike in strategijo zunanje politike Republike 
Slovenije. 

V novembru so analitike ministrstva in predstavnike CEP obiskali slušatelji z univerze EMUNI, ki jim je bila predstavljena 
geopolitična vloga Kitajske v sodobnem svetu. V istem mesecu sta bili pripravljeni še dve strateški delavnici, ena 
skupaj z direktorjem za Evropo iz Chatam Housa in druga s političnim direktorjem z ministrstva za zunanje zadeve 
Madžarske, na katerih je bilo sogovornikom predstavljeno analitično delo skupin strokovnjakov iz Slovenije. 

V Sektorju za strateške študije in analize se je na vljudnostnih in vsebinskih razgovorih mudilo več akreditiranih 
veleposlanikov in drugih tujih diplomatov veleposlaništev v Republiki Sloveniji. Vodja in analitiki sektorja so se 
udeleževali številnih srečanj in seminarjev. S svojimi analizami in dejavno udeležbo je analitika vsebinsko podpirala 
konference o prihodnosti EU, ki so potekale v Sloveniji. 

Minister Karl Erjavec je predal posle novemu ministru za zunanje zadeve 
dr. Miroslavu Cerarju 

Foto: Arhiv MZZ 
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Razprava o prihodnosti EU na gradu Jable v aprilu 
Foto: CEP 

Januarja se je vodja analitike veleposlanik dr. Stanislav Raščan udeležil transatlantskega seminarja v Berlinu. Marca je 
bil povabljen v Azerbajdžan, kjer je sodeloval na globalnem forumu v Bakuju. V juniju je dejavno sodeloval na seminarju 
nekdanjih udeležencev programov George C. Marshall iz Srednje in Jugovzhodne Evrope v Garmisch Partenkirchnu 
ob 25. obletnici centra. Na rednem polletnem srečanju služb za analize in načrtovanje politik EU se je junija mudil 
v Bruslju. Julija je bil dejaven na konferenci mreže skupin strokovnjakov 16 + 1, ki je potekala v Sofiji kot analitična 
priprava na vrh 16 + 1. V Washingtonu je septembra skupaj s predstavnikoma Veleposlaništva Republike Slovenije 
sodeloval na forumu CEPA. Istega meseca se je udeležili transatlantske konference na Ohridu v organizaciji Centra 
za Evropske varnostne študije George C. Marshall in Nata. V oktobru se je udeležili Varšavskega varnostnega foruma, 
v začetku decembra pa se je mudil na rednem letnem srečanju Inštituta EU za varnostna vprašanja (EUISS), ki mu je 
sledilo redno srečanje analitičnih služb EU. 

Analitiki ministrstva za zunanje zadeve so vse leto spremljali aktualno tematiko v mednarodnih odnosih in se nanjo 
odzivali v svojih rednih publikacijah – Mesečnikih, Situacijskih poročilih, Strateških razmislekih ter Dogodkih in 
analizah. V analitičnih biltenih so bile redno obravnavane najrazličnejše geopolitične in varnostne teme, globalna 
zavezništva ter druga globalna strateška politična in gospodarska vprašanja (Kitajska, Rusija, ZDA, Indija, sporazum 
USMCA, iranski jedrski program, geopolitično zaostrovanje v Siriji, Svilna pot, politika ZDA glede neširjenja orožja, 
konec sporazuma o jedrskem orožju srednjega dosega – INF, ameriški novodobni koncept jedrskega odvračanja, 
strategija odnosov med EU in državami Centralne Azije, povezljivost med Evropo in Azijo – ASEM Connectivity, 70 let 
Splošne deklaracije človekovih pravic, svetovni dan čebel v zunanjepolitičnem in mednarodnem pomenu, globalni 
izzivi 2030 – geopolitika in energetika, obnovljivi energetski viri in geopolitika, turška geopolitika v Siriji, svetovno 
pravoslavje in Ukrajina itd.), evropske in regionalne teme (migracijska in azilna politika EU, vizije prihodnjega razvoja 
EU, socialna dimenzija evropskega procesa integracije, demokratizacija procesa integracije EU, prihodnost ekonomske 
in monetarne unije, volitve v Evropski parlament leta 2019, volitve v Italiji, Francija – boj za socialno in nacionalno 
državo, Grčija v pričakovanju novega migrantskega vala po Balkanski poti, razmere v Makedoniji in referendum o 
imenu države, deset let države Kosovo, odnosi med Srbijo in Kosovom, geopolitika in mednarodni odnosi na območju 
Jugovzhodne Evrope), tematike iz arabskega sveta, Latinske Amerike, Azije in Afrike in drugo (dosje Džamal Hašokdži, 
Turčija, Sirija, Iran, Pakistan, Mehika, Venezuela, Nikaragva, Zimbabve, Etiopija, Gana itd.). 

Izdani sta bili tudi dve tematski številki biltena Dogodki in analize v obliki zbranih analiz o prvem letu predsedovanja 
predsednika ZDA Donalda Trumpa na področju svetovne zunanje politike ter o prisotnosti in vplivu Kitajske v 
mednarodni skupnosti. 

Analitiki ministrstva v okviru publicistike in približevanja laični in strokovni javnosti objavljajo nekatere svoje prispevke 
na spletni strani CEP – Perspectives. 

Tudi v letu 2018 je bila analitika dejavna pri izobraževanju diplomatov, saj je znotraj Strokovno izobraževalnega sveta 
ministrstva sodelovala pri ustanavljanju diplomatske akademije ter pri organizaciji in izvedbi diplomatskega izpita v 
aprilu in višjega diplomatskega izpita v maju. 
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SPLOŠNE IN INSTITUCIONALNE ZADEVE 
Ministrstvo je zagotavljalo vsebinsko podporo za udeležbo predsednika vlade na zasedanjih Evropskega sveta, ki se je 
v letu 2018 sestal na štirih rednih zasedanjih v Bruslju. Osrednje teme pogovorov in sklepov voditeljev so se nanašale 
na ukrepe za učinkovitejši spopad z notranjimi in zunanjimi izzivi migracij ter na krepitev varnosti, vključno z bojem 
proti terorizmu, kibernetskem kriminalu in drugim hibridnim grožnjam. Prav tako pomembne so bile teme, povezane 
z gospodarskim razvojem, kot so npr. trgovinska vprašanja, ki jih v odnosu do EU odpirajo ZDA, obdavčitev in boj 
proti davčnim utajam, spodbujanje inovacij, raziskav, enotnega digitalnega trga ter časovnica in politične prioritete 
večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027. Evropski svet je obravnaval tudi teme, kot so dialog z državljani 
EU in podnebne spremembe, v okviru zunanjepolitičnih tem pa položaj na Zahodnem Balkanu, širitev EU, odnose z 
Rusijo, Turčijo in afriškimi državami ter razmere v Siriji. Ob robu rednih zasedanj Evropskega sveta so se voditelji 
štirikrat sestali tudi na vrhu evrskega območja. Iskali so kompromisne rešitve za vprašanja poglobitve ekonomske 
in monetarne unije, še posebej za dograditev bančne unije, pa tudi glede možnosti oblikovanja proračunskega 
instrumenta za konvergenco in konkurenčnost. 

Poleg tega so se predsedniki držav in vlad v letu 2018 sestali v formatu 27 držav članic na treh neformalnih zasedanjih, 
in sicer februarja v Bruslju, maja v Sofiji in septembra v Salzburgu. Na teh srečanjih so v okviru Agende voditeljev 
razpravljali o dilemah prihodnjega razvoja EU, pa tudi o najtežjih vsebinskih vprašanjih z rednih zasedanj Evropskega 
sveta. Pogovori so se tako nanašali na predvideni izstop Združenega kraljestva iz EU, na večletni finančni okvir in 
institucionalna vprašanja, pa tudi na varnost in migracije ter na digitalizacijo in gospodarski razvoj. 

Ministrstvo je zagotavljalo zastopanost Republike 
Slovenije na zasedanjih Sveta EU za splošne zadeve, 
ki se je sestajal na rednih mesečnih zasedanjih. Prav 
tako se je redno sestajal Svet za splošne zadeve (50. 
člen) in razpravljal o vprašanjih, povezanih z izstopom 
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 
iz Evropske unije. 

Svet za splošne zadeve se je v navedenem obdobju 
poglobljeno ukvarjal s pripravami na zasedanja 
Evropskega sveta in preverjal uresničevanje sprejetih 
sklepov. Od maja 2018 naprej je redno obravnaval 
predlog večletnega finančnega okvira za obdobje 
2021–2027 ter razpravljal o stanju na področju 
pravne države. Posvetil se je institucionalnim 
vprašanjem, zakonodajnemu načrtovanju in izvajanju 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi 
zakonodaje. Obenem je spremljal tudi proces izvajanja 
evropskega semestra. 

Pogajanja o naslednjem večletnem finančnem okviru 
EU, ki predstavlja dogovor o ključnih prioritetah 
Evropske unije v naslednjem sedemletnem obdobju, so 
se začela v letu 2018. Komisija je predlagala finančni 
okvir v višini 1.135 milijard evrov, pri čemer je namenila 
več sredstev za nekatere nove prioritete, kot so migracije, 
varnost, zunanji odnosi in digitalizacija, hkrati pa je 
ustrezno zmanjšala sredstva za dve do sedaj največji 
politiki proračuna EU – skupno kmetijsko politiko in 
kohezijsko politiko. Prvo resno politično razpravo o tem 
pomembnem dosjeju so voditelji opravili na zasedanju 
Evropskega sveta decembra 2018. 

Ministrstvo za zunanje zadeve na operativni ravni 
vodi koordinacijo stališč Slovenije glede večletnega 
finančnega okvira EU in sodeluje pri pogajanjih v okviru 
Sveta EU. V letu 2018 je med drugim pripravilo predlog 
stališča Slovenije do večletnega finančnega okvira EU 
2021–2027, ki ga je državni zbor potrdil novembra. 

Državni sekretar mag. Dobran Božič in Ana Paula Zacarias, državna 
sekretarka za evropske zadeve portugalskega ministrstva za zunanje 

zadeve, na zasedanju Sveta EU za splošne zadeve 
Foto: EU 

Državni sekretar Iztok Mirošič s podpredsednikom Evropske komisije 
Fransom Timmermansom februarja v Bruslju 

Foto: Thierry Monasse/STA 
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Ministrstvo ima nosilno vlogo pri pripravi srečanj in koordinaciji gradiv za pogovore najvišjih slovenskih predstavnikov z 
voditelji institucij EU. Tako so bila pripravljena vsa potrebna gradiva za srečanje predsednika Republike Slovenije Boruta 
Pahorja s predsednikoma Evropske komisije Jeanom Claudom Junckerjem in Evropskega sveta Donaldom Tuskom v 
začetku januarja v Bruslju. Na vabilo tedanjega predsednika vlade dr. Miroslava Cerarja je v začetku maja Slovenijo 
obiskal predsednik Evropskega sveta Tusk, ki je s slovenskimi sogovorniki izmenjal poglede na vsa aktualna vprašanja 
evropske politike. V začetku oktobra pa je predsednik vlade Marjan Šarec ob začetku mandata opravil nastopni obisk 
v Bruslju, kjer se je srečal s predsednikom Evropske komisije Junckerjem in predsednikom Evropskega sveta Tuskom. 
Predsednik vlade Šarec se je oktobra sestal tudi s komisarjem za enotni digitalni trg Andrusom Ansipom, s katerim sta 
v okviru prvega Digitalnega vrha, ki je potekal leta 2017 v Tallinu, izpostavila dober napredek Slovenije in potrebo po 
neoviranem dostopu do podatkov na digitalnem trgu vseh 28 članic. 

Novembra so se zaključila intenzivna pogajanja EU z Združenim kraljestvom glede izstopa iz Evropske unije. Voditelji 
27 držav članic so na izrednem srečanju 25. novembra enoglasno potrdili izstopni sporazum in politično deklaracijo o 
prihodnjih odnosih. Sporazum o izstopu je pravni akt, ki določa pogoje izstopa Združenega kraljestva iz EU. Zagotavlja, 
da se izstop zgodi na urejen način in zagotovi pravno varnost tudi po tem, ko bodo pogodbe in zakonodaja EU za 
Združeno kraljestvo prenehale veljati. Kljub dogovoru na ravni pogajalcev in britanske vlade v letu 2018 Sporazum o 
izstopu ni bil potrjen v parlamentu Velike Britanije, kjer politične razmere ostajajo zapletene. Ministrstvo je pripravljalo 
vsa potrebna gradiva, pri pripravi prispevkov je redno sodelovalo z resornimi ministrstvi in državnim zborom ter 
obveščalo o poteku pogajanj in stališčih sedemindvajseterice. 

Poleg brexita tudi drugi globalni in notranji izzivi od EU 
in držav članic zahtevajo temeljit in vključujoč premislek 
o prihodnosti EU, ki na različnih ravneh poteka vse od 
zasedanja voditeljev EU septembra 2016 v Bratislavi. 
Voditelji sedemindvajsetih držav članic in institucij EU 
so marca 2017 z Rimsko izjavo potrdili enotnost Unije 
in se zavezali, da bodo v naslednjih desetih letih skupaj 
zgradili varno, uspešno, trajnostno in socialno Evropo, 
ki bo močnejša na svetovnem prizorišču. Na podlagi 
Bele knjige Evropske komisije o prihodnosti Evrope 
so zastavili časovni načrt za razmislek in razpravo. 
Ključna vprašanja, o katerih odločajo voditelji, so zlasti 
vprašanje migracij ter dogovori o notranji in zunanji 
dimenziji upravljanja z njimi, notranji in zunanji vidiki 
varnosti, obramba, socialna razsežnost, institucionalna 
vprašanja ter reforma ekonomske in monetarne unije. 

Za oblikovanje slovenskih stališč o prihodnosti EU je ministrstvo v vsebinskem sodelovanju z resornimi ministrstvi 
nadaljevalo z organizacijo internih strokovnih razprav. Te so bile posvečene naslednjim aktualnim vidikom: evropski 
socialni razsežnosti, demokratični legitimnosti in institucionalnim spremembam, migracijski politiki EU, ekonomski 
in monetarni uniji. 

Ministrstvo je s pripravo ali koordinacijo stališč Republike Slovenije – v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi – 
posredno vključeno tudi v priprave na volitve v Evropski parlament maja 2019, saj je treba do takrat ustrezno prilagoditi 
nekatere akte o institucionalnih vprašanjih (Uredbo o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij, Akt o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami in Sklep Sveta o 
sestavi Evropskega parlamenta) oz. sprejeti nove akte (t. i. sveženj o svobodnih in poštenih volitvah). 

V okviru projekta, ki ga je za izboljšanje obveščenosti državljanov EU pred volitvami v Evropski parlament in z namenom 
vključitve državljanov v demokratično oblikovanje vizije prihodnje EU predlagala Francija, sta Urad Vlade Republike 
Slovenije za komuniciranje in Ministrstvo za zunanje zadeve od junija do septembra organizirala posvetovanja z 
državljani v treh manjših slovenskih mestih. Vlada Republike Slovenije je tudi vzpostavila posebno spletno stran, 
na kateri je predstavljen projekt. Novembra je ministrstvo pripravilo nacionalno poročilo o svojih posvetovanjih o 
prihodnosti EU in predložilo povzetek poročila avstrijskemu predsedstvu – na podlagi povzetkov poročil držav članic 
je bilo pripravljeno skupno poročilo, s katerim so se voditelji držav in vlad EU seznanili na decembrskem zasedanju. 

Tako kot v preteklih letih je ministrstvo sodelovalo pri izvedbi nacionalne seje Evropskega mladinskega parlamenta 
Slovenije. Dogodkov se je udeležilo veliko število mladih iz različnih držav, ki so razpravljali o aktualnih temah v 
Evropski uniji in pripravili konkretne predloge v obliki resolucije za slovenske evropske poslance in odločevalce v 
državi. 

Septembra je ministrstvo v tesnem sodelovanju z ministrstvi in vladnimi službami začelo s pripravo Deklaracije o 
usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije za naslednje 18-mesečno obdobje. Predlog 

Michel Barnier, glavni pogajalec EU za brexit 
Foto: STA 
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deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju od januarja 2019 
do junija 2020 je bil potrjen na vladni seji decembra in predložen v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. 
Vlada je že dvanajstič zapored pripravila predlog deklaracije. Deklaracija je temeljni dokument za pregledno in ciljno 
usmerjeno delovanje Slovenije v institucijah EU. V njej so predstavljeni dosjeji, ki bodo v prihodnjem 18-mesečnem 
obdobju obravnavani v institucijah EU, in usmeritve za slovenske predstavnike. Dokument je namenjen tudi seznanitvi 
širše javnosti z aktualnimi vprašanji EU. V tej deklaraciji so posebej izpostavljena prednostna področja, ki bodo 
aktualna v naslednjem obdobju – evropske volitve 2019 in institucionalne spremembe, razprava o prihodnosti EU, 
brexit, večletni finančni okvir po letu 2020 – ter redna prizadevanja EU in Slovenije za varno, gospodarsko uspešno, 
socialno in trajnostno naravnano Evropo ter krepitev njene vloge v svetu. 

Ministrstvo je v skladu z Zakonom o zunanjih zadevah ter Zakonom o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado 
Republike Slovenije v zadevah Evropske unije izvedlo postopke ratifikacije naslednjih sporazumov EU in držav članic 
s tretjimi državami: o strateškem partnerstvu s Kanado, o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju, 
o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju z Republiko Kazahstan, o političnem dialogu s Kubo. Decembra je Državni 
zbor Republike Slovenije sprejel še zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU 
ter državami članicami in Afganistanom. Vlada je z uredbo ratificirala tudi Spremembo Montrealskega protokola o 
substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč. 

Ministrstvo na ravni EU in v drugih okvirih redno spremlja stanje spoštovanja skupnih vrednot Evropske unije in 
spoštovanja načel pravne države. O tem je Svet za splošne zadeve razpravljal predvsem z vidika ukrepov Evropske 
komisije zaradi prisotnosti jasnega tveganja resne kršitve pravne države na Poljskem v skladu s prvim odstavkom člena 
7 Pogodbe o EU (PEU) in z vidika sprožitve postopka Evropskega parlamenta v skladu s členom 7 PEU za ugotavljanje 
obstoja očitnega tveganja, da bi Madžarska lahko huje kršila vrednote iz člena 2 PEU. Slovenija se je aprila pridružila 
skupini prijateljev pravne države. V zvezi s širšim vprašanjem pravne države v okviru EU je bilo pripravljeno stališče RS 
glede predloga Uredbe o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države 
v državah članicah. 

Ministrstvo je prek nacionalnega oficirja za zveze zagotavljalo koordinacijo dejavnega sodelovanja Slovenije v okviru 
Agencije EU za temeljne pravice (FRA). 

Ministrstvo je tudi v letu 2018 redno sodelovalo z drugimi ministrstvi v zvezi z različnimi pravnimi vprašanji, povezanimi 
s sprejemanjem in izvajanjem zakonodaje EU, in pri reševanju težav s čezmejnim elementom, ki zadevajo pravo EU. 

Na podlagi poslovnika vlade je ministrstvo sodelovalo s pristojnimi ministrstvi pri pripravi odgovorov v postopkih, ki 
jih v zvezi z ugotavljanjem kršitev prava EU v predsodni fazi zoper Slovenijo vodi Evropska komisija, in pri pripravi 
opredelitev v sodnih postopkih, ki jih zaradi domnevnih kršitev prava EU zoper Slovenijo pred Sodiščem EU sproži 
Evropska komisija. Ob koncu leta 2018 je Evropska komisija zoper Slovenijo vodila 54 postopkov ugotavljanja kršitev 
prava EU s področij pristojnih ministrstev. V okviru neformalnega dialoga med Evropsko komisijo in članicami EU, t. 
i. Pilota EU, kjer Komisija ugotavlja potencialno neskladnost s pravom EU, je imela Slovenija ob koncu leta odprtih 17 
zadev. 

Ministrstvo je v sodelovanju z resornimi ministrstvi vključeno v pripravo usmeritvenih navodil Vlade Republike 
Slovenije za Državno odvetništvo v primerih, ko Republika Slovenija intervenira v zadevah pred Sodiščem EU. Z 
vidika zunanjih zadev velja v letu 2018 omeniti predvsem sodbo v zadevi Čepelnik, v kateri je Sodišče EU ugotovilo 
neskladnost avstrijske ureditve s pravom EU, in še odprto zadevo Meštrovič glede vprašanja kazni, ki jih omogoča 
avstrijska zakonodaja v primeru pomanjkljivosti pri čezmejnem opravljanju storitev. Aktualno je bilo tudi presojanje 
skladnosti določb o reševanju investicijskih sporov v sporazumu CETA s Pogodbama EU – končno mnenje Sodišča EU 
naj bi bilo podano v letu 2019. 
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EVROPSKE POLITIKE 
Enotni trg EU je v letu 2018 deloval že 25 let. V tem kontekstu so bile v Svetu EU opravljene številne politične razprave 
o prihodnosti enotnega trga, sprejete pa so bile tudi številne zakonodajne pobude za krepitev konkurenčnosti in 
olajšanja prostega pretoka blaga in storitev na enotnem trgu. Sprejet je bil delni splošni pristop do Uredbe o Programu 
za enotni trg, ki je del svežnja večletnega finančnega okvira, višina sredstev pa bo sicer del dogovora o večletnem 
finančnem okviru. Svet je med drugim potrdil splošni pristop do direktive o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem 
nove regulacije poklicev, direktive o notifikaciji in do direktive določitvi postopka uradnega obveščanja o sistemih 
dovoljenj in zahtevah. Pri tem se je – vse od organizacije prvega Digitalnega vrha voditeljev EU v času predsedovanja 
Estonije septembra 2017 – tudi v letu 2018 večal pomen področja digitalne transformacije, ki med drugim zajema 
vzpostavitev enotnega digitalnega trga (DSM). Vzpostavljena je bila večja preglednosti praks pri uporabi digitalnih 
platform in sprejeta so bila pravila o prostem pretoku podatkov s tretjimi državami v trgovinskih sporazumih ter skupen 
pristop za učinkovito kibernetsko varnost in skupne rešitve, vezane na razvoj umetne inteligence. Od pomembnejših 
sprejetih digitalnih dosjejev velja posebej omeniti Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), ki zaostruje pravila 
na tem področju. Posebna pozornost je bila namenjena tudi krepitvi sodelovanja na področju kibernetske varnosti, 
kjer potekata nadgradnja Akta o kibernetski varnosti in vzpostavljanje Evropskega strokovnega centra za kibernetsko 
varnost z mrežo nacionalnih koordinacijskih centrov. Slovenija je novembra v Parizu kot ena od prvih držav pristopila 
k deklaraciji o krepitvi zaupanja in varnosti v kibernetskem prostoru. Sprejet je bil tudi splošni pristop do Uredbe 
o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev, ki bo zagotovil 
pravično, pregledno in predvidljivo obravnavo poslovnih uporabnikov na spletnih platformah. Svet je potrdil tudi delni 
splošni pristop do uredbe o Obzorju Evropa, okvirnem programu za raziskave in inovacije za obdobje 2021–2027, 
ki je del svežnja večletnega finančnega okvira. Poleg tega so bili potrjeni splošni pristopi do direktive o preizkusu 
sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev, direktive o notifikaciji ter do direktive določitvi postopka 
uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah. Sprejet je bil splošni pristop do uredbe o vzpostavitvi enotnega 
digitalnega portala, na katerem bodo državljanom in podjetjem na voljo spletne informacije ter postopki in storitve za 
pomoč in odpravljanje težav, pa tudi do uredbe o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi, kar 
bo olajšalo trženje proizvodov na enotnem trgu in bo koristilo predvsem malim in srednje velikim podjetjem. 

Na področju zunanje trgovine izstopa podpis največjega trgovinskega sporazuma EU doslej – sporazuma o gospodarskem 
partnerstvu z Japonsko. Podpisan je bil tudi trgovinski in investicijski sporazum s Singapurjem, zaključena pa so bila 
tudi pogajanja o trgovinskem in investicijskem sporazumu z Vietnamom. 

Digitalna transformacija postaja vse bolj pomembna tudi na področju pravosodja. To se kaže v modernizaciji 
postopkov in sodelovanja ter v pomenu krepitve zaupanja in varnosti v kibernetskem prostoru, v katerem vse pogosteje 
prihaja do zlorab in kaznivih dejanj, pri čemer je pomembno, da se ustrezno identificirajo in zavarujejo dokazi. Med 
pomembnejšimi s tega področja je t. i. paket e-dokazi, ki vključuje Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah ter 
Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o imenovanju pravnih zastopnikov 
za namene zbiranja dokazov v kazenskih postopkih. Intenzivno se je nadaljeval postopek vzpostavitve Evropskega 
javnega tožilstva. Novembra je bil objavljen razpis za glavnega evropskega tožilca. V drugi polovici leta sta bila na 
področju kazenskega prava sprejeti direktiva o boju proti pranju denarja in uredba o vzajemnem priznavanju odredb 
o zamrznitvi in zaplembi, paket na področju varstva podatkov pa je bil dopolnjen še z uredbo o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Evropske unije. 

Na področju notranjih zadev so bila še vedno v ospredju vprašanja učinkovitega upravljanja z migracijami, zlasti 
ukrepi za omejevanje nezakonitih migracij, krepitev nadzora zunanjih meja EU ter izboljšanje sodelovanja z državami 
izvora in s tranzitnimi državami. Potekala so intenzivna pogajanja za reformo skupne azilne politike, ki pa so zastala 
pri vprašanju prenove Dublinske uredbe. Temeljna vsebinska dilema v pogajanjih ostaja stopnja solidarnosti in 
odgovornosti v primerih, ko v določeni državi pride do nenadnega izjemnega povečanja prošenj za azil, ki bi zahtevalo 
sprožitev postopkov za krizne razmere. 

Na področju prometa je bil na decembrskem zasedanju Sveta za promet, telekomunikacije in energijo (TTE) sprejet 
splošni pristop glede Mobilnostnega paketa I (socialni in tržni steber). S tem se vzpostavlja širok nabor pobud za 
uveljavitev enotnega trga na področju mednarodnega cestnega prometa za večjo socialno pravičnost in konkurenčnost, 
zmanjšanje pravnih ovir za podjetja in večjo varnosti v prometu. Vzpostavljeno bo učinkovito delo prevoznega sektorja 
EU, ki v osnovni panogi dvostranskih prevozov ne bo podvržen različnim nacionalnim pravilom in sankcijam. Decembra 
je bilo predstavljeno poročilo o napredku glede Predloga Direktive o opustitvi premikanja ure od 1. 4. 2019 dalje, ki ga 
je sredi septembra predstavila komisija. 

Na področju okolja se je leto zaključilo s potrditvijo knjige pravil za izvajanje pariškega podnebnega sporazuma na 
konferenci ZN decembra v Katovicah. Pred zasedanjem je EU potrdila novi paket podnebne zakonodaje s ciljnimi 
deleži za obnovljive vire (32 %) in učinkovito rabo energije (32,2 %), ki naj bi do leta 2030 privedli do najmanj 45 % 
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znižanja izpustov toplogrednih plinov, pripravila pa je tudi osnutek EU strategije za doseganje ogljične nevtralnosti do 
leta 2050, ki bo vodilo za strategije članic, tudi Slovenije. Do konca leta je Svetu EU in Evropskemu parlamentu uspelo 
doseči soglasje o dveh pomembnih aktih: direktivi o omejevanju plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in uredbi 
o zmanjševanju emisij za nove osebne avtomobile. 

Na področju energetike je bil dosežen politični dogovor o paketu Čista energija za vse Evropejce, ki se osredotoča na 
energetsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov, zasnovo trga električne energije, zanesljivost oskrbe z električno 
energijo in nova pravila za upravljanje energetske unije. Posebna pozornost je bila namenjena tudi geopolitičnim 
vidikom, še zlasti diverzifikaciji energetskih virov in varni oskrbi – predvsem zaradi trenutnega dogajanja v odnosu EU 
do ZDA, Ruske federacije in Ukrajine ter do drugih partnerjev – globalni energetski tranziciji v nizkoogljično družbo in 
mednarodni energetski arhitekturi. 

Na področju kmetijstva so bile v ospredju razprave o prihodnosti Skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2020. 
Evropska komisija je sprejela sveženj zakonodajnih predlogov o reformi SKP za obdobje 2021–2027 in jih posredovala 
v obravnavo in sprejetje svetu in parlamentu. V razpravah se je Slovenija zavzela za nadaljnje poenostavitve pri 
oblikovanju strateškega načrtovanja ter njegovem izvajanju in spremljanju, izrazila pa je nasprotovanje predvidenemu 
znižanju sredstev za SKP, zlasti za področje razvoja podeželja. Sprejet je bil tudi zakonodajni predlog o bolj poštenih 
odnosih v agroživilskem sektorju med malimi kmeti in pridelovalci ter njihovimi večjimi trgovinskimi partnerji. Kot 
del zakonodajnega svežnja o krožnem gospodarstvu je bil sprejet akt, ki vsebuje nove predpise o organskih gnojilih in 
gnojilih iz odpadkov v EU, s katerim bodo za ta gnojila veljali enaki konkurenčni pogoji kot za tradicionalna, anorganska 
gnojila, kar bo ustvarilo nove priložnosti na trgu za inovativna podjetja, obenem pa zmanjšalo nastajanje odpadkov, 
porabo energije in okoljsko škodo. Da bi zagotovili varstvo potrošnikov in dosegli razvoj v sektorju žganih pijač, je 
bil sprejet pravni okvir, ki zagotavlja enotna vseevropska pravila za trženje in označevanje žganih pijač ter zaščito 
geografskih označb. Na področju ribištva je najpomembnejši dosje predstavljal predlog o skladu EU za pomorstvo in 
ribištvo za finančno perspektivo 2021–2027, ki je bil objavljen junija. Evropska komisija je prav tako objavila predlog o 
spremembah uredb glede nadzora ribištva. Pri obeh predlogih je za Slovenijo pomembno, da se zagotovi upoštevanje 
potreb in značilnosti slovenskega ribiškega sektorja ter proporcionalnost pri izvajanju upravljanja. Konec leta je 
bil potrjen politični dogovor o celotnih dovoljenih ulovih in kvotah ribolovnih organizmov za leto 2019, ki za male 
pelagične staleže v Jadranskem morju določa omejitev ribolova ter ohranja rezervacijo ulova sardele in sardona za 
slovenske ribiče. 

Številni ukrepi s področja socialnih politik, ki so bili obravnavani v okviru Evropskega stebra socialnih pravic, so bili 
deležni številnih spodbud z zakonodajnimi, nezakonodajnimi in finančnimi instrumenti. Evropska komisija je objavila 
predloge zakonodajnih aktov za krepitev pravic mobilnih delavcev (napoteni delavci, otroški dodatki) ter o ustanovitvi 
Evropskega organa za delo. Velik del nezakonodajnih aktov je bil spremljan v okviru evropskega semestra, v katerega 
so bili prvič vključeni kazalniki za spremljanje uspešnosti na področju zaposlovanja in sociale. 

V okviru Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport so bili na področju izobraževanja sprejeti dokumenti, ki 
pomembno prispevajo k vzpostavitvi evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025, kar vključuje študij v drugi 
državi članici in čezmejno učenje. V okviru razprav o naslednjem večletnem finančnem okviru je bila posebna 
pozornost na področju izobraževanja namenjena obravnavi programa Erasmus za obdobje 2020–2027, saj je Evropska 
komisija predlagala podvojitev razpoložljivih finančnih sredstev in potrojitev število upravičencev, v predlog pa so 
vključeni programski sklopi na področjih izobraževanja, mladine in športa. V letu evropske kulturne dediščine so bili 
pod bolgarskim predsedstvom maja sprejeti sklepi sveta o potrebi umestitve kulturne dediščine v ospredje politik EU, 
na avdiovizualnem področju pa so se zaključila pogajanja o spremembi direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah. 

Pozornost Sveta za ekonomske in finančne zadeve je bila usmerjena predvsem v prizadevanja za vzpostavitev bančne 
unije in izvajanje načrta za kapitalsko unijo. V okviru poglabljanja ekonomske in monetarne unije so se nadaljevale 
razprave o krepitvi delovanja Evropskega mehanizma za stabilnost (ESM). Na davčnem področju je bila sprejeta 
lista nesodelujočih jurisdikcij. Dosežen je bil napredek glede avtomatične izmenjave informacij o čezmejnih shemah 
davčnega načrtovanja, napredek glede preprečevanja goljufij pri DDV, opravljanja storitev in prodaje blaga na daljavo 
ter poenostavitve obveznosti davčnih zavezancev iz naslova DDV pri čezmejnih dobavah blaga. 
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SOSEDNJE DRŽAVE 
V kontekstu prizadevanj za razvoj dobrososedskih odnosov je Slovenija v dialogu z Avstrijo, Hrvaško, Italijo in Madžarsko 
posebno pozornost namenjala krepitvi gospodarskega in čezmejnega sodelovanja, infrastrukturnim povezavam ter 
položaju avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah. Pomembna tema pogovorov s predstavniki 
sosednjih držav je bilo tudi upravljanje migracij in s tem povezan nadzor meja. 

Z Republiko Avstrijo se je nadaljeval intenziven 
dialog na najvišjih ravneh. Izmenjani so bili obiski 
na ravni zunanjih ministrov: marca je bila na obisku 
v Sloveniji avstrijska zvezna ministrica za zunanje 
zadeve dr. Karin Kneissl, novembra pa je bil na obisku 
v Avstriji zunanji minister dr. Cerar. Decembra je 
Avstrijo obiskal predsednik vlade Šarec, ki ga je gostil 
zvezni kancler Sebastian Kurz, srečal pa se je tudi z 
zveznim predsednikom Alexandrom Van der Bellnom. 
Nadaljevale so se tudi redne konzultacije med 
zunanjima ministrstvoma na ravni državnih sekretarjev 
in generalnih direktorjev. Novembra je potekalo peto 
zasedanje Skupnega odbora Slovenija Štajerska. 

Med Slovenijo in Hrvaško je potekalo več neuradnih 
srečanj predsednikov republik Boruta Pahorja in 
Kolinde Grabar Kitarović, predsednika vlad pa sta se 
aprila sestala ob robu zasedanja Procesa sodelovanja 
v Jugovzhodni Evropi – SEECP. 

Predsednik republike Pahor je v okviru utečenega trilateralnega formata Slovenija-Avstrija-Hrvaška julija v Vipolžah 
gostil avstrijskega predsednika Van der Bellna in hrvaško predsednico Grabar Kitarović. 

Z Italijansko republiko se je nadaljevala praksa rednih konzultacij med predstavniki zunanjih ministrstev na različnih 
ravneh. Maja je potekalo srečanje med predsednikoma republik Pahorjem in Sergiem Matarello, novembra pa je bil 
na obisku v Rimu minister za zunanje zadeve dr. Cerar. Januarja je v Trstu potekalo 3. zasedanje Skupnega odbora 
Slovenije in Furlanije - Julijske krajine. 

Minister Karl Erjavec in avstrijska zvezna ministrica za Evropo, 
integracijo in zunanje zadeve dr. Karin Kneissl 

Foto: Arhiv MZZ 

Junijski obisk državnega sekretarja Iztoka Mirošiča v Rimu 
Foto: Arhiv MZZ 
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V okviru rednega dialoga s predstavniki Svetega sedeža 
je bil novembra na obisku pri Svetem sedežu minister 
za zunanje zadeve dr. Cerar. Predsednik Pahor se 
je maja v Vatikanu udeležil dobrodelnega dogodka v 
podporo delovanju misijonarja Pedra Opeke. 

Minister dr. Cerar se je novembra v Rimu sestal tudi 
z velikim kanclerjem Suverenega Malteškega viteškega 
reda. 

Dvostranska srečanja z Madžarsko so se v letu 
2018 nadaljevala z oktobrskim uradnim obiskom 
predsednika Madžarske Jánosa Áderja v Sloveniji, 
novembra pa je Slovenijo obiskal madžarski zunanji 
minister Péter Szijjártó. Predsednik Državnega zbora 
republike Slovenije mag. Dejan Židan se je oktobra v 
Budimpešti udeležil 5. podonavske parlamentarne 
konference, ob robu katere se je srečal tudi s 
predsednikom madžarske narodne skupščine Lászlóm 
Kövérjem. Nadaljevale so se tudi redne konzultacije 
glede evropskih in bilateralnih tem na ravni državnih 
sekretarjev in generalnih direktorjev. 

Minister dr. Miroslav Cerar z državnim tajnikom Svetega sedeža 
kardinalom Pietrom Parolinom 

Foto: Arhiv MZZ 

Bilateralne konzultacije med Slovenijo in Madžarsko 
Foto: Arhiv MZZ 
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DVOSTRANSKO SODELOVANJE V EVROPI 
Strateški dialog z Nemčijo se je še naprej krepil na podlagi 
Deklaracije o poglobljenem sodelovanju med državama, 
v njegovem okviru pa se je začela priprava delovnega 
programa za prihodnje obdobje. Politični in gospodarski stiki 
so se okrepili z odprtjem Konzulata Republike Slovenije na 
čelu s častnim konzulom novembra v Hannovru ter obiski 
predsednika republike Pahorja marca, predsednika vlade 
Šarca oktobra in zunanjega ministra dr. Cerarja decembra 
v Berlinu. Nadaljevale so se tudi redne konzultacije med 
zunanjima ministrstvoma tako na politični kot na delovni 
ravni. Slovenija je še naprej krepila odnose z zvezno deželo 
Bavarsko, s katero so bili v okviru zasedanja Stalne mešane 
slovensko-bavarske komisije junija potrjeni skupni projekti za 
sodelovanje v prihodnjem dveletnem obdobju. 

Začele so se priprave na sklenitev novega akcijskega načrta 
v okviru strateškega partnerstva s Francijo za obdobje 
2019–2022, ki predstavlja pomembno podlago za okrepljeno 
sodelovanje na političnem, gospodarskem in drugih zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije Heiko Maas 

Foto: Arhiv MZZ področjih, tudi z mislijo na zaporedno predsedovanje držav 
Svetu Evropske unije. Obojestranski interes za tesnejše sodelovanje med državama na dvostranski in evropski ravni je 
bil potrjen tudi na oktobrskem srečanju predsednika vlade Šarca s predsednikom Francoske republike Emmanuelom 
Macronom ob robu zasedanja azijsko-evropskega vrha. Nadaljevale so se tudi konzultacije na ravni državnih sekretarjev 
obeh zunanjih ministrstev. 

Nadaljeval se je dinamičen dialog na ravni predsednikov vlad Slovenije in držav Beneluksa (Belgija, Nizozemska, 
Luksemburg), vzpostavljen v preteklem letu, zlasti glede ključnih vprašanj delovanja Evropske unije, kjer imajo 
države zelo podobne poglede. Februarja 2018 je predsednik vlade dr. Cerar v Ljubljani gostil vrh Slovenija-Beneluks, 
konkretne skupne pobude in aktivnosti pa so bile tema rednih in pogostih konzultacij na politični in delovni ravni med 
Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in ministrstvi za zunanje zadeve držav Beneluksa. 

Posebna pozornost je bila namenjena krepitvi sodelovanja z državami srednje Evrope in alpskega prostora. S Poljsko 
sta bila izmenjana obiska predsednikov zgornjih domov parlamenta – marca je bil na obisku v Sloveniji predsednik 
poljskega senata Stanisław Karczewski, septembra pa je bil na uradnem obisku na Poljskem predsednik državnega 
sveta Alojz Kovšca. Maja se je predsednik Pahor udeležil odkritja spomenika padlim Slovencem na Galicijski fronti 
v 1. sv. vojni in se sestal s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo. Poljski državni sekretar za evropske zadeve 

Minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar in minister za 

Pogovor državnega sekretarja Iztoka Mirošiča z zunanjepolitičnim svetovalcem češkega predsednika Rudolfom Jindrákom 
Foto: Arhiv MZZ 

Konrad Szymański se je septembra udeležil Strateškega foruma Bled. Junija je Slovenija odprla nov konzulat na čelu s 
častnim konzulom v mestu Lublin na Poljskem. Aprila je bil na uradnem obisku v Sloveniji slovaški predsednik Andrej 
Kiska. Minister za zunanje zadeve dr. Cerar se je oktobra v Pragi udeležil svečanosti ob 100. obletnici ustanovitve 
Češkoslovaške in se srečal z ministrom za zunanje zadeve Češke republike Tomášem Petříčkom. S Češko so bile 
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aprila opravljene politične konzultacije na ravni državnih sekretarjev. Predstavniki Republike Slovenije so se v skladu 
z uveljavljeno prakso redno udeleževali srečanj Višegrajske skupine v razširjenih formatih. Slovenija je marca gostila 
srečanje namestnikov zunanjih ministrov držav kvadrilaterale – Avstrije, Liechtensteina, Švice in Slovenije. Predsednik 
republike Pahor se je junija v Ženevi in septembra v New Yorku srečal s predsednikom Švicarske konfederacije Alainom 
Bersetom. 

Slovenija še naprej utrjuje svojo sredozemsko identiteto in vzdržuje dobre odnose s sredozemskimi državami tako na 
delovni kot na politični ravni. Januarja je Slovenijo obiskal predsednik portugalske vlade António Costa, decembra pa je 
bil na obisku na Portugalskem predsednik državnega zbora mag. Židan. Predsednik vlade Šarec se je novembra mudil 
na obisku v Španiji, decembra je bil na državniškem obisku v Grčiji predsednik republike Pahor. Na ravni ministrstev 
za zunanje zadeve je bila opravljena vrsta političnih konzultacij z Grčijo, Ciprom, Španijo in Portugalsko. 

Še naprej se krepijo tradicionalno dobri odnosi z baltskimi državami, s katerimi Slovenija deli poglede v okviru 
Evropske unije in Nata. Predsednik Pahor se je septembra udeležil 14. srečanja Skupine Arraiolos v Rigi in imel krajši 
dvostranski pogovor s predsednikom Latvije Raimondsom Vējonisom. Ob tej priložnosti je obiskal tudi vojaško bazo v 
Adažiju, kjer v okviru Natove misije Okrepljena prednja prisotnost deluje tudi kontingent Slovenske vojske. Novembra 
so potekale politične konzultacije z Estonijo na ravni generalnih direktorjev za zadeve EU, aprila pa konzultacije 
državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade v Estoniji in Litvi. Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca se je 
aprila udeležil konference predsednikov parlamentov EU v Talinu. 

Slovenija je okrepila konzularno prisotnost v Nordijski 
regiji z odprtjem novih konzulatov na čelu s častnimi 
konzuli v Roskildeju na Danskem ter v Helsinkih in 
Lahtiju na Finskem. Dialog z Norveško se je nadaljeval 
s srečanjem med zunanjima ministroma obeh držav 
ob robu vrha Nata decembra in konzultacijami na 
ravni državnih sekretarjev zunanjih ministrstev, ki so 
potekale aprila. Oktobra 2018 je Slovenijo obiskala 
številčna delegacija diplomatov Ministrstva za 
zunanje zadeve Islandije. Predsednik vlade Šarec se 
je novembra mudil na obisku na Danskem, februarja 
pa so potekale konzultacije med ministrstvoma za 
zunanje zadeve na ravni državnih sekretarjev. 

Nadaljevalo se je tudi dobro in sodelovanje z Romunijo, 
ki bo v prvi polovici leta 2019 prevzela predsedovanje 
Svetu Evropske unije, kar je bila tudi tema opravljenih 
konzultacij med ministrstvoma za zunanje zadeve. 
Predsednik državnega sveta Kovšca se je junija udeležil 
srečanja Združenja evropskih senatov v Romuniji. 
Namestnik romunskega zunanjega ministra George 
Ciamba se je septembra udeležil Strateškega foruma 
Bled. Septembra se je predsednik Pahor udeležil vrha 
Pobude treh morij v Bukarešti. 

Z odprtjem veleposlaništva ter akreditacijo 
rezidenčnega veleposlanika Slovenije v Bolgariji so 
se odnosi med državama vidno okrepili. V letu 2018 
sta bila na uradnem obisku v Bolgariji predsednik 
republike Pahor in minister za zunanje zadeve dr. 
Cerar. 

V času intenzivnih pogajanj o izstopu Združenega 
kraljestva iz Evropske unije so leta 2018 med državama 
potekale redne konzultacije na ravni državnih 
sekretarjev in generalnih direktorjev ministrstev za 
zunanje zadeve. Predsednik vlade dr. Cerar se je julija 

Državni sekretar mag. Dobran Božič in Ann Linde, 
švedska ministrica za evropske zadeve 

Foto: Arhiv MZZ 

Minister dr. Miroslav Cerar na uradnem obisku v Bolgariji 
Foto: Arhiv MZZ 

udeležil vrha Berlinskega procesa v Londonu, oktobra se je srečanja srednjeevropskih zunanjih ministrov udeležila 
državna sekretarka Simona Leskovar. Marca je Slovenijo obiskal predsednik irskega senata Denis O'Donovan, maja pa 
so potekale gospodarske konzultacije na ravni generalnih direktorjev obeh zunanjih ministrstev. 

V okviru dobrih in prijateljskih odnosov med Slovenijo in Malto se je minister za zunanje zadeve Malte Carmelo Abela 
septembra udeležil Strateškega foruma Bled in se ob robu dogodka sestal s predsednikom vlade dr. Cerarjem. 
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ENERGETSKA DIPLOMACIJA 
V okviru energetske diplomacije se je nadaljevala krepitev dvostranskega in večstranskega sodelovanja s ključnimi 
partnerji na tem področju. Opravljene so bile energetske konzultacije s predstavniki izbranih evropskih držav in ZDA 
glede dvostranskega sodelovanja na področju energetike in geopolitičnih vidikov aktualnih energetskih projektov v 
Evropi. Nadaljeval se je redni dialog s sosednjimi državami, predvsem z Madžarsko, Avstrijo in Italijo, v okviru katerega 
so bila izmenjana stališča o vzajemni krepitvi energetskih povezav. 

Ministrstvo je bilo dejavno v evropski mreži strokovnjakov za energetsko diplomacijo držav članic EU, ki jo vodi Evropska 
služba za zunanje delovanje. 

Posebna pozornost je bila namenjena aktivnostim Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), ki ima 
sedež v Ljubljani. Ministrstvo je septembra podprlo drugi forum za integriteto in preglednost energetskih trgov (2nd 
Energy Market Integrity and Transparency Forum – REMIT Forum), ki ga je v Ljubljani organiziral ACER. Nadaljevala 
so se tudi prizadevanja ministrstva glede vloge sedeža ACER v Ljubljani, predvsem v okviru pogajanj o prenovljeni 
uredbi o ACER v Svetu EU, ter za povečanje kadrovskih in finančnih virov za ACER. Septembra je z delovanjem začela 
Evropska šola v Ljubljani, s čimer je Slovenija realizirala svojo zavezo iz sporazuma o sedežu med Vlado Republike 
Slovenije in agencijo ACER. 

Nadaljevalo se je sodelovanje v okviru medresorskih delovnih teles, ki obravnavajo evropske energetske projekte v 
skupnem interesu, usmerjene v prednostne vzpostavitve tako električnih kot plinskih povezav s sosednjimi državami. 
Ministrstvo je bilo aktivno tudi v medresorski komisiji pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, 
ki obravnava terminale za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem zalivu. Vse leto je potekalo tudi medresorsko 
usklajevanje stališč do problematike radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. 

Pri krepitvi sinergij med javnim in zasebnim sektorjem je bila posebna pozornost namenjena slovenskim podjetjem in 
njihovi seznanitvi s priložnostmi, ki jih omogočata globalni energetski prehod na obnovljive vire energije in izboljševanje 
energetske učinkovitosti v regijah zunaj EU. 

MAKROREGIONALNE STRATEGIJE 
Slovenija sodeluje v treh makroregionalnih strategijah: v Strategiji EU za Podonavsko regijo (EUSDR), Strategiji EU 
za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) in Strategiji EU za Alpsko regijo (EUSALP). Prepoznane interese je udejanjila 
z vodenjem izbranih tematskih področij in vodilno vlogo pri usklajevanju stališč med državami, in sicer glede 
mednarodnih prometnih tokov in njihovega razvoja v Podonavju, institucionalne krepitve in sodelovanja, predvsem 
z državami Zahodnega Balkana, pri izkoriščanju potenciala morja z zaledjem v Jadransko-jonski regiji, ekološke 
povezanosti alpskega prostora ter podpore in usmerjanja izvajanja EUSAIR. 

Državni sekretar mag. Dobran Božič na četrtem zasedanju Generalne skupščine Strategije EU za Alpsko regijo 
Foto: Land Tirol/Die Fotografen 

59 



 

 
 

 

 

 

Maja je v okviru tretjega letnega foruma Strategije EU za Jadransko jonsko regijo potekalo Ministrsko zasedanje 
Sveta Jadransko jonske pobude in EUSAIR, v okviru katerega so predstavniki osmih udeleženih držav sprejeli skupno 
deklaracijo, ki med drugim odpira vrata tesnejšemu sodelovanju Makedonije v Jadransko jonski pobudi. Slovenija je 
poudarila pomen širitvenega procesa EU na države Zahodnega Balkana in opozorila tudi na okoljski vidik sodelovanja 
v okviru strategije, pri tem pa izpostavila nedavno onesnaženje Jadranskega morja in obal s plastičnimi odpadki. 

Državni sekretar Iztok Mirošič na Ministrskem zasedanju Sveta Jadransko-jonske pobude in EUSAIR 
Foto: MZZ 

V začetku junija 2018 je ministrstvo organiziralo delavnice, ki so v ospredje postavile otroke. Dogodek Mladi za Evropo 
je povezal več kot 40 osnovnošolcev iz 18 osnovnih šol po Sloveniji. Otroške delavnice so vodili strokovnjaki iz različnih, 
večinoma nevladnih institucij, ki se osredotočajo na področje kulturne dediščine, varovanje okolja, migracije in 
komuniciranje. Otroci so sami poskrbeli, da je dogodek postal viden, njihovo razmišljanje pa slišano. 

Konec septembra je na slovenski obali potekal tradicionalni Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. 
Osrednji letni dogodek, namenjen najširšemu krogu deležnikov in javnosti, je potekal pod naslovom Videti moje morje. 
Prispeval je k dvigu ozaveščenosti o morju, morski obali, naravnih virih in gospodarskih možnostih. V okviru tedna je 
ministrstvo skupaj s programom Interact in Evropsko komisijo pripravilo delavnico Sporočilo v steklenici, namenjeno 
učenju o boljšem pretoku informacij znotraj makroregionalnih strategij in zunaj njih. 

Novembra je v okviru drugega letnega foruma EUSALP potekalo četrto zasedanje Generalne skupščine Strategije EU 
za Alpsko regijo, na katerem je bila sprejeta politična deklaracija. Alpsko regijo zaznamujejo edinstvene geografske 
in naravne danosti, sooča pa se tudi z izzivi, ki zahtevajo skupno ukrepanje; med njimi so demografski trendi, velika 
občutljivost na podnebne spremembe, poseben geografski položaj, vprašanje trajnostne mobilnosti in dostopnosti ter 
druga vprašanja. Slovenija je poudarila, da je treba posebno pozornost nameniti mladim, ki lahko že danes s svojimi 
idejami, inovativnostjo in odprtostjo prispevajo k iskanju rešitev, predvsem pa k oblikovanju skupne prihodnosti. 
Opozorila je na izziv makroregionalnega sodelovanja na področju medijev in komuniciranja ter predstavila slovenski 
predlog, da se vzpostavi enovit horizontalni steber za vse štiri makroregionalne strategije. 
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EU PORTAL 
V vladni informacijski sistem EU portal, ki je instrument odločanja vseh ministrstev in vladnih služb v RS o zadevah 
EU in ga skladno z določili Poslovnika vlade upravlja ministrstvo, je bilo skupaj uvrščenih 29.087 dokumentov, od tega 
25.750 dokumentov EU in 3.337 slovenskih dokumentov. Ministrstvo je po prejemu dokumentov EU ministrstvom in 
vladnim službam v 646 primerih naložilo pripravo predlogov za odločitve. Na portalu je bilo usklajevanih in objavljenih 
215 predlogov slovenskih stališč. Od tega je bilo 87 stališč sprejetih na ravni vlade in 128 v državnem zboru. Na portalu 
je bilo usklajena in sprejeta tudi 301 usmeritev in objavljenih 54 uradnih izjav Republike Slovenije. 

Iz Sveta EU je vlada na portal prejela najave za 3.227 zasedanj delovnih skupin in Sveta na ministrski ravni, objavljenih 
je bilo 1.661 poročil s teh zasedanj. Za zasedanja Sveta je bilo na EU portalu pripravljenih 86 vladnih izhodišč za 
udeležbo predstavnikov Slovenije na ministrski ravni. Prek portala je bilo v vladni postopek posredovanih 84 poročil iz 
ministrskih svetov. 
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sloveni 201s 

VEČSTRANSKO MEDNARODNO SODELOVANJE 

ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV 

Slovenija je nadaljevala s poudarjanjem pomena multilateralizma, v središču katerega je močna, učinkovita in 
vključujoča Organizacija združenih narodov (OZN), ter si prizadevala za legitimnost in transparentnost mednarodnega 
odločanja. Podpirala je prizadevanja za reformo organizacije in se zavzemala za odgovorno delovanje Varnostnega 
sveta OZN – tudi v primerih genocida, hudodelstev proti človečnosti in vojnih hudodelstev. Slovenske aktivnosti so bile 
tradicionalno usmerjene v varstvo in uveljavljanje človekovih pravic, krepitev in spoštovanje mednarodnega prava, 
preprečevanje konfliktov ter spoštovanje ciljev in načel Ustanovne listine OZN. Slovenija je nadaljevala s prizadevanji 
za dosledno uveljavitev Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah in Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. 

Slovenija je sodelovala v razpravah Generalne skupščine in njenih odborov ter na več odprtih razpravah Varnostnega 
sveta. Na splošni razpravi 73. zasedanja Generalne skupščine je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor izrazil 
podporo aktivnemu multilateralizmu in sodelovanju držav za doseganje ciljev, ki temeljijo na skupnih vrednotah, 
vladavini prava in človekovih pravicah. 

Slovenija je bila dejavna v mirovnih operacijah in misijah OZN, ki predstavljajo eno od najučinkovitejših orodij na 
področju promocije in vzdrževanja mednarodnega miru in varnosti. Prav tako je spremljala in podpirala reformna 
prizadevanja generalnega sekretarja OZN na tem področju, med drugim tudi njegovo pobudo o ukrepanju za mirovne 
operacije (Action for Peacekeeping – A4P), predstavljeno spomladi 2018. 

Nadaljevala so se prizadevanja za zagotavljanje 
podpor slovenskim kandidaturam v različna telesa 
mednarodnih organizacij, vključno s kandidaturo 
dr. Vasilke Sancin v Odbor OZN za človekove pravice 
za obdobje 2019–2022, kamor je bila izvoljena junija 
2018, ter kandidaturo za prvo članstvo Slovenije v 
Ekonomskem in socialnem svetu OZN za obdobje 
2023–2025. 

Slovenije je v sklopu triletnega članstva v Svetu OZN 
za človekove pravice (med 2016 in 2018) v letu 2018 
uspešno predsedovala temu telesu. Decembra je Vlada 
Republike Slovenije najavila ponovno kandidaturo za 
članstvo v SČP za obdobje 2026–2028. Slovenija je 
bila v letu 2018 še naprej članica v Izvršnem odboru 
Unesca, Sveta guvernerjev Mednarodne agencije za 
atomsko energijo (IAEA) in Biroja Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, 
njeni predstavniki pa so bili člani v Komisiji OZN za mednarodno pravo, Regionalnem odboru Svetovne zdravstvene 
organizacije za Evropo, Medvladnem svetu Mednarodnega hidrološkega programa Unesca in Svetu Mednarodnega 
urada za izobraževanje pri Unescu. 

Medvladni odbor Unesca za varovanje nesnovne kulturne dediščine je novembra sprejel odločitev o vpisu klekljanja čipk 
v Sloveniji in kraške umetnosti suhozidne gradnje na reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. 

ORGANIZACIJA ZA VARNOST IN SODELOVANJE V EVROPI 

Prof. dr. Vasilka Sancin 
Foto: Roman Šipić/Delo 

Slovenija je še naprej zavzeto delovala v okviru Organizacije za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Od aprila do avgusta 
je Forumu za varnostno sodelovanje (FSC) predsedoval stalni 
predstavnik Slovenije pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih 
organizacijah na Dunaju, veleposlanik Andrej Benedejčič, 
Slovenija pa je v t. i. trojki FSC sodelovala vse leto. Med slovenskim 
predsedovanjem FSC se je zvrstilo dvanajst zasedanj Foruma, 
letna razprava o implementaciji Kodeksa ravnanja na področju 
politično-vojaških vidikov varnosti in letna varnostna pregledna 
konferenca. Slovenija si je v času predsedovanja prizadevala 
prispevati h krepitvi zaupanja v regiji OVSE in spodbuditi dialog 
med sodelujočimi državami. 

OSCE Forum for Security Co-operation 

Uradni logotip slovenskega predsedovanja 
Forumu za varnostno sodelovanje OVSE 

Vir: MZZ 
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NJEN SVET JE NAŠ SVET 

# HerWorldOurWorld 

Otvoritev slovenskega predsedovanja Forumu za varnostno sodelovanje OVSE 
Foto: Micky Kroell/OSCE 

Slovenska stran je bila aktivna pri promociji enakosti spolov. V 
sodelovanju s Sekretariatom OVSE je vzpostavila spletno stran 
mreže MenEngage, ki je namenjena poudarjanju ključne vlogo 
moških pri promociji pravic žensk. 

Nadaljevalo se je dobro sodelovanje z Uradom OVSE za 
demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR). ODIHR 
je v času priprav na parlamentarne volitve v Slovenijo poslal 
strokovno ekipo. V devetih misijah ODIHR za opazovanje 
volitev v drugih državah OVSE je sodelovalo devet kratkoročnih 
opazovalcev iz Slovenije. 

Minister dr. Miroslav Cerar se je decembra udeležil zasedanja 
Ministrskega sveta OVSE, ki ga je v Milanu gostila Italija, 
predsedujoča OVSE v letu 2018. Minister je med drugim 
izpostavil slovenska prizadevanja v okviru organizacije in podprl 
reformne aktivnosti generalnega sekretarja OVSE. 

Slovenijo je septembra 2018 obiskal generalni sekretar OVSE 
Thomas Greminger, ki se je udeležil Strateškega foruma Bled. 

SVET EVROPE 
Svet Evrope je zaznamovala razprava o izzivih organizacije, predvsem o krizi v odnosih med Rusijo in Svetom Evrope, 
ki se je še poglobila. 

Državni sekretar Andrej Logar se je maja v Elsinorju na Danskem udeležil 128. zasedanja Odbora ministrov Sveta 
Evrope, kjer je med drugim poudaril, da moramo organizacijo, ki se sooča z zahtevnimi izzivi, narediti močnejšo, bolj 
neodvisno in odporno, ter zagotovil podporo Slovenije pri teh prizadevanjih. 

Slovenija je nadaljevala trend zmanjševanja števila pritožb pred Evropskim sodiščem za človekove pravice kot tudi 
števila neizvršenih sodb. Trenutno ima Slovenija enajst neizvršenih sodb, kar jo uvršča med države z najmanjšim 
številom odprtih zadev. Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope je oktobra soglasno in brez razprave sprejel 
resolucijo o izvrševanju Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin za Slovenijo. 

Plakat z dogodka v Mariboru za ozaveščanje 
javnosti o enakosti spolov 

Foto: Arhiv MZZ 
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Panel discussion 

on the occa sion of the 2S'h anniversary of Slovenia 's membership 

of the Council of Europe 

Council of Europe : Democracy, Human Rights, and the Rule of Law at a Crossroads 

Wubljan~22. S. 2018 

Ob 25. obletnici vključitve Slovenije v Svet Evrope je Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj s Svetom Evrope organiziralo 
panelno razpravo Svet Evrope: demokracija, človekove pravice in vladavine prava na razpotju. Zaznamovana je bila 
tudi dvajseta obletnica začetka veljavnosti Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin in Evropske 
listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih. 

Panelna razprava ob 25. obletnici članstva Republike Slovenije v Svetu Evrope 
Foto: STA 

Na pobudo Slovenije in partnerskih držav je Svet Evrope že četrtič zaznamoval Evropski dan za zaščito otrok pred 
spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. S kampanjo Začni govoriti je bilo leto posvečeno spolnim zlorabam otrok v 
športu. 

NATO 

Predsednik Borut Pahor je januarja uradno obiskal sedež Nata. To je bil prvi obisk predsednika republike po vstopu 
Slovenije v zavezništvo. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je bil oktobra na uradnem obisku v Republiki Sloveniji. 

Vrha Nata, ki je potekal julija na novem sedežu organizacije, se je udeležila delegacija Republike Slovenije pod vodstvom 
predsednika vlade dr. Miroslava Cerarja. Voditelji so potrdili dvotirni pristop do Rusije ter obravnavali izzive z Bližnjega 
vzhoda in Severne Afrike. Potekala je razprava o krepitvi odvračalne in obrambne drže v spremenjenih mednarodnih 
razmerah, o prispevku Nata pri boju mednarodne skupnosti proti terorizmu ter o pravičnejši razdelitvi bremen med 
zaveznicami. Na vrhu je Makedonija prejela povabilo za začetek pristopnih pogajanj za članstvo. Vzpostavljena je bila 
nova nebojna misija Nata v Iraku. Slovenija je namenila finančni prispevek v Skrbniški sklad za Irak. 

Državni sekretar Andrej Logar ter poveljnik združenega poveljstva sil Nata v Neaplju in 
ameriških pomorskih sil v Evropi in Afriki admiral James G. Foggo III. 
Foto: Arhiv MZZ 65 



 

 

 

 

 

 

 

Aprila in decembra sta potekali zasedanji ministrov za zunanje zadeve Nata. 

Slovenija je nadaljevala s proaktivno politiko pri podpori evro-atlantskemu vključevanju držav Zahodnega Balkana. 
Prispeva je 250 pripadnikov v misijo na Kosovu (KFOR) in vodjo Natove povezovalne pisarne Skopje in tudi tako 
sodelovala pri stabilizaciji razmer v regiji, ki je strateškega pomena za stabilnost evro-atlantskega prostora. 

Zaradi marčevskih dogodkov v Salisburyju in novembrskih dogodkov v Azovskem morju bil znaten del razprav namenjen 
odnosom med Natom in Rusijo. Potekali sta tudi zasedanji Sveta Nato-Rusija. Gruzija ostaja pomembna partnerica 
Nata, zato je bil poseben poudarek namenjen tudi implementaciji Okrepljenega paketa ukrepov Nato-Gruzija – z 
aktivno slovensko udeležbo. Nadaljevala se je implementacija Celovitega paketa pomoči za Ukrajino, vključno s 
slovenskim prispevkom v Skrbniški sklad za medicinsko rehabilitacijo ranjenega ukrajinskega vojaškega osebja. 

Slovenija je večkrat izrazila podporo krepitvi celovite in verodostojne odvračalne drže Nata – tudi s svojo vojaško 
udeležbo v misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji. 

Slovenija je julija povečala finančni prispevek v Skrbniški sklad za finančno vzdrževanje afganistanske nacionalne 
vojske na 750.000 USD. Napotila je dodatnega pripadnika Slovenske vojske v misijo Odločna podpora v Afganistanu in 
tako povečala slovenski kontingent na osem pripadnikov Slovenske vojske. 

Slovenski prispevek je bil viden in cenjen tudi pri pripravi interaktivnega zemljevida o ženskah, miru in varnosti, ki je 
bil predstavljen na julijskem vrhu Nata. 

Slovenija je v 2018 opravljala nalogo Natovega kontaktnega veleposlaništva v Bernu. 
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RAZOROŽEVANJE, BOJ PROTI TERORIZMU IN NOVE GROŽNJE 

RAZOROŽEVANJE, NEŠIRJENJE OROŽJA, NADZOR NAD OBOROŽITVIJO IN IZVOZNI REŽIMI 
Sloveniji se je septembra izteklo dvoletno članstvo v Svetu 
guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo 
(IAEA). Marca je Svetu guvernerjev predsedoval stalni 
predstavnik Republike Slovenije pri OZN, OVSE in drugih 
mednarodnih organizacijah na Dunaju, veleposlanik 
Andrej Benedejčič. 

Slovenija je zagovarjala postopno približevanje svetu 
brez jedrskega orožja z ohranitvijo in delovanjem znotraj 
arhitekture, temelječe na Pogodbi o neširjenju jedrskega 
orožja. Zasedanja na visoki politični ravni Varnostne 
pobude proti širjenju orožij za množično uničevanje (PSI) 
v Parizu se je udeležil državni sekretar Andrej Logar. 

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec se je februarja 
v Ženevi udeležil visokega segmenta Konference o 
razorožitvi. 

Zaradi kršenja norm in standardov na področju prepovedi uporabe kemičnega orožja je Slovenija posebno pozornost 
namenila izvajanju Konvencije o prepovedi kemičnega orožja, kjer med drugim podpira izvajanje ukrepov za pripis 
krivde odgovornim. Podprla je sklic izrednega zasedanja Konference držav pogodbenic, ki je junija potekalo v Haagu 
in ki se ga je udeležil državni sekretar Andrej Logar, ter oblikovanje režima omejevalnih ukrepov EU za neširjenje 
kemičnega orožja. Slovenija se je pridružila Mednarodnemu partnerstvu proti nekaznovanju za uporabo kemičnega 
orožja. 

Slovenija je bila dejavna v okviru drugih konvencij in pogodb s tega področja, še posebej v okviru Konvencije o prepovedi 
uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju (Ottawska konvencija) in 
Konvencije o kasetnem strelivu – tudi s promocijo in zagotavljanjem podpore ITF – Ustanovi za krepitev človekove 
varnosti. 

Zasedanje Sveta guvernerjev IAEA – predsedujoči veleposlanik Andrej 
Benedejčič in generalni direktor IAEA Yukiya Amano 

Foto: IAEA 

Plakat Obrazi ITF 
Foto: Arhiv MZZ 

Za zagotovitev nadzora nad izvozom orožja in vojaške opreme ter blaga z dvojno rabo je ministrstvo sodelovalo pri 
delu pristojnih vladnih komisij. Slovenija je poleg tega soorganizirala usposabljanja za države Jugovzhodne Evrope in 
Ukrajine v okviru programa EU za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo EUP2P in ameriškega programa za nadzor nad 
izvozom EXBS. 
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TERORIZEM IN NASILNI EKSTREMIZEM 

Slovenija je tudi v letu 2018 podpirala prizadevanja mednarodne skupnosti v boju proti terorizmu. Slovenija je članica 
Globalne koalicije zoper Daiš in sodeluje v delovni skupini o tujih terorističnih borcih. Minister za zunanje zadeve Karl 
Erjavec se je februarja udeležil zasedanja Globalne koalicije v Kuvajtu. 

V okviru Delovne skupine Sveta EU za boj proti terorizmu – zunanji vidiki (COTER) – je Slovenija skupaj s Češko in 
Madžarsko predstavila dokument za razpravo o kemičnem, biološkem, radiološkem in jedrskem vidiku terorizma. 
Ministrstvo je podpiralo tudi slovenski pobudi za boj proti terorizmu na Zahodnem Balkanu (Western Balkans 
Counter-Terrorism Initiative) in za integrativno upravljanje notranje varnosti (Integrative Internal Security Governance 
– IISG) ter pobudo First Line o ozaveščanju in spodbujanju vzpostavitve in okrepitve nacionalnih zmogljivosti v regiji 
Zahodnega Balkana na področju preprečevanja radikalizacije. 

HIBRIDNE GROŽNJE 

Slovenija z državami članicami EU sodeluje pri krepitvi odpornosti na hibridne grožnje ter podpira boljše sodelovanju 
pri izmenjavi informacij o dezinformacijskih kampanjah in drugih poskusih vplivanja na notranje demokratične procese 
v državah članicah s strani tretjih držav. Sodelovala je pri pripravi akcijskega načrta za boj proti dezinformacijam, ki ga 
je Evropski svet potrdil decembra. Prav tako je aktivno podpirala krepitev strateškega komuniciranja EU in držav članic 
v Vzhodni Evropi in na Zahodnem Balkanu, spodbujanje medijskega opismenjevanja in kakovostnega novinarstva ter 
sodelovanja s civilno družbo v boju proti dezinformacijam. 

KIBERNETSKA VARNOST 

Kibernetski napadi so v letu 2018 postali ena od večjih groženj državam, mednarodnim organizacijam in njihovim 
sistemom. Krepitev kibernetske varnosti je tako postala eno pomembnejših področij sodelovanja v EU in Natu. 
Krepitev kibernetske obrambe zavezništva je bila ena od tem julijskega zasedanja vrha Nata v Bruslju. Slovenija je 
izrazila namero, da postane članica Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo v Talinu. 
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ČLOVEKOVE PRAVICE 

DELOVANJE V SVETU ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 

Poleg zaključka drugega triletnega članstva Slovenije v Svetu OZN za človekove pravice (SČP) je leto 2018 zaznamovalo 
slovensko predsedovanje temu ključnemu organu OZN za promocijo in spoštovanje človekovih pravic. Veleposlanik 
Vojislav Šuc, stalni predstavnik Republike Slovenije pri Uradu OZN in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi, si 
je v vlogi predsedujočega Svetu prizadeval za povečanje učinkovitosti dela tega telesa, povečanje njegovega ugleda in 
sodelovanja z drugimi entitetami v sistemu OZN ter za konstruktivno vzdušje, dialog in zaupanje. 

Oktobra je Slovenija v Ljubljani gostila neformalni posvet stalnih predstavnikov držav članic SČP. Posveta se je 
udeležila Michelle Bachelet, nova visoka komisarka OZN za človekove pravice, ki se je srečala z ministroma za zunanje 
in notranje zadeve dr. Miroslavom Cerarjem in mag. Boštjanom Poklukarjem, državno sekretarko v Ministrstvu za 
zunanje zadeve Simono Leskovar ter varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. 

Letnega visokega segmenta v okviru 37. zasedanja SČP se je udeležil minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, na 38. 
zasedanju pa je SČP nagovoril predsednik Borut Pahor. 

38. redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice 
Foto: Arhiv MZZ 

Kot članica SČP je Slovenija dejavno sodelovala pri pogajanjih o resolucijah in njihovem sprejemu ter podala več 
nacionalnih izjav. Podobno kot v preteklih letih je s skupinami držav predlagala resolucije o človekovih pravicah in 
okolju, o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice ter o pravicah pripadnikov manjšin. Sodelovala je v 
razpravah o stanju človekovih pravic v svetu in podprla različne mehanizme za njihovo spremljanje v posameznih 
državah. Slovenija je sodelovala tudi v univerzalnem periodičnem pregledu, kjer je podala vprašanja in priporočila 
vsem pregledanim državam. 

ZAZNAMOVANJE 70. OBLETNICE SPREJETJA SPLOŠNE DEKLARACIJE ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Ob 70. obletnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic je ministrstvo posodobilo prevod deklaracije, ki je 
bil aprila prvič objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije ter izdan v Zbirki Mednarodno pravo. Knjižica je bila 
brezplačno razdeljena šolskim, univerzitetnim in splošnim knjižnicam. Za zaznamovanje tega jubileja je ministrstvo 
aprila v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede in Društvom za Združene narode za Slovenijo organiziralo okroglo 
mizo Splošna deklaracija človekovih pravic: Dediščina in izzivi za današnji čas, na kateri je prisotne nagovoril minister 
za zunanje zadeve Karl Erjavec. 
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Obletnici sprejetja deklaracije je bilo posvečeno tudi zaznamovanje mednarodnega dneva človekovih pravic. Ministrstvo 
je s postavitvijo razstave o starejših na Brdu pri Kranju sodelovalo na sprejemu varuhinje človekovih pravic ob dnevu 
človekovih pravic. Minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar je decembra nagovoril udeležence okrogle mize, ki sta 
jo ob mednarodnem dnevu človekovih pravic organizirala Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske in Pravna fakulteta 
Univerze v Ljubljani. 

DRUGE AKTIVNOSTI NA PODROČJU ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Slovenija je bila med zasedanjem 3. odbora Generalne skupščine OZN za socialne, humanitarne in kulturne zadeve 
posebej aktivna pri pogajanjih o resoluciji glede nadaljnjega izvajanja sklepov Druge svetovne skupščine o staranju 
prebivalstva. Vključena je bila v pripravo osnutkov resolucij, ki jih predlaga EU ter v sodelovanju z nordijskimi državami 
in Belgijo v sprejem predložila resolucijo o krepitvi sistema pogodbenih teles za človekove pravice, ki je bila soglasno 
potrjena. 

Slovenija je dejavno podpirala oblikovanje novega mednarodnega instrumenta, ki bi obravnaval človekove pravice 
starejših. Kot podpredsedujoča Biroju Odprte delovne skupine OZN za staranje (OEWGA) je pripomogla k uspešni 
izvedbi 9. zasedanja OEWGA julija v New Yorku. Na 38. in 39. zasedanju SČP je Slovenija soorganizirala stranska 
dogodka o pravicah starejših. Slovenija je v začetku leta 2018 gostila globalno konferenco OECD o staranju. 

Udeleženci konference OECD o enakosti pri staranju 
Foto: Arhiv MZZ 

Ministrstvo je za spodbudo pri razmisleku o vplivu staranja na odnos družbe do posameznika in o zagotavljanju pravic 
starejšim zasnovalo razstavo STARANJE. Družba za vse. Razstava je bila na ogled na Brdu pri Kranju, v Gornji Radgoni, 
Madridu, Parizu, Ljubljani in Ženevi. 

Slovenija je nadaljevala mednarodne aktivnosti za doseganje enakosti spolov in udejanjanje človekovih pravic žensk 
in deklic. Stalni predstavniki Slovenije v Ženevi, New Yorku in na Dunaju so nadaljevali sodelovanje v mreži šampionov 
za enakost spolov. Z aktivnostmi v podporo krepitvi moči žensk in deklic so sodelovala tudi slovenska diplomatska in 
konzularna predstavništva. 

Za enakost spolov si je Slovenija prizadevala tudi na področju miru in varnosti ter z njima povezanimi področji. V 
novembru je Vlada Republike Slovenije sprejela drugi Akcijski načrt za izvajanje resolucij Varnostnega sveta OZN 
o ženskah, miru in varnosti v obdobju 2018–2020, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z 
drugimi relevantnimi resorji in civilno družbo. V začetku leta je ministrstvo v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje 
zadeve Norveške pripravilo dvodnevni strokovni posvet o vlogi nacionalnih akcijskih načrtov. 

Slovenija je kot zagovornica pravic otrok v mednarodnih organizacijah in forumih sodelovala v različnih razpravah 
in pogajanjih na tem področju. V letu 2018 je nadaljevala predstavljanje razstave otroških del My Piece for Peace v 
Avstraliji. 

Tudi v letu 2018 je potekalo spodbujanje za dosego ciljev Svetovnega programa za izobraževanje za človekove pravice. 
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Slovenija je aktivno sodelovala v Platformi za izobraževanje za človekove pravice v New Yorku in Ženevi. V okviru 39. 
zasedanja SČP je bila septembra soglasno sprejeta resolucija o Svetovnem programu za človekove pravice za četrto 
fazo (2020–2024), ki jo je koordinirala Slovenija. 

Projekt izobraževanja o pravicah otrok Naše pravice se je nadaljeval na Kosovu in se v okviru razvojnega sodelovanja 
začel v Egiptu. Razstava Naše pravice je bila kot stalna postavljena v ljubljansko osnovno šolo Bičevje. 

V prizadevanju za enake pravice za vse ter za odpravo diskriminacije in nasilja nad LGBTI osebami je Slovenija aktivno 
sodelovala v Koaliciji za enake pravice (Equal Rights Coalition – ERC). Predstavniki ministrstva so se udeležili bienalne 
globalne konference ERC, ki je potekala v Kanadi. 

Slovenija je bila aktivna v ožji skupini držav za človekove pravice in okolje. Na marčnem zasedanju SČP je skupaj s Švico 
vodila pogajanja za podaljšanje mandata posebnega poročevalca za človekove pravice in okolje. Posebni poročevalec 
je na predlog Slovenije prvič poročal 3. odboru Generalne skupščine OZN. Aktivna je bila tudi v Modri skupini za pravico 
do vode in sanitarij ter v Ženevski zavezi za človekove pravice in podnebne spremembe. 

Vlada Republike Slovenije je novembra sprejela Nacionalni akcijski načrt za spoštovanje človekovih pravic v 
gospodarstvu, ki ga je ministrstvo pripravilo v sodelovanju z drugimi relevantnimi resorji in civilno družbo. 

Slovenija je še naprej podpirala razvijanje načela odgovornosti zaščititi (R2P). Nastopila je na odprti razpravi o R2P v 
Generalni skupščini OZN ter sodelovala pri pripravi izjav v okviru EU in Skupine prijateljev R2P. Nacionalna kontaktna 
točka za R2P se je junija udeležila Globalnega srečanja točk za R2P v Helsinkih in nadaljevala z organizacijo nacionalnih 
dogodkov za ozaveščanje o preprečevanju družbenih procesov, ki lahko vodijo v grozodejstva. 

Slovenija je v letu 2018 oddala poročilo v okviru Mednarodne zveze za spomin na holokavst (IHRA) o delovanju na 
področju raziskovanja, izobraževanja in spominjanja holokavsta za obdobje 2011–2017. Slovenska delegacija se je 
udeležila obeh plenarnih zasedanj IHRA, ki sta potekali v Italiji (Rim, Ferrara). Ministrstvo je podprlo obeleževanje 
mednarodnega dne spomina na holokavst, in sicer v okviru projekta ŠOA – spominjamo se 2018, ter različne druge 
dejavnosti za ozaveščanje. Vlada Republike Slovenije je v letu 2018 sprejela tudi pravno nezavezujočo delovno definicijo 
antisemitizma IHRA. 

OBISKI MEDNARODNIH STROKOVNJAKOV 

Slovenijo je v okviru petega cikla spremljanja držav aprila obiskala delegacija Evropske komisije proti rasizmu in 
nestrpnosti Sveta Evrope (ECRI). Osrednje teme sestankov so bila vprašanja, povezana s protidiskriminacijsko 
zakonodajo, sovražnim govorom, nasiljem in zločini iz sovraštva ter Romi. 

Prav tako je bil aprila na obisku v Sloveniji posebni poročevalec OZN za vprašanja manjšin dr. Fernand de Varennes. 
Namen njegovega obiska so bila posvetovanja o stanju človekovih pravic oseb, ki pripadajo narodnim ali etničnim, 
verskim in jezikovnim manjšinam, ter ocena izvajanja obstoječe zakonodaje, politik in praks. Poročilo o obisku v 
Sloveniji bo posebni poročevalec predstavil SČP. 
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WORLD 
WATER 
DAY 

GLOBALNI IZZIVI 
MIGRACIJE 

V letu 2018 je bilo veliko pozornosti namenjene 
pogajanjem in sprejetju Globalnega dogovora o 
varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter Globalnega 
dogovora o beguncih, ki predstavljata pomemben 
korak pri upravljanju migracij, krepitvi mednarodnega 
sodelovanja na področju varstva beguncev in 
oblikovanju migracijske politike v svetovnem merilu. 
Slovenija je ves čas pogajanj aktivno sodelovala pri 
oblikovanju končnih predlogov obeh dokumentov. V 
decembru je podprla Globalni dogovor za urejene, 
varne in zakonite migracije na medvladni konferenci 
v Maroku in sprejetje ustrezne resolucije v Generalni 
skupščini OZN. Prav tako je v Generalni skupščini OZN 
podprla sprejetje Globalnega dogovora o beguncih. 

Slovenija si je v okviru skupnega globalnega pristopa 
EU k migracijam in mobilnosti še naprej prizadevala 
za zmanjševanje nezakonitih migracij na aktivnih 
tihotapskih poteh prek vzhodnega, osrednjega in 
zahodnega Sredozemlja. 

BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI 
Ministrstvo je v okviru svojih pristojnosti nudilo podporo prizadevanjem za preprečevanje trgovine z ljudmi in boj 
proti njej, kar je v okviru izvajanja nacionalnega Akcijskega načrta za boj proti trgovini z ljudmi zajemalo predvsem 
ozaveščanje diplomatov na diplomatskih in konzularnih predstavništvih, da pri svojem delu prepoznajo trgovino z 
ljudmi in se ustrezno odzovejo. Slovenija je bila na področju boja proti trgovini z ljudmi dejavna v različnih mednarodnih 
forumih, ki obravnavajo to problematiko. 

OKOLJSKA DIPLOMACIJA, BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 

Slovenija se je tako na bilateralni ravni kot v okviru mednarodnih organizacij še naprej zavzemala za ohranjanje 
okolja, vodnih virov in biotske raznovrstnosti ter za trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo v navezavi na zeleno 
gospodarstvo. V OZN je podprla predlog za pripravo Svetovnega pakta za okolje. Ob zavedanju pomena ohranjanja 
biotske raznovrstnosti ter krepitve prepoznavnosti Slovenije kot pomorske države je bila ponovno sogostiteljica 
zasedanja znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov. 

V letu 2018 je bil 20. maj prvič zaznamovan kot svetovni dan čebel – ta je bil leta 2017 na slovensko pobudo razglašen 
v okviru OZN. 

PODNEBNE SPREMEMBE 

Slovenija je nadaljevala z uresničevanjem svojih zavez v okviru Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah 
kot članica EU, še posebej v okviru neformalne skupine bolj ambicioznih držav članic za zeleno rast (Green Growth 
Group). Slovenija si je na podnebni konferenci OZN (t. i. COP24), ki je potekala decembra v Katovicah, skupaj z drugimi 
državami članicami EU ter podobno mislečimi državami, prizadevala za uspešen zaključek konference s sprejetjem 
celovitega in učinkovitega pravilnika za začetek izvajanja Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah v letu 2021. 

VODA 

Slovenija je v mednarodnih forumih izpostavljala vodo kot dejavnik miru in 
varnosti. Kot soustanoviteljica je podpirala aktivnosti Globalnega visokega 
panela o vodi in miru, ki mu je predsedoval nekdanji predsednik Republike 
Slovenije dr. Danilo Türk, ter aktivno sodelovala v Skupini prijateljev vode 
in miru v Ženevi. Slovenija je bila med pobudnicami novih sklepov o vodni 
diplomaciji, ki jih je novembra sprejel Svet EU. 

Skupina otrok begunskih družin v Sloveniji 
Foto: Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov 

Logotip Svetovnega dneva vode 
Foto:UN 
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MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE 
Leta 2018 je področje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije zaznamovala 
zaključena prenova zakonodajnega in strateškega okvira mednarodnega razvojnega sodelovanja. 

S sprejemom novega Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, ki ga je Državni zbor 
Republike Slovenije potrdil aprila, ter nove Uredbe o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne 
pomoči, ki jo je Vlada sprejela novembra, se je zaključila prenova pravnega okvira mednarodnega razvojnega 
sodelovanja. Novi pravni okvir bo omogočil bolj prilagodljivo, pregledno, učinkovito in usklajeno načrtovanje in 
izvajanje razvojnega sodelovanja ter spodbudil sodelovanje drugih deležnikov pri tem. 

Vzporedno s prenovo pravnega okvira je Vlada Republike Slovenije 
s sprejemom Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči decembra potrdila nov srednjeročni okvir za 
širitev in razvoj področja mednarodnega razvojnega sodelovanja 
v skladu z mednarodno zavezo Slovenije, da si bo prizadevala 
povečati delež bruto nacionalnega dohodka (BND) za uradno 
razvojno pomoč na 0,33 odstotka do leta 2030. Strategija usmerja 
delovanje na multilateralni ravni, hkrati pa vzpostavlja okvir za 
krepitev dvostranskega razvojnega sodelovanja in humanitarne 
pomoči. 

Tudi mednarodna skupnost je po sprejemu Agende za trajnostni 
razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega razvoja pozornost usmerila 
predvsem v načine njenega uresničevanja, vključno z razpravo o 
financiranju razvoja. Nadaljevala so se prizadevanja za postopno 
povečevanje mednarodne razvojne pomoči, del teh prizadevanj 
pa je bil usmerjen v odpravljanje najakutnejših ekonomskih 
vzrokov migracij. Slovenija je aktivno sodelovala v teh razpravah v 
različnih multilateralnih forumih, v okviru Sveta EU pa predvsem 
v pogajanjih za vzpostavitev novega finančnega instrumenta EU 
za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI). 
Pri tem se je zavzemala za vključujoč pristop vseh deležnikov, 
predvsem manjših držav članic. Slovenija je aktivno sodelovala 
pri delu Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD DAC), kjer na letni ravni tudi poroča 
o svoji uradni razvojni pomoči. 

Obseg sredstev za uradno razvojno pomoč Slovenije je v letu 
2017, ki predstavlja zadnje leto, za katero je na voljo podatek o 
skupnem letnem znesku uradne razvojne pomoči, znašal 67,09 
milijona EUR, kar predstavlja 0,16 odstotka BND. 45,12 milijona 
EUR oziroma dve tretjini predstavlja večstranska razvojna pomoč, 
razdeljena predvsem prek Evropske unije, sistema OZN in 
Skupine Svetovne banke, 21,96 milijona EUR oziroma eno tretjino 
pa dvostranska razvojna pomoč. 

MEDNARODNA HUMANITARNA IN POKONFLIKTNA POMOČ 

Humanitarna in pokonfliktna pomoč se je v letu 2017 povišala za 8 odstotkov glede na predhodno leto na skoraj 
2,19 milijona EUR, kar je predvsem posledica višjega vplačila dvostranskega prispevka v Instrument EU za begunce v 
Turčiji, ki je bil namenjen za humanitarno pomoč. Nekoliko se je povečalo financiranje protiminskega delovanja prek 
ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti. 

GLOBALNO UČENJE, OZAVEŠČANJE JAVNOSTI IN KREPITEV ZMOGLJIVOSTI NEVLADNIH 
ORGANIZACIJ 
Ministrstvo je bilo na področju globalnega učenja v letu 2018 zelo aktivno. V okviru okrepljenega sodelovanja z 
Evropsko mrežo za globalno učenje (GENE) je maja organiziralo Nacionalni forum o globalnem učenju ter vzgoji in 
izobraževanju za trajnostni razvoj, pri čemer je sodelovalo tudi z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. 
Nadaljevalo je z aktivnostmi za ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči 
ter s podporo projektom nevladnih organizacij. Za krepitev zmogljivosti nevladnega sektorja je ministrstvo ob koncu 
leta objavilo poziv za sofinanciranje evropskih in dvostranskih projektov nevladnih organizacij s tega področja. 

Generalni sekretar Damjan Bergant in dr. Neža Kogovšek 
Šalamon, Mirovni inštitut – podpis pogodbe za sofinanciranje 

projektov v Podsaharski in Severni Afriki ter Sloveniji 
Foto: Arhiv MZZ 

Državna sekretarka Simona Leskovar na novembrskem 
zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi 

ministrov za razvojno sodelovanje 
Foto: Arhiv MZZ 
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MEDNARODNO PRAVO 
Ministrstvo je v letu 2018 v skladu z zakonskimi pristojnostmi pripravljalo zakone in uredbe o ratifikaciji, sklepe o 
potrditvi mednarodnih aktov in akte o spremembi aktov o nasledstvu. Sodelovalo je pri sklenitvi večjega števila 
nepogodbenih mednarodnih aktov. Za Republiko Slovenijo ministrstvo opravlja depozitarsko funkcijo. 

Ministrstvo je opravljalo svojo vlogo osrednjega organa, ki za celotno državno upravo in še nekatere ustanove 
oziroma organizacije spremlja in obravnava vprašanja sklepanja mednarodnih aktov ter daje mnenja v zvezi z osnutki 
mednarodnih aktov, ki jih ministrstvu predložijo drugi državni organi. Ministrstvo vodi tudi evidenco mednarodnih 
aktov, v letu 2018 pa se je začel tudi projekt za njeno celovito digitalizacijo v novi Elektronski evidenci mednarodnih 
aktov (EEMA). 

Okrogla miza – 20. obletnica sprejetja Rimskega statuta: dosežki in pot naprej, Generalna direktorica Sabina R. Stadler in dr. Vasilka Sancin, 
predstojnica Katedre za mednarodno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani 
Foto: STA 

Slovenija je posebno pozornost posvečala mednarodnemu kazenskemu pravosodju. Z Mednarodnim kazenskim 
sodiščem (MKS) je decembra na zasedanju Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta podpisala Sporazum o 
izvrševanju kazenskih sankcij MKS. Bila je aktivna članica Biroja Skupščine držav pogodbenic MKS in si prizadevala 
za njegovo univerzalno pristojnost. 20. obletnico Rimskega statuta je Slovenija zaznamovala z okroglo mizo, ki jo je 
ministrstvo junija pripravilo v sodelovanju s Pravno fakulteto, ter organizirala poseben panel na Strateškem forumu 
Bled. 

Slovenija je s finančnima prispevkoma podprla Skrbniški sklad MKS za pomoč žrtvam in Mednarodni, nepristranski in 
neodvisni mehanizem za Sirijo (IIIM). 

Skupaj s partnerskimi državami je Slovenija nadaljevala delo pri pobudi za okrepitev mednarodnopravnega okvira za 
medsebojno pravno pomoč in izročitve za pregon genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev pred 
nacionalnimi sodišči. Na to temo je ob robu zasedanja Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta s sopobudnicami 
priredila stranski dogodek. 

Ministrstvo je oblikovalo tudi stališča v okviru razprave v 6. odboru Generalne skupščine OZN in sodelovalo v razpravah 
na področju mednarodnega prava v Generalni skupščini OZN. 

Na področju prava morja je ministrstvo sodelovalo v pogajalskem 
procesu v okviru EU in OZN glede elementov osnutka izvedbenega 
sporazuma na podlagi Konvencije OZN o pomorskem 
mednarodnem pravu (UNCLOS) o ohranjanju in trajnostni rabi 
morske biotske raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne 
jurisdikcije (BBNJ) in na prvi medvladni konferenci BBNJ, ki je 
novembra potekala v New Yorku. 

Ministrstvo je sodelovalo pri delu meddržavne komisije za 
Nuklearno elektrarno Krško s Hrvaško, Sveta Vlade Republike 
Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov 
nekdanje SFRJ ter Mednarodne komisije za Savski bazen. 

Ministrstvo je vodilo in zagotavljalo administrativno-tehnično 
podporo Stalni koordinacijski skupini za mednarodno humanitarno 
pravo in opravljalo naloge vodenja Stalne koordinacijske skupine 
za omejevalne ukrepe. 

Prof. dr. Ernest Petrič na predstavitvi knjige Problemi in 
proces: mednarodno pravo in kako ga uporabljamo 

avtorice Rosalyn Higgins 
Foto: Arhiv MZZ 
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Ministrstvo je vodilo več sej Stalne koordinacijske skupine za redakcijo slovenskih besedil mednarodnih aktov, ki se 
objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. Skupina je med drugim opravila obsežno redakcijo prevoda štirih 
ženevskih konvencij in dveh dopolnilnih protokolov s področja mednarodnega humanitarnega prava. 
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IZHODNE GOSPODARSKE DELEGACIJE MINISTRA ZA ZUNANJE ZADEVE KARLA ERJAVCA IN 
MINISTRA ZA ZUNANJE ZADEVE DR. MIROSLAVA CERARJA 

Obisk ministra Erjavca z gospodarsko 
delegacijo na Kosovu, 13. marec. Ob obisku 
je potekal tudi Slovensko-kosovski poslovni 
forum, ki se ga je na slovenski strani udeležilo 
27 podjetij, na kosovski strani pa nekaj manj 
kot 60. Sodelujoče sta nagovorila ministra za 
zunanje zadeve Erjavec in Pacolli. Udeleženci so 
opravili številne sestanke Business to Business 
(B2B), ki so potrdili obojestranski interes in 
identificirali možnosti za krepitev gospodarskega 
sodelovanja. Ob prisotnosti ministrov je bil 
podpisan Protokol 1. zasedanja Mešane komisije 
za gospodarsko sodelovanje med Republiko 
Slovenijo in Republiko Kosovo, ki je potekalo ob 
robu obiska. 

Obisk ministra dr. Cerarja z gospodarsko delegacijo v Albaniji, 27. november. Ob obisku ministra s 24-člansko z 
gospodarsko delegacijo v Tirani je bil organiziran Slovensko-albanski poslovni forum s poudarkom na ekologiji in 
okoljevarstvenih projektih (čiščenje odpadnih voda, vodnih tehnologij ipd.). Udeležence poslovnega dogodka sta 
nagovorila minister dr. Cerar in minister Bushati. V gospodarski delegaciji so poleg podjetij s področja okoljevarstva 
sodelovala tudi podjetja s področja informacijske tehnologije, obnove stavb, tiska dokumentov, prehrambne industrije, 
energetskega inženiringa, bančništva in zdravstva. Poslovni forum, ki se ga je udeležilo več kot 50 slovenskih in 
albanskih poslovnežev, je potrdil potencial za poglobitev sodelovanja in je ponudil priložnost za navezavo novih 
poslovnih stikov. 

Obisk ministra Karla Erjavca z gospodarsko delegacijo na Kosovu 
Foto: Arhiv MZZ 

Obisk ministra dr. Miroslava Cerarja v Albaniji 
Foto: MEZZ Albanije 

ZASEDANJA MEŠANIH KOMISIJ ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE 

Mešana komisija za gospodarsko sodelovanje z Republiko Kosovo, 12. in 13. marec. V Prištini je potekalo 1. zasedanje 
Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje. Slovenskemu delu Mešane komisije je predsedovala generalna 
direktorica Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo mag. Suhadolnik, predsedujoči kosovskemu delu pa je 
bil direktor Oddelka za gospodarsko diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Kosovo Ureya. Zasedanje 
je potekalo ob robu obiska ministra Erjavca z gospodarsko delegacijo na Kosovu. Na zasedanju je bilo obravnavano 
bilateralno gospodarsko sodelovanje, prav tako so bile identificirane priložnosti za prihodnje sodelovanje: energetika, 
šport, informacijska tehnologija in digitalizacija, izobraževanje in usposabljanje odraslih ter informacijske znanosti. 
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Srečanje sopredsedujočih ministrov Medvladni komisiji za gospodarsko sodelovanje z Rusijo, 19. april. V Ljubljani 
sta takratna sopredsedujoča minister Erjavec in ruski minister za zveze in množične komunikacije Nikiforov obravnavala 
aktualna vprašanja gospodarskega sodelovanja med državama, perspektivna področja medsebojnega sodelovanja, 
med drugim tudi v povezavi z znanstveno-raziskovalnim dogodkom na področju digitalne ekonomije, ki je v tem 
času potekal v Vitanju, ter o poteku izvajanja pomembnejših projektov za povečanje bilateralnega gospodarskega 
sodelovanja. V okviru obiska se je minister Nikiforov srečal še z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Počivalškom, takratnim ministrom za javno upravo Koprivnikarjem in si ogledal zasnovo pametnega mesta – BTC City. 

Mešana komisija za gospodarsko sodelovanje s Kitajsko, 10. april. V je Pekingu potekalo 13. zasedanje Mešane 
komisije, ki jo je na slovenski strani vodila generalna direktorica mag. Suhadolnik, na kitajski strani pa generalna 
direktorica za evropske zadeve na Ministrstvu za trgovino Zhou Xiaoyan. Glavna področja pogovorov so bila trgovinska 
menjava med državama, vlaganja, sodelovanje na področju infrastrukture, turizma, kmetijstva, informacijska 
tehnologija, znanosti in zimskih športov. V komisiji so poleg predstavnikov Ministrstva za infrastrukturo pod vodstvom 
državnega sekretarja Lebna sodelovali še predstavniki štirih slovenskih podjetij, ki so kitajski strani predstavili svoje 
sodelovanje s kitajskimi podjetji in raziskovalnimi institucijami. Ob robu zasedanja je bil podpisan tudi sporazum 
o ustanovitvi skupnega laboratorija (Joint Lab) med institutom kitajske Akademije za znanost, podjetjem Sugon 
in Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Dan po zasedanju Mešane komisije je v Jurongu 
ob prisotnosti ministra za infrastrukturo Gašperšiča in visokih kitajskih predstavnikov potekalo slovesno polaganje 
temeljnega kamna za gradnjo tovarne, skupne naložbe inovativnega slovenskega podjetja in kitajskega partnerja. 
Delegacija pod vodstvom ministra Gašperšiča se je posebej sestala še z županom mesta Jurong in z guvernerjem 
province Jiangsu. 

Mešana komisija za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, 9. in 10. maj. 
V Ljubljani je potekalo 11. zasedanje Mešane komisije, ki jo je na slovenski strani vodil državni sekretar Mirošič, 
na makedonski pa državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Pavlovski. Obravnavana so bila posamezna 
področja sodelovanja: internacionalizacija, promet, energetika, okolje in prostor, turizem, informacijska tehnologija, 
digitalizacija in kmetijstvo. Na podlagi podpisanega Protokola 11. zasedanja Mešane komisije je bil pripravljen osnutek 
Akcijskega načrta, v katerem so navedene konkretne dogovorjene aktivnosti in projekti po posameznih področjih, kjer 
obstaja obojestranski interes za krepitev sodelovanja. 

Zasedanje Skupne komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo 
Foto: Arhiv MZZ 
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Mešana komisija za gospodarsko sodelovanje s Kazahstanom, 5. junij. V Astani je potekalo 4. zasedanje Mešane 
komisije za gospodarsko sodelovanje, ki jo je na slovenski strani vodil državni sekretar Mirošič, na kazahstanski pa 
minister za zdravje Birtanov. Zasedanja so se udeležila zainteresirana slovenska podjetja, za katera je bil v Astani 
organiziran poslovni forum. Podpisan je bil Memorandum o soglasju glede sodelovanja na področju športa in 
Memorandum o soglasju glede sodelovanja pri kibernetski varnosti. Usklajen je bil tudi sporazum o sodelovanju na 
področju zdravstva, dosežen je bil dogovor za sklenitev bilateralnega sporazuma na področju športa in dogovorjeno je 
bilo srečanje Skupnega odbora s področja cestnega prometa. S slovenske strani so bile predstavljene tudi priložnosti 
za krepitev sodelovanja na področju rehabilitacije, zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega turizma, športa in 
kmetijstva. 

Stalna mešana slovensko-bavarska komisija, 13. in 14. junij. Z gospodarskega področja sta se na Kimskem jezeru 
sestali Delovna skupina za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter Delovna skupina za gospodarstvo in promet. 
Na področju gospodarstva je bilo dogovorjeno nadaljevanje sodelovanja slovenskih in bavarskih zbornic, na slovenski 
strani zlasti Štajerske zbornice Maribor, s poudarkom na zagonskih podjetjih, nasledstvu v podjetjih in čezmejnem 
opravljanju storitev. Dogovorjena je bila izmenjava med strokovnjaki ter malimi in srednjimi podjetji na ravni delavnic, 
prireditev, obiskov in sejmov za mreženje na ključnih področjih slovenske razvojne strategije (krožno gospodarstvo, 
novi materiali, inovacije, mobilnost, sodelovanje grozdov). 

Srečanje sopredsedujočih ministrov medvladni komisiji za gospodarsko sodelovanje z Rusijo, 28. julij. Ob spominski 
slovesnosti pri Ruski kapelici na Vršiču se je minister Erjavec srečal z novoimenovanim sopredsedujočim medvladni 
komisiji na ruski strani, ministrom za digitalni razvoj, zveze in množične medije Ruske federacije Noskovom. Minister 
Erjavec je izpostavil nekatere gospodarske projekte med državama. Minister Noskov je izrazil pripravljenost za dobro 
sodelovanje kot sopredsedujoči medvladni komisiji. 

V okviru zasedanja Skupnega odbora Slovenija Štajerska se je 30. novembra v St. Stefanu ob Steinzu sestalo 
delovno omizje za gospodarstvo, kulturo in turizem. Skupni odbor je na slovenski strani vodil minister dr. Cerar, 
na avstrijski pa glavar avstrijske zvezne dežele Štajerske Schützenhöfer. Na področju gospodarstva (Strateško-
razvojna inovativna partnerstva – SRIP) sta se v okviru delovnega omizja strani dogovorili za sodelovanje glede zelenih 
tehnologij, mobilnosti, krožnega gospodarstva, pametnih mest in stavb ter zdravja in medicine, kot tudi za izmenjavo 
izkušenj na področju dualnega izobraževanja in vajeništva. Glede na zelo dobre rezultate projekta EXPEDIRE v okviru 
Interreg Slovenija-Avstrija je bilo dogovorjeno, da si bosta strani prizadevali za pripravo novega projekta s tovrstnimi 
vsebinami. Strani si bosta prizadevali za administrativno čim manj obremenjeno čezmejno opravljanje storitev ter 
razumen in strpen nadzor ob doslednem spoštovanju predpisov o minimalnih plačilih. 

BILATERALNE GOSPODARSKE KONZULTACIJE 

Bilateralne gospodarske konzultacije z Nizozemsko, 19. in 20. marec. V Haagu so potekale bilateralne gospodarske 
konzultacije, ki jih je na slovenski strani vodila generalna direktorica mag. Suhadolnik, na nizozemski pa generalni 
direktor za zunanje ekonomske odnose v ministrstvu za zunanje zadeve Van den Berg. V okviru konzultacij se je 
generalna direktorica mag. Suhadolnik sestala še z vodjo 
Sektorja za komunikacije, pristojnim za javno diplomacijo 
v ministrstvu, direktorjem za mala in srednja podjetja 
v nizozemski Konfederaciji industrije in delodajalcev 
ter direktorico za mednarodno poslovanje v nizozemski 
vladni Agenciji za podjetja. Poleg pregleda bilateralnih 
gospodarskih odnosov so bili ključni vsebinski poudarki 
v pogovorih namenjeni izmenjavi izkušenj na področju 
internacionalizacije, delovanju gospodarske diplomacije, 
načrtovanju izmenjave gospodarskih delegacij med 
državama in podpori podjetjem v procesu vstopanja na tuje 
trge. Generalna direktorica mag. Suhadolnik je obiskala 
sedež Evropskega vesoljskega in tehnološkega centra 
(ESTEC), ki deluje v okviru Evropske vesoljske agencije (ESA), 
kjer se je z direktorjem pogovarjala o poslovnih priložnostih 
za slovenska visokotehnološka podjetja pri sodelovanju v 
vesoljskih programih ESA. 

Bilateralne gospodarske konzultacije z Dansko, 28. maj. V Ljubljani so potekale bilateralne gospodarske konzultacije, 
ki jih je na slovenski strani vodila generalna direktorica mag. Suhadolnik, na danski pa direktor organizacije Danish 
Trade Council Thorgaard. Prvi del konzultacij je bil namenjen pregledu delovanja gospodarskih diplomacij obeh držav 
in instrumentom, ki jih obe diplomaciji uporabljata, pri čemer je bila posebna pozornost namenjena predstavitvi 
novega danskega instrumenta za tehnološko diplomacijo (TechPlomacy). Drugi del konzultacij je bil namenjen 
pregledu bilateralnega gospodarskega sodelovanja. 

Generalna direktorica mag. Alenka Suhadolnik na gospodarskih 
konzultacijah na Nizozemskem 

Foto: Arhiv MZZ 
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Bilateralne gospodarske konzultacije z Irsko, 30. maj. V Ljubljani so potekale bilateralne gospodarske konzultacije, ki 
jih je na slovenski strani vodila generalna direktorica mag. Suhadolnik, na irski pa generalni direktor za gospodarstvo na 
Ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino McKee. Obravnavane tematike so bile: bilateralno gospodarsko sodelovanje, 
investicijsko sodelovanje, inovativnost, sodelovanje med gospodarskimi zbornicami in priložnosti za nadomestitev 
proizvodov iz s proizvodi iz Slovenije zaradi brexita. Izpostavljene so bile tudi možnosti za irsko sodelovanje s 
slovenskimi znanstvenimi in tehnološkimi institucijami. 

Bilateralne gospodarske konzultacije z Nemčijo, 4. julij. V Berlinu so potekale bilateralne gospodarske konzultacije, 
ki jih je na slovenski strani vodila generalna direktorica mag. Suhadolnik, na nemški pa generalni direktor za 
gospodarstvo in trajnostni razvoj v zveznem Ministrstvu za zunanje zadeve Berger. V okviru konzultacij se je sestala 
še z direktorjem za strateško komuniciranje na zveznem Ministrstvu za zunanje zadeve in generalno direktorico 
direktorata za evropske zadeve na zveznem ministrstvu za gospodarstvo in energijo. V pogovorih so bila obravnavana 
področja gospodarskega sodelovanja, možna področja za nadaljnjo krepitev, gospodarski izzivi v globalnem svetu 
ter evropska gospodarska diplomacija. Poseben poudarek je bil namenjen krepitvi bilateralnega sodelovanja na 
področju avtomobilske industrije, mobilnosti in inovativnosti ter izmenjavi izkušenj na področju gospodarske in javne 
diplomacije in tudi pripravam na predsedovanje Svetu EU (Nemčija, Portugalska, Slovenija). 

Bilateralne gospodarske konzultacije z Albanijo, 11. in 12. oktober. V Tirani so potekale prve bilateralne gospodarske 
konzultacije med državama, ki jih je na slovenski strani vodila generalna direktorica mag. Suhadolnik, na albanski 
pa namestnik ministra za Evropo in zunanje zadeve Xhafaj. Generalna direktorica je pogovore opravila tudi na 
Ministrstvu za finance in gospodarstvo Republike Albanije ter s predstavniki slovenskih podjetij, Balkanskega centra 
za sodelovanje in razvoj (BCCD), Albansko razvojno in investicijsko agencijo (AIDA) ter Združenjem predelovalne 
in proizvodne industrije Konfindustrija. Na ministrstvu za kmetijstvo in razvoj podeželja je odprla okroglo mizo s 
področja zaščite pred poplavami, na kateri so sodelovali predstavniki slovenskih podjetij. Obe strani sta v okviru 
konzultacij obravnavali bilateralno gospodarsko sodelovanje ter priložnosti in možna področja za nadaljnjo krepitev, 
ki so predvsem na področju varovanja okolja, energetike, prehranske industrije in turizma. V okviru konzultacij je bilo 
albanski strani predstavljeno tudi slovensko investicijsko okolje in model slovenske gospodarske diplomacije. 

DAN AFRIKE IN DAN LATINSKE AMERIKE IN KARIBOV 

V Ljubljani je 14. in 15. maja potekala 7. mednarodna konferenca Dan Afrike v organizaciji Ministrstva za zunanje 
zadeve Slovenije in partnerjev. Drugi dan je bil namenjen gospodarskemu sodelovanju Slovenije z afriškimi državami. 
Država fokusa tokratnega Dneva Afrike je bila Gana, ki je bila zastopana s številčno gospodarsko delegacijo pod 
vodstvom namestnika ministra za zunanje zadeve Gane Tijanija. Za afriške 
udeležence je bil organiziran ogled slovenskih podjetij s področja tiskovin, 
solarne energije, satelitske komunikacije, kmetijstva, upravljanja z vodami in 
odpadki. 

V Ljubljani je 22. marca potekal Dan Latinske Amerike in Karibov (LAK) v 
organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve Slovenije in partnerjev. Na panelu, 
namenjenemu krepitvi gospodarskega sodelovanja je bilo izpostavljeno, da se 
obseg menjave med Slovenijo in državami Latinske Amerike in Karibov sicer 
povečuje, vendar je še veliko neizkoriščenih priložnosti za sodelovanje. Slovenija 
si bo zato prizadevala za nadaljnjo krepitev gospodarskega sodelovanja in 
ob tem podpirala tudi ustrezne aktivnosti v dialogu med EU in Skupnostmi 
latinskoameriških in karibskih držav (CELAC), kot je konkretno sklepanje novih 
sporazumov s posameznimi državami regije. 

OECD – ORGANIZACIJA ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ 
V soorganizaciji Vlade Republike Slovenije (Ministrstva za zunanje 
zadeve, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva 
za zdravje) in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD) je na Brdu pri Kranju 25. in 26. januarja potekala dvodnevna 
konferenca na visoki ravni Politike za enakost pri staranju: 
vseživljenjski pristop. Konferenca je temeljila na raziskavah 
neenakosti v izobraževanju, zdravju, zaposlovanju in dohodku, ki 
se kopičijo v celotnem življenjskem obdobju, in na predlogih politik 
OECD za preprečevanje teh neenakosti v času staranja. Konferenco je 
z uvodnim nagovorom odprl minister za zunanje zadeve Erjavec. Na 
konferenci so sodelovali ministri in državni sekretarji za zaposlovanje, 
zdravje in izobraževanje iz držav članic OECD in partnerskih držav ter 

Logotip Dneva Latinske Amerike in Karibov 
Foto: Arhiv MZZ 

Minister Karl Erjavec in Gabriela Ramos, vodja kabineta 
generalnega sekretarja OECD na Konferenci o staranju 

Foto: STA 
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strokovnjaki in predstavniki nevladnih organizacij. Pod pokroviteljstvom ministrstva za zunanje zadeve je ob robu 
konference potekal tudi dogodek Prizadevanja za trajnost in enakost pri staranju, na katerem so posamezna slovenska 
podjetja in institucije predstavljale svoje inovativne izdelke in rešitve s področja staranja in zdravja. 

V delegaciji pod vodstvom ministrice za finance Vraničar Erman se je državni sekretar Mirošič 31. maja v Parizu 
udeležil rednega letnega ministrskega zasedanja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), kjer 
je potekala razprava o učinkovitosti multilateralnega sodelovanja in njegovih izboljšavah. Državni sekretar Mirošič je 
sodeloval tudi v razpravi o financiranju ciljev trajnostnega razvoja in poudaril pomen implementacije Agende 2030. 
Gre za ambiciozno zastavljene cilje trajnostnega razvoja, kjer pa bo zlasti pomembna določitev prednostnih ciljev na 
nacionalni ravni. 

Delegacija Republike Slovenije, ki jo je vodila generalna direktorica za gospodarsko in javno diplomacijo mag. 
Suhadolnik, se je med 19. in 21. novembrom udeležila treh dogodkov na sedežu Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu: zasedanja Skupine za globalno strategijo, okrogle mize za trajnostni razvoj 
ter 10. tedna Evrazije. Razprave na zasedanju Skupine za globalno strategijo so bile osredotočene na nove trende 
in globalne igralce na področju inovacij. OECD je ob robu predstavil svojo novo napoved za znanost, tehnologijo in 
inovacije v dokumentu z naslovom OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018. V okviru razprav na 10. 
tednu Evrazije so bili v ospredju napredek in izzivi v gospodarskem razvoju držav članic. Okrogla miza za trajnostni 
razvoj je imela močan slovenski pečat – glavni govornik je bil vodja inovativnega slovenskega podjetja. 

Z dogodkom na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se je 5. decembra zaključila druga faza procesa 
Strategije razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji. Eden največjih projektov Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) v Sloveniji doslej je zahteval tesno medresorsko koordinacijo na slovenski strani. Na dogodku, kjer je 
Ministrstvo za zunanje zadeve predstavljala generalna direktorica mag. Suhadolnik so predstavniki OECD predstavili 
priporočila za izboljšanje upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji. 

IZHODNI/VHODNI OBISKI VISOKIH DRŽAVNIH PREDSTAVNIKOV, GENERALNIH DIREKTORJEV, 
DOGODKI OZ. KONFERENCE 

Skupno zasedanje vlad Republike Slovenije in Republike Srbije, 1. februar: ob robu 4. skupnega zasedanja vlad 
Republike Slovenije in Republike Srbije je v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve, agencije SPIRIT, Slovenskega 
poslovnega kluba in gospodarskih zbornic obeh držav potekal Slovensko-srbski poslovni dogodek s petimi paneli, 
ki so obravnavali področja digitalizacije, okoljevarstva, zagonskega okolja, elektro-kovinske industrije in turizma. 
Udeležence dogodka sta nagovorila slovenski predsednik vlade dr. Cerar in srbska predsednica vlade Brnabić. Skupno 
se je dogodka udeležilo več kot 180 predstavnikov podjetij, ki so opravili srečanja B2B. Poslovni dogodek je pripomogel 
k povečanju medsebojne prepoznavnosti tako slovenskih kot srbskih gospodarstvenikov in institucij, pomagal pri 
navezavi novih poslovnih stikov ter spodbudil nadaljnjo krepitev in poglobitev gospodarskega sodelovanja. 

Predsednik Republike Slovenije Pahor se je 25. aprila kot 
častni govornik udeležil 9. investicijske konference Sarajevo 
Business Forum 2018. Dvodnevne konference, ki je potekala pod 
pokroviteljstvom Sveta ministrov Bosne in Hercegovine in Islamske 
razvojne banke iz Saudove Arabije, se je udeležilo približno 1.800 
udeležencev iz 50 držav. Na konferenci sta sodelovala tudi minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek in državni sekretar 
Mirošič. 

Uradni obisk predsednika Republike Slovenije Pahorja z 
gospodarsko delegacijo v Etiopiji, 14.-18. oktober. V sklopu 
gospodarskega dela obiska je potekalo srečanje predsednika Pahorja 
s člani slovenske poslovne delegacije, srečanje državne sekretarke 
Leskovar s komisarjema Afriške unije za gospodarske zadeve ter 
trgovino in industrijo ter srečanje slovenske delegacije z vodstvom 
industrijske cone Duken, največjega industrijskega parka v Etiopiji. 
Delegacija slovenskih podjetij je opravila niz srečanj s potencialnimi poslovnimi partnerji, na Gospodarski zbornici 
Etiopije pa so potekali poslovni forum ter srečanja med etiopskimi in slovenskimi podjetij. 

Povratni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Cerarja v Makedoniji 3. in 4. aprila je spremljala 
gospodarska delegacija 21 podjetij. V njej je sodeloval tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek. 
V sklopu uradnega obiska je bila organizirana poslovna konferenca za sodelujoče gospodarstvenike v spremljajoči 
poslovni delegaciji. Konference se je poleg slovenskih udeležilo več kot 100 makedonskih podjetij. Predsednik vlade dr. 
Cerar in predsednik vlade Zaev sta v plenarnem delu podprla gospodarske projekte na področju ekologije, energetike, 
kmetijstva in mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki bodo prispevali h krepitvi sodelovanja. Minister za gospodarski 

Državni sekretar Iztok Mirošič na 
Sarajevo Business Forumu 2018 

Foto: Arhiv MZZ 
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razvoj in tehnologijo Počivalšek je izpostavil individualno obravnavo vlagateljev ter izenačitev vlaganja za domače in 
tuje vlagatelje. Plenarnem delu so sledila srečanja B2B. 

Udeležba ministra za zunanje zadeve dr. Cerarja na otvoritvi razstave in konference Slovenija – referenčna 
država zelene mobilnosti, Ljubljana, 26. oktober. Dogodek je potekal v organizaciji GZS in soorganizaciji Ministrstva 
za zunanje zadeve RS, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, agencije SPIRIT in Strateško razvojnega 
inovacijskega partnerstva na področju mobilnosti. Gre za prvo tovrstno sektorsko usmerjeno predstavitev rešitev in 
inovativnih izdelkov. Dr. Cerar je v nagovoru potrdil podporo projektom, ki omogočajo odgovore na ključne strateške 
izzive in usmeritve EU za zagotavljanje njene prihodnje konkurenčnosti – od uvedbe zelenega prometa, obnovljivih 
virov energije, do pametnih digitalnih aplikacij. Konference se je udeležila tudi evropska komisarka za mobilnost in 
promet mag. Bulc, ki je predstavila strategijo in cilje Evropske unije na področju mobilnosti. 

Konzultacije državnega sekretarja Mirošiča v St. Peterburgu in Moskvi, 12.–14. marec. Državni sekretar Mirošič se 
je med drugim sestal tudi s predstavnikom predsednika Ruske federacije za mednarodne odnose v kulturi Švidkojem 
in namestnico ministra za kulturo Ruske federacije Manilovo. Slovenska stran je podala predlog za izvedbo rednih 
konzultacij med zunanjima ministrstvoma na področju kulturne diplomacije. Državni sekretar se je udeležil tudi 
turističnega sejma (MITT) v Moskvi, na katerem je Slovenija prejela nagrado med razstavljavci Best Spa Destination. 
Organizirana so bila tudi srečanja s slovenskimi podjetji. 

Državni sekretar Iztok Mirošič na otvoritvi moskovskega mednarodnega turističnega sejma 
Foto: Arhiv MZZ 

Poslovna delegacija pod vodstvom državnega sekretarja Mirošiča 
se je 5. in 6. marca v New Delhiju udeležila četrtega srečanja India 
– Europe Business Forum. V delegaciji so bili predstavniki treh 
podjetij, ki jim je organizatorica sejma, Gospodarska zbornica Indije 
(FICCI) omogočila predstavitve in delovne sestanke s potencialnimi 
partnerji. Državni sekretar Mirošič se je srečal z državnim ministrom na 
Ministrstvu za zunanje zadeve Indije Akbarjem in državno sekretarko 
na Ministrstvu za težko industrijo in javna podjetja Bahaguno, ki je na 
indijski strani odgovorna za sodelovanje z Mednarodnim centrom za 
podjetja v javni lasti (ICPE). Nagovoril je tudi udeležence poslovnega 
dogodka, ki ga je 6. marca organizirala zbornica Chamber of Indian 
Industry (CII). 

Udeležba državnega sekretarja Mirošiča na Investicijskem 
forumu Združeno kraljestvo – Srednja Evropa, v Londonu 12. 
junija. Na forumu so sodelovali predstavniki finančnih, svetovalnih in investicijskih institucij, gospodarstveniki in 
diplomatski zbor. Državni sekretar Mirošič je nastopil na panelu na temo Podpora tujim vlagateljem v Srednji Evropi. 
Na investicijski konferenci je bilo predstavljenih enajst sodelujočih držav iz regije ter poslovna okolja in investicijski 

Državni sekretar Iztok Mirošič na 4. poslovnem 
forumu Indija – Evropa 29 

Foto: Arhiv MZZ 
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potenciali posameznih držav. Program obiska državnega sekretarja Mirošiča v Londonu je bil posvečen pripravam 
na vrh Berlinskega procesa, ki je v Londonu potekal 9. in 10. julija. Državni sekretar Mirošič se je srečal z državnim 
ministrom na Ministrstvu za zunanje zadeve Združenega kraljestva, zadolženim za Evropo in Amerike Duncanom 
in vodjo zunanjepolitičnega odbora v Poslanski zbornici v Westminstrskem parlamentu, konservativnim poslancem 
Tugendhatom. Javno je nastopil tudi v enem izmed vodilnih zunanjepolitičnih pogovorov v skupini strokovnjakov 
Chatham House z naslovom Zahodni Balkan pred vrhom Berlinskega procesa. Na kratko se je srečal tudi s 
parlamentarnim podsekretarjem na Ministrstvu za izstop Združenega kraljestva iz EU (rang namestnika ministra) 
Walkerjem. 

Udeležba državnega sekretarja Božiča na mednarodni investicijski konferenci East Slovenia Investment Compass 
(ESIC 2018) 23. oktobra. V Mariboru je konferenca potekala v organizaciji razvojnih agencij vzhodne kohezijske regije 
v Sloveniji in ob podpori Ministrstva za zunanje zadeve. Osnovni cilj ESIC 2018 je bil na enem mestu zbrati investicijski 
potencial kohezijske regije Vzhodne Slovenije in ga predstaviti čim večjemu številu potencialnih mednarodnih 
vlagateljev. 

Obisk državnega sekretarja Božiča z gospodarsko delegacijo v Gani v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije 
26.–29. novembra. Državni sekretar Božič se je sestal z namestnikom ministra za zunanje zadeve Tijanijem in opravil 
pogovore na ministrstvih za gospodarski razvoj, obrambo, komunikacije in zdravje. Odprl je poslovni forum, ki se ga je 
poleg šestih slovenskih udeležilo več kot 60 predstavnikov ganskih podjetij in institucij. Na slovenski strani so se foruma 
udeležila podjetja iz farmacevtske industrije, varnostnih tiskovin, upravljanja z vodnimi viri in telekomunikacijami, 
inovativnega varovanja zdravja in genetike, industrijske predelave hrane, javne razsvetljave in gradbeništva. 

V Hannovru je 23. novembra potekala svečana otvoritev Konzulata Republike Slovenije v Spodnji Saški, ki ga 
vodi častni konzul dr. Stenkamp. Osrednji govornik na otvoritveni slovesnosti je bil minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Počivalšek. Ob robu slovesnosti so bili organizirani pogovori med slovensko delegacijo in nemškimi 
gospodarskimi predstavniki, v katerih so bila kot prihodnja področja krepitve sodelovanja med Republiko Slovenijo in 
nemško zvezno deželo Spodnjo Saško posebej izpostavljena mobilnost, digitalizacija in obnovljivi viri energije. 

V Šanghaju je od 5. do 10. novembra potekal prvi China International Import Expo (CIIE), ki se ga je udeležila 
slovenska delegacija pod vodstvom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalška. Na dogodku je sodelovalo 
več kot 150.000 kitajskih kupcev in predstavniki 130 držav. Na CIIE je v organizaciji agencije SPIRIT sodelovalo šest 
slovenskih podjetij s področja zimsko športne opreme ter visokih tehnologij. Delegacija se je v Pekingu udeležila tudi 
Slovensko-kitajskega foruma o razvoju zimskih športov z naslovom Sports Promoting Friendship and Goodwill, ki ga 
je organizirala Univerza za telesno vzgojo in šport v Pekingu v sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani 
in ob podpori Veleposlaništva Republike Slovenije v Pekingu ter Smučarske zveze Slovenije. Minister Počivalšek se je 
z ministrom za turizem in kulturo Luo Shugangom pogovarjal o sodelovanju na področju turizma, z namestnikom 
ministra za trgovino Fu Ziyingom pa o gospodarskem sodelovanju med državama. Generalna direktorica mag. 
Suhadolnik je z generalnim direktorjem za Evropo in koordinatorjem Pobude 16 + 1 na Ministrstvu za zunanje zadeve 
Chen Xujem izmenjala stališča glede možnosti poglobitve sodelovanja v okviru pobude. 

Brazilska neprofitna organizacija GCSM (Global Council of Sales 
Marketing) je Slovenijo obiskala med 20. in 23. junijem, kjer je 
sodelovala tudi na mednarodnem letnem srečanju WOCA (World 
Company Award) in opravila poslovna srečanja s slovenskimi podjetji. 
V 83-članski brazilski poslovni delegaciji so bili predstavniki podjetij 
ter predstavniki vladne, akademske znanstvene in kulturne sfere. V 
sklopu dogodka je potekal tudi Slovensko-brazilski poslovni forum, 
na katerem je sodelovalo 49 slovenskih gospodarstvenikov, za katere 
je bil dogodek priložnost za mreženje z brazilskimi gosti. Forum je 
ponudil priložnost tudi za tesnejše sodelovaje na področju znanosti, 
izobraževanja, kulture in turizma ter za dvig prepoznavnosti in 
promocijo Slovenije v Braziliji. Izpostavljene teme so bile aktualno in 
prihodnje bilateralno gospodarsko sodelovanje, poslovne priložnosti 
za poglobitev sodelovanja, čas in moč mest in večjih urbanih središč 
ter globalna gibanja in transformacije. Ožji del brazilske delegacije si 
je ogledal tudi ljubljanski reciklažni center RCERO. 

Razvojno poslovna delegacija s področja robotike, Odense, Danska, 10. in 11. september. Ministrstvo za zunanje 
zadeve je v sodelovanju z agencijo SPIRIT, Strateško-razvojnim inovacijskim partnerstvom (SRIP) Tovarne prihodnosti, 
Inštitutom Jožef Stefan ter Zavodom Center slovenskega orodjarskega grozda Celje/Kompetenčni center Roboflex 
omogočilo obisk razvojno poslovne delegacije z 31 udeleženci s področja robotike na Danskem. Dogodek je bil 
namenjen povezovanju slovenskih in danskih akterjev s področja robotike za oblikovanje prihodnjih skupnih projektov 
in partnerstev ter povečanje prepoznavnosti Slovenije kot visokotehnološke, inovativne in napredne države. 

Generalna direktorica mag. Alenka Suhadolnik na 
Slovensko-brazilskem poslovnem forumu 

Foto: STA 
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Regionalnega seminarja o gospodarski diplomaciji v organizaciji nemške agencije za mednarodno sodelovanje 
(GIZ), namenjenega državam z območja Zahodnega Balkana, v Sarajevu, 24. in 25. oktobra, se je udeležila generalna 
direktorica mag. Suhadolnik, ki je predstavila slovenski model ureditve gospodarske diplomacije in s tem povezane 
aktivnosti za podporo internacionalizaciji slovenskega gospodarstva. Seminar, na katerem so sodelovali predstavniki 
ministrstev za zunanje zadeve Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Finske, Hrvaške, Kosova, Makedonije in 
Srbije, je bil sicer namenjen predstavitvi različnih modelov in izkušenj pri vzpostavljanju in delovanju gospodarske 
diplomacije. 

Združeno kraljestvo – brexit. Marca, oktobra in decembra je Ministrstvo za zunanje zadeve organiziralo sestanke za 
slovenska podjetja, ki poslujejo z Združenim kraljestvom, da jim je predstavilo aktualne informacije o pogajanjih glede 
izstopa iz Evropske unije. Predstavljeno je bilo stanje pri pogajanjih, poudarek pa je bil na posledicah za ekonomsko 
okolje, še posebej glede slovenskega izvoza v Združeno kraljestvo. 

SODELOVANJE MED KITAJSKO TER DRŽAVAMI SREDNJE IN VZHODNE EVROPE – POBUDA 16 + 1 

Udeležba predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Cerarja na 7. vrhu Kitajska Srednje in vzhodnoevropske 
države – CEEC (7. vrh predsednikov vlad članic pobude 16 + 1) v Sofiji, 7. julij. Ob robu vrha je potekal Poslovni 
forum v organizaciji Ministrstva za gospodarstvo Bolgarije in Agencije za promocijo malih in srednjih podjetij, ki so 
se ga udeležila tudi slovenska podjetja. Ob robu zasedanja je imel predsednik vlade dr. Cerar bilateralno srečanje s 
predsednikom kitajske vlade Lijem Keqiangom, kjer je bilo največ pozornosti namenjene gospodarskemu sodelovanju 
– krepitvi gospodarskih povezav med državama in priložnostim, ki jih ponuja pobuda. Konkretni pogovori so potekali 
tudi glede udeležbe Slovenije na sejmu China International Import Expo (CIIE), ki je bil med 5. in 10. novembrom v 
Šanghaju. Sogovornika sta se strinjala, da je posebna značilnost gospodarskega sodelovanja med državama področje 
visoke tehnologije. Obravnavala sta tudi vprašanje multilateralizma in globalnega trgovinskega sistema. Srečanja se 
je udeležila generalna direktorica mag. Suhadolnik. 

V Sofiji je 6. junija potekalo 11. srečanje nacionalnih koordinatorjev za sodelovanje med Kitajsko ter državami Srednje 
in Vzhodne Evrope (t. i. Pobuda 16 + 1). Srečanja se je udeležila generalna direktorica in nacionalna koordinatorka 
Pobude 16 + 1 mag. Suhadolnik, ki je poudarila pomen pobude in podpisa Memoranduma o razumevanju glede 
pobude Belt and Road Initiative, namenjenega izboljšanju gospodarskih odnosov med Slovenijo in Kitajsko. Pri tem 
je izpostavila slovensko vodenje Mehanizma za koordinacijo v gozdarstvu. Kot temeljno značilnost gospodarskega 
sodelovanja s Kitajsko je izpostavila visoko tehnologijo in skupne aktivnosti tako na slovenskem kot na kitajskem trgu. 

V Wuhanu in Pekingu je v času od 15. do 18. decembra potekalo 12. srečanje nacionalnih koordinatorjev za 
sodelovanje med Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope (t. i. Pobuda 16 + 1). Slovensko delegacijo je 
vodila generalna direktorica ter nacionalna koordinatorka Pobude 16 + 1 mag. Suhadolnik, ki je na srečanju izpostavila 
predvsem interes Slovenije in pripravljenost na okrepljeno sodelovanje na področju zimskih športov, varstva okolja, 
preprečevanja in blažitve podnebnih sprememb ter razvoja krožnega gospodarstva. 

POSVET EKONOMSKIH SVETOVALCEV IN DAN GOSPODARSKE DIPLOMACIJE NA 51. 
MEDNARODNEM SEJMU OBRTI IN PODJETNIŠTVA V CELJU 

Posvet ekonomskih svetovalcev je potekal 13. in 
14. septembra, v času 51. Mednarodnega obrtnega 
sejma v Celju (MOS), največjega slovenskega 
gospodarskega dogodka. Ta na enem mestu združuje 
mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so v središču 
delovanja gospodarske diplomacije. 

Dan gospodarske diplomacije je odprl minister dr. 
Cerar, ki je nagovoril udeležence in podal smernice 
za prihodnje delovanje Ministrstva za zunanje 
zadeve na področju gospodarske diplomacije. 
Nekatere usmeritve na področju internacionalizacije 
slovenskega gospodarstva je podal tudi minister za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek. 

Na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju so potekali 
tudi bilateralni pogovori B2B 33 predstavnikov podjetij 
z ekonomskimi svetovalci. Foto: STA 

Minister dr. Miroslav Cerar na 7. posvetu ekonomskih svetovalcev 
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MEDNARODNI SEMINAR MODELI GOSPODARSKE DIPLOMACIJE ZA UČINKOVITO 
INTERNACIONALIZACIJO 

Ministrstvo za zunanje zadeve je 29. maja organiziralo enodnevni mednarodni seminar Modeli gospodarske 
diplomacije za učinkovito internacionalizacijo, na katerem so sodelovali predstavniki ministrstev za zunanje zadeve 
Slovenije, Irske, Danske, Češke, Finske, Švice, Poljske, Združenih držav Amerike, Skupne evropske zunanje službe 
(EEAS), avstrijske gospodarske zbornice, italijanske skupine strokovnjakov in slovenske akademske sfere. Udeleženci 
so se posvetili trenutnim razmeram v mednarodnem gospodarskem okolju, učinkovitemu znamčenja držav (nation-
branding) in njegovemu pomenu za gospodarstvo posamezne države ter učinkovitost različnih modelov gospodarskih 
diplomacij za internacionalizacijo gospodarstev. Sodelujoči so se osredotočili na predstavitev zgodovinskega razvoja 
svojih modelov gospodarskih diplomacij, na trenutni ustroj ter na njihove prednosti in možnosti za izboljšave. 

Seminar Modeli gospodarskih diplomacij za učinkovito internacionalizacijo 
Foto: STA 

POLICY JAM: GOSPODARSKA DIPLOMACIJA – OPREMLJENI ZA PRIHODNOST 

Ministrstvo za zunanje zadeve je v sodelovanju s Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 16. in 17. aprila 
v Ljubljani organiziralo večdelno delavnico Policy Jam: Gospodarska diplomacija – opremljeni za prihodnost. Prvi dan 
so na delavnici sodelovali različni deležniki podpornega okolja za internacionalizacijo in gospodarstveniki. Posvečen 
je bil vzpostavitvi skupnega pogleda na izzive gospodarske diplomacije in priložnosti za izboljšave, ki bi koristile 
internacionalizaciji slovenskih podjetij. Drugi dan dogodka pa je bil namenjen prepoznavanju prednostnih nalog za 
nadgradnjo produktov in storitev gospodarske diplomacije v okviru pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve. 

PREDSTAVITEV STORITEV GOSPODARSKE DIPLOMACIJE SLOVENSKIM GOSPODARSKIM 
SUBJEKTOM 

Skozi vse leto je Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo predstavljal nabor storitev, ki jih gospodarska 
diplomacija nudi slovenskim gospodarskim subjektom na več kot desetih različnih dogodkih, v organizaciji slovenskih 
poslovnih združenj, akademskih institucij in medijev. 

BUSINESS TO DIPLOMACY – B2D 

Delovni dogodki Business to Diplomacy – B2D so nov instrument Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo, ki je 
namenjen predstavitvi inovativnih in izvozno usmerjenih slovenskih podjetij tujemu diplomatskemu zboru v Sloveniji 
in tako povečanju možnosti za njihovo internacionalizacijo. V 2018 so bili organizirani trije tovrstni dogodki. 
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Poslovni dogodek na sedežu podjetja Elan, d. o. o., v okviru aktivnosti Business-to-Diplomacy 
Foto: Arhiv MZZ 

PROJEKTNI GOSPODARSKI SKLAD 

Projektni gospodarski sklad (PGS) so sredstva v okviru proračuna Ministrstva za zunanje zadeve, namenjena 
dejavnostim gospodarske diplomacije v obliki projektov ali gospodarsko-promocijskih dogodkov v organizaciji ali 
soorganizaciji posameznih diplomatsko konzularnih predstavništev. Projekti se večinoma izvajajo kot: 

• predstavitve slovenskih podjetij tujim podjetjem, združenjem, mednarodnim organizacijam in drugim 
potencialnim partnerjem; 

• poslovne konference in podobne predstavitve slovenskega gospodarskega okolja ter možnosti za tuja 
neposredna vlaganja v Sloveniji potencialnim tujim vlagateljem; 

• družabni dogodki z udeležbo gospodarskih subjektov obeh strani, namenjeni mreženju. 

Namen organiziranja takšnih dogodkov, ki jih slovenska podjetja v lastni organizaciji ne bi mogla izpeljati s primerljivo 
uspešnostjo, je pomoč zainteresiranim slovenskim podjetjem pri predstavitvah in vzpostavljanju novih stikov s 
potencialnimi poslovnimi partnerji oz. internacionalizacija poslovanja. S pomočjo PGS je bilo v 2018 organiziranih ali 
soorganiziranih 111 dogodkov. 

JAVNA DIPLOMACIJA IN MEDNARODNO SODELOVANJE V KULTURI 
Kreativni Forum Ljubljana – 11. in 12. april: Ministrstvo 
za zunanje zadeve je skupaj z Unijo za Sredozemlje in v 
sodelovanju z mestom Ljubljana organiziralo konferenco 
na visoki politični ravni, ki je obravnavala sodelovanje in 
povezovanje Slovenije, Zahodnega Balkana in Južnega 
Sredozemlja na področju kulturnih in kreativnih industrij. 
Na visokem forumu so sodelovali minister Erjavec, 
minister za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine Crnadak, 
generalni sekretar ad interim Unije za Sredozemlje Borrego, 
evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport 
Navracsics, namestnik ministra za Evropo in zunanje 
zadeve Republike Albanije Xhafaj ter drugi visoki gosti. 
Konference se je udeležilo več kot 100 predstavnikov iz 28 

Plakat Kreativni forum Ljubljana držav. 
Foto: Nebojša Tejić/STA 
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Zaznamovanje prvega Svetovnega dne čebel – 20. maj: 
V maju je Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 
drugimi institucijami s pomočjo diplomatsko-konzularne 
mreže organiziralo okrog sto različnih aktivnosti, 
namenjenih zaznamovanju svetovnega dne čebel. 

ASEF (Asia Europe Foundation): Prvi teden 22. poletne 
univerze (ASEFSU22), ki jo je organizirala ASEF skupaj z 
Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Fakulteto za 
turistične študije Univerze na Primorskem, je potekal od 12. 
do 17. septembra v Ljubljani in Portorožu. Tema te poletne 
univerze je bila Sustainable Tourism: Youth Driven Green 
Growth. Za udeležence iz 48 evropskih in azijskih držav 
je bila to odlična priložnost za poglobljeno seznanitev s 
tematiko in iskanjem rešitev za izzive trajnostnega turizma. 

Oktobra je Vlada Republike Slovenije imenovala vodjo Sektorja za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v 
kulturi veleposlanico Prah za guvernerko Republike Slovenije v Asia Europe Foundation (ASEF). Veleposlanica se je 
novembra udeležila rednega srečanja guvernerjev v Singapurju, na katerem so se seznanili z vsebinskim, kadrovskim 
in finančnim poslovanjem fundacije ter potrdili projekte, ki bodo izvedeni v 2019. 

Kulturni sklad je instrument Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za kulturo, ki ob pomoči diplomatskih in 
konzularnih predstavništev omogoča izvedbo številnih kakovostnih kulturnih projektov za predstavitev slovenskih 
ustvarjalcev v tujini. Ministrstvi sta pri krepitvi mednarodnega sodelovanja ter prepoznavnosti slovenske umetnosti 
in kulture v tujini sodelovali s številnimi institucijami s področja kulture in umetnosti. Iz kulturnega sklada je bilo leta 
2018 sofinanciranih več kot 140 kulturnih projektov z različnih umetniških področij. 

Svetovni dan čebel – 20. maj 
Foto: Arhiv MZZ 

Koncert Dubravke Tomšič 15. julija 2018 v Teatru Colón v Buenos Airesu 
Foto: Adrian Pozo 

Posebna pozornost je bila namenjena predstavitvi domače filmske produkcije v tujini. Projekt Dnevi slovenskega 
filma je ministrstvo skupaj s Slovenskim filmskim centrom in izbranimi slovenskimi veleposlaništvi organiziralo v 
petnajstih mestih (v desetih državah) po vsem svetu. Poleg tega so slovenski filmi v okviru Evropskih filmskih festivalov 
gostovali v 27 državah po vsem svetu. 
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Potujoče razstave (ob evropskem letu kulturne dediščine 'I Feel Slovenia. I Feel Culture.', Nesnovna kulturna dediščina 
Slovenije v luči Unescove konvencije in Plečnikova Ljubljana) so bile predstavljene v desetih državah in devetnajstih 
mestih. 

Skrb za slovenski jezik: Slovenistike (lektorati in študiji slovenskega jezika, literature, kulture) delujejo na 60 univerzah 
– večinoma na evropskih univerzah, pa tudi na Japonskem, Kitajskem, Združenih državah Amerike in Argentini. V 2018 
so bili odprti lektorati tudi na Reki, v Banjaluki in Cordobi. 

Ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja so na več kot 50 univerzah po svetu potekali Svetovni dnevi Ivana Cankarja. 

Dvostranski sporazumi in programi: 28. aprila je začel veljati Sporazum o sodelovanju v kulturi in izobraževanju 
z Italijo, na podlagi katerega so bila pripravljena izhodišča za pripravo novega programa sodelovanja. Združenim 
državam Amerike je bil predstavljen predlog aktivnosti na področju kulture, varnosti, znanosti in izobraževanja ter 
gospodarstva za naslednje triletno obdobje. Ruski federaciji je bil poslan odgovor na predlog posodobitve osnutka 
programa o sodelovanju med državama v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu za naslednje triletno obdobje. 
Kot del dvostranskih načrtov s Francijo in Nemčijo glede sodelovanja v prihodnjih letih so bila med drugim v vsebini 
zajeta tudi poglavja, ki se nanašajo na izobraževanje, raziskave, kulturo ali šport. Podpisan je bil Memorandum o 
sodelovanju med nacionalnima knjižnicama Argentine in Slovenije. 

Promocijski in drugi dogodki: V sodelovanju s pristojnimi sektorji in službami je oktobra v Sloveniji potekal študijski 
obisk več kot 140-članske skupine diplomatov in drugih uslužbencev Ministrstva za zunanje zadeve Islandije. Oktobra 
je bil izveden tudi promocijski dogodek za predstavitev delovanja slovensko-ameriških štipendijskih skladov Kerže za 
študij na izbranih univerzah v Kaliforniji v Združenih državah Amerike. 

Skrbništvo in urejanje fonda umetniških del: Nadaljevalo se je urejanje vseh umetniških del v lasti Ministrstva za 
zunanje zadeve. V sodelovanju z Narodno galerijo se je potekalo restavriranje umetniških del in popis stanja umetniških 
del, na podlagi katerega bo narejen katalog zbirke umetniških del Ministrstva za zunanje zadeve. V tem letu je bil za 
potrebe in obogatitve fonda opravljen tudi nakup štirih umetniških del slovenskih avtorjev. 
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FINANČNO POSLOVANJE 
Ministrstvo je imelo za izvajanje svojih programov v proračunu za leto 2018 zagotovljenih 93.324.227 EUR. Od tega je 

bilo porabljenih 81.281.108 EUR oziroma 87,10 % veljavnega proračuna.1 

Dejavnosti ministrstva so potekale v okviru štirih programov: 
• Politična diplomacija in konzularne storitve: iz tega programa so bile financirane obveznosti za delovanje 

notranje službe, vključno z aktivnostmi posameznih direktoratov, obveznosti za delovanje mreže diplomatsko-
konzularnih predstavništev v tujini, plačila članarin mednarodnim organizacijam in investicije. Za izvajanje 
programa je bilo v proračunu zagotovljenih 75.984.074 EUR, od tega je bilo realiziranih 65.090.555 EUR 
oziroma 85,66 % veljavnega proračuna. V okviru programa so bila realizirana tudi sredstva iz Sklada za 
notranjo varnost, kjer je realiziranih 1.019.636 EUR. 

• Gospodarska diplomacija: za izvajanje programa je bilo v proračunu zagotovljenih 3.351.478 EUR, od tega je 
bilo realiziranih 3.116.399 EUR oziroma 92,99 % veljavnega proračuna. Za plače ekonomskih svetovalcev na 
ministrstvu in diplomatsko-konzularnih predstavništvih je bilo porabljenih 2.908.985 EUR. Sredstva so bila 
porabljena tudi za obiske gospodarskih delegacij, zasedanja mešanih komisij in konkretne projekte pomoči 
gospodarstvu ter za plačilo obveznosti do OECD. 

• Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč: za izvajanje programa je bilo v proračunu 
zagotovljenih 12.756.303 EUR, od tega je bilo realiziranih 11.867.655 EUR oziroma 93,03 % veljavnega proračuna. 
Za kritje obveznosti rednega prispevka in vplačila v premostitveni mehanizem Evropskega razvojnega sklada 
(EDF) je bilo namenjenih 9.542.100 EUR. 

• Programi v kulturi in mediji: iz tega programa so bile financirane aktivnosti na področju zunanje kulturne 
politike. V ta namen je bilo v proračunu zagotovljenih 76.778 EUR, od tega je bilo realiziranih 50.907 EUR 
oziroma 66,30 % veljavnega proračuna. 

• V okviru programa Splošna proračunska rezervacija so bila realizirana sredstva za vplačilo v Instrument za 
begunce v Turčiji v višini 1.155.593 EUR oziroma 100 % od veljavnega proračuna. 

0302 Gospodarska diplomacija; 4% 2301 Splošna proračunska rezervacija; 1% 

0303 Mednarodno razvojno sodelovanje 
in humanitarna pomoč; 15% 

1803 Programi v kulturi in mediji; 0% 

0301 Politična diplomacija in konzularne storitve; 80% 

Graf 1: Realizacija proračuna za leto 2018 po programih 

V letnem poročilu je upoštevana plačana realizacija in veljavni proračun na dan 19. 12. 2018. Ministrstvo za finance v času urejanja 
poročila še ni pripravilo dokončnih podatkov o realizaciji in stanju veljavnega proračuna v letu 2018. 
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Materialni stroški in pogodbene obveznosti DKP; 30% 

Stroški izvajanja kulturnih projektov; 0% 

Graf 2: Realizacija proračuna za leto 2018 po namenih 

V letu 2018 je Finančno-računovodska služba spremljala izvajanje 302 izvajalskih pogodb (FEP), 61 avtorskih pogodb, 
osem podjemnih pogodb in ene pogodbe o opravljanju občasnega dela, 20 finančno ovrednotenih programov (FOP) 
ter 45 drugih dogovorov in sklepov. Od tega je bilo v letu 2018 na novo sklenjenih 128 izvajalskih pogodb, 42 avtorskih 
pogodb, ena pogodba o občasnem delu in štiri podjemne pogodbe. 

Za dvostransko tehnično pomoč je bilo evidentiranih deset sporazumov iz tekočega leta in šest veljavnih sporazumov, 
sklenjenih v preteklem letu (skupaj 16), ter 50 pogodb z javnimi uslužbenci za izvajanje sporazumov. 

Evidentiranih je bilo več kot 29.990 odredb ter več kot 5.640 računov in tujih dobaviteljskih računov. Izdanih je bilo 
okrog 800 zahtevkov za refundacijo. 

Na službeno pot so bili javni uslužbenci napoteni na podlagi 2.413 izdanih potnih nalogov (1.286 za območje Republike 
Slovenije in 1.127 za tujino). 

Finančno računovodska služba je mesečno spremljala porabo finančnih sredstev po posameznih diplomatskih 
predstavništvih in konzulatih (skupaj 57). Ministrstvo ima v svojih diplomatskih predstavništvih in konzulatih sklenjenih 
okrog 1.200 pogodb. 

V letu 2018 je bilo opravljenih deset rednih in 28 korespondenčnih sej Finančne komisije. 

Za poenostavitev postopkov in znižanje stroškov smo v preteklih letih začeli na diplomatskih predstavništvih in 
konzulatih uvajati MFERAC. Finančno poslovanje DKP-jev, ki je v letu 2018 še potekalo prek aplikacije AIDA, je z 
decembrom v celoti prešlo na MFERAC. 

KADROVSKE ZADEVE 
Na Ministrstvu za zunanje zadeve je bilo 31. decembra 2018 zaposlenih 689 uslužbencev (61 % žensk in 39 % moških). 
V to število štejejo tudi zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne uslužbence zaradi bolniške 
odsotnosti, porodniškega dopusta ali mirovanja (18 uslužbencev). 

39% 

61% 

moški 

ženske 

Graf 3: Razmerje zaposlenih po spolu 
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univerzitetna izobrazba; 55% 

srednješolska izobrazba; 10% 

Graf 4: Izobrazbena struktura zaposlenih 

V notranji službi je bilo zaposlenih 427 uslužbencev (62 %), v zunanji službi pa 262 (38 %). 

Preliminarni test za diplomatsko službo je uspešno opravilo 20 kandidatov, od teh sta se dva kandidata zaposlila 
na pripravniških delovnih mestih, dva kandidata pa sta v postopku zaposlitve. Zaposlili smo tudi štiri pripravnike na 
strokovno tehničnih delovnih mestih, dva pripravništvo še opravljata. 

Delovno razmerje je prenehalo 25 uslužbencem, od tega 11 zaposlenim za nedoločen čas in 14 za določen čas. Upokojilo 
se je pet uslužbencev, sedmim uslužbencem je bilo zagotovljeno mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. 

Izobrazbena struktura zaposlenih v ministrstvu je bila naslednja: 25 uslužbencev z doktoratom, 141 z magisterijem, 
6 s specializacijo, 382 z univerzitetno stopnjo izobrazbe, 43 z visoko strokovno izobrazbo, 17 z višjo izobrazbo, 67 s 
srednješolsko izobrazbo in 8 s srednjo poklicno izobrazbo. 

srednja poklicna izobrazba; 1% doktorat; 4% 

magisterij; 20% 

višja strokovna izobrazba; 3% 

visoka strokovna izobrazba; 6% 
specializacija; 1% 

V tujini je delovalo 55 diplomatskih predstavništev in konzulatov, od tega 40 veleposlaništev, sedem stalnih 
predstavništev, pet generalnih konzulatov, en konzulat, en gospodarski urad in en urad. 

Na diplomatska predstavništva in konzulate Republike Slovenije v tujini je bilo razporejenih 262 uslužbencev (54 % 
žensk in 46 % moških), od tega 39 administrativno-tehničnih uslužbencev in 223 diplomatov. 

Na 21 diplomatskih predstavništvih je bilo razporejenih 21 diplomatov, ki se ukvarjajo izključno z ekonomskim 
področjem (na preostalih predstavništvih so te naloge opravljali drugi diplomati ali lokalni strokovni uslužbenci). 

Za obrambno področje je bilo v diplomatskih predstavništvih razporejenih 45 uslužbencev Ministrstva za obrambo 
(osem obrambnih atašejev in 37 obrambnih predstavnikov). En obrambni ataše je iz Ljubljane nerezidenčno pristojen 
za tri države, drugi pa za dve državi. Na dveh diplomatskih predstavništvih sta službovala dva policijska atašeja. 

Na diplomatskih predstavništvih in konzulatih je bilo 184 oseb zaposlenih kot lokalna delovna sila, od tega jih je 111 
opravljalo tajniška, administrativna, korespondentska, receptorska, finančna, prevajalska in konzularna opravila, 49 
oseb dela voznika, kurirja, vzdrževalca, oskrbnika, vrtnarja, 17 oseb je bilo zaposlenih za čiščenje poslovnih prostorov, 
sedem pa jih je opravljalo strokovno delo. 

Odprtih je bilo sedem konzulatov, ki jih vodijo častni konzuli, imenovanih je bilo deset častnih konzulov. Republika 
Slovenija je v letu 2018 razrešila dva častna konzula. V enem primeru je prišlo do spremembe konzularnega območja 
konzulata, ki ga vodi častni konzul. 

Republika Slovenija ima skupno 16 generalnih konzulatov, ki jih vodijo častni generalni konzuli, in 116 konzulatov, ki 
jih vodijo častni konzuli. 

V letu 2018 se je iztekel mandat zadnji napoteni strokovnjakinji Ministrstva za zunanje zadeve v mednarodne 
organizacije in mednarodne civilne misije, ki je delovala kot namestnica vodje posebne opazovalne misije v Ukrajini, 
organizirane pod okriljem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). 

V Evropski službi za zunanje delovanje (EEAS) je konec leta pogodbeno delovalo deset uslužbencev ministrstva, med 
katerimi so tudi vodji delegacij EU v Makedoniji in Gvajani ter namestnici vodij delegacij EU v Srbiji in Rusiji. S skupno 
enajstimi začasnimi uslužbenci se Republika Slovenija še vedno uvršča med številčno najbolje zastopane države 
članice EU. 
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Poleg diplomatov, ki delujejo v EEAS, je šest uslužbencev Ministrstva za zunanje zadeve delovalo tudi v drugih 
mednarodnih organizacijah oziroma telesih: štiri diplomatke v Evropski komisiji, med katerimi je treba izpostaviti 
zlasti uradno govornico visoke predstavnice Federice Mogherini, direktorico za gospodarske in finančne zadeve ter 
namestnico generalnega direktorja za mednarodno sodelovanje in razvoj; en uslužbenec ministrstva deluje v Uradu 
visokega predstavnika v Sarajevu (OHR), en uslužbenec pa na Posebnem sodišču za Kosovo (KSC-SPC). 

V začetku leta je bil na podlagi načrtovanih sredstev za opazovanje in tedaj znanih oziroma predvidenih misij OVSE 
v tekočem letu oblikovan seznam prednostnih misij opazovanja volitev, organiziranega pod okriljem OVSE, kamor 
bi Ministrstvo za zunanje zadeve v skladu z zunanjepolitičnimi prioritetami želelo napotiti svoje diplomate. Na 
podlagi omenjenega seznama je v letu 2018 osem uslužbencev ministrstva sodelovalo v misijah opazovanja volitev v 
organizaciji OVSE pri naslednjih volitvah in referendumih: predsedniške volitve v Rusiji (marec), predsedniške volitve 
v Črni gori (april), predsedniške volitve v Azerbajdžanu (april), predsedniške in parlamentarne volitve v Turčiji (junij), 
referendum v Makedoniji (september), splošne volitve v Bosni in Hercegovini (oktober), predsedniške volitve v Gruziji 
(oktober in drugi krog v novembru) in predčasne parlamentarne volitve v Armeniji (december). 

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: 

• Merila za ureditev prostorov diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije, 
• Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila finančnem in materialnem poslovanju diplomatskih 

predstavništev in konzulatov Republike Slovenije, 
• Pravilnik o delovanju Službe za notranjo revizijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, 
• Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za določitev letnega dopusta, 
• Parkirni red Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 

V letošnjem letu so bili na predlog ministrstva sprejeti tudi zakoni in podzakonski akti, in sicer: 
Zakon o konzularni zaščiti, 

Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije in na njegovi podlagi 
Uredba o izvajanju Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije, 

Pravilnik o obrazcih odločbe o zavrnitvi izdaje vizuma za dolgoročno bivanje, sklepa o ustavitvi postopka in sklepa o 
zavrženju prošnje za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje, 

Pravilnik o opravljanju overitev listin v mednarodnem prometu, 

Pravilnik o potrdilu o overitvi. 

Ministrstvo je sodelovalo pri spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo 
v tujini in pri spremembah drugih predpisov, ki se nanašajo na delovanje ministrstva. V pripravi sta Pravilnik o določitvi 
kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne 
organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči ter Pravilnik o Diplomatski akademiji. 

Ministrstvo je nadaljevalo reševanje zahtev za dostop do informacij javnega značaja iz preteklega leta na novo vodilo 
dvajset takih zahtev. 

Na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) je bila v ministrstvu imenovana pooblaščena oseba za varstvo 
osebnih podatkov; trenutno poteka proces prilagajanja sistemov spremembam zakonodaje na tem področju. 

Ministrstvo je z imenovanjem projektne skupine začelo tudi z izdelavo novega, posodobljenega Načrta integritete. 
Poleg ozaveščanja zaposlenih na področju integritete in preprečevanja korupcije (na posvetih, v okviru priprav za 
delo v zunanji službi itd.) je ministrstvo pripravilo Poročilo o izvedenih ukrepih iz Načrta integritete Ministrstva za 
zunanje zadeve, poročalo je o izvajanju aktivnosti iz Akcijskega načrta uresničevanja Resolucije o preprečevanju 
korupcije v Republiki Sloveniji in poročalo o izvajanju Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in 
transparentnosti 2017–2019. 

Ministrstvo je meseca maja 2018 skupaj z drugimi državami naslednicami uspelo izvesti prodajo nekdanje rezidence 
stalnega predstavnika nekdanje SFRJ pri OZN v New Yorku. Z izvedbo tega posla je Slovenija prejela svoj delež kupnine, 
ki je znašal skupaj 1.694.000 USD, od tega je prejela 1.236.231,62 USD. Iz naslova stroškov rezidence od leta 1992 dalje, 
odkar je rezidenca ostala prazna, do datuma prodaje, pa je morala poravnati svoj delež, ki je znašal 457.768,38 USD. 
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Na področju javnega naročanja je ministrstvo začelo osemnajst postopkov za oddajo javnih naročil na podlagi Zakona 
o javnem naročanju. Med vrstami postopkov je bilo izvedenih oziroma začetih največ naročil male vrednosti, in 
sicer deset, in štirje odprti postopki ter štirje postopki s pogajanji brez predhodne objave. Ministrstvo je pri sedmih 
postopkih javnih naročil vključilo obratno elektronsko dražbo. Prav tako je pri oddaji javnih naročil začelo uporabljati 
informacijski sistem e-JN. Oddalo je 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 so bila oddana štiri javna naročila in dve evidenčni naročili. 

VARNOST IN LOGISTIKA 
S področja varnosti (alarmni, videonadzorni in mehanski sistemi, nadzor nad pristopom, protipožarna zaščita, 
operativno in preventivno varovanje) je bilo v 2018 zaključenih osemnajst projektov na diplomatskih predstavništvih 
in konzulatih ter trije v notranji službi ministrstva. Po Zakonu o zunanjih zadevah je bilo opravljenih 200 varnostnih 
preverjanj, redno se izvajajo tudi protiprislušni pregledi. 

Vozni park ima v letu 2018 dve novi vozili v notranji službi in sedemnajst novih vozil na diplomatskih predstavništvih 
in konzulatih. 

Redno potekajo aktivnosti na področju obrambnega načrtovanja na državni ravni ter kriznega upravljanja in načrtovanja 
delovanja ob večjih naravnih in drugih nesrečah v Republiki Sloveniji. 

NEPREMIČNINE IN INVESTICIJE 
Sprejete so bile Usmeritve za ravnanje z nepremičninami za potrebe diplomatskih predstavništev in konzulatov 
Republike Slovenije, kjer so opredeljeni ključni elementi za nadgradnjo sistema z ravnanjem z nepremičninami v 
ministrstvu. 

V letu 2018 je bila opravljena selitev poslovnih prostorov Veleposlaništva Republike Slovenije v Rimu, Veleposlaništva 
Republike Slovenije v Pekingu in Veleposlaništva Republike Slovenije v Skopju. Za prenovo lastniške nepremičnine 
Vila Maraviglia v Rimu ter prenovo Veleposlaništva Republike Slovenije v Bruslju in Stalnega predstavništva Republike 
Slovenije pri Evropski uniji sta bili pripravljeni projektni nalogi. 

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA 
Redno so se izvajala sistemska opravila (vzdrževanje, nadgrajevanje in posodabljanje informacijskega sistema) tako 
v ministrstvu kot tudi v diplomatskih predstavništvih in konzulatih. Opravljene so bile selitve in prenove IT opreme in 
storitev v dvajsetih diplomatskih predstavništvih in konzulatih. 

Izvedene so bile naslednje dejavnosti za zmanjševanje varnostnih tveganj: 
• usposabljanje uporabnikov, ki odhajajo na DKP, 
• varnostno obveščanje in ozaveščanje uporabnikov s področja informacijske varnosti na portalu ministrstva, 
• izvajanje ukrepov za odpravo varnostnih tveganj mrežnih tiskalnikov in večfunkcijskih naprav v omrežju 

ministrstva, 
• varnostno ocenjevanje in predlogi rešitev za uvedbo elektronskega bančništva v diplomatskih predstavništvih 

in konzulatih, 
• menjava stikalne opreme komunikacijskega omrežja na 15 lokacijah, 
• vzpostavljen je sistem merjenja kakovosti in preverjanje delovanja internetnih povezav v 45 diplomatskih 

predstavništvih in konzulatih, 
• začetek menjave šifrirne opreme, 
• v enotni sistem brezžičnega omrežja državnih organov je bilo dodanih sedem novih diplomatskih predstavništev 

in konzulatov. 

Izvedeni so bili naslednji projekti: 
• priključitev in nadgrajena internetne povezave v osmih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, 
• v enotni sistem brezžičnega omrežja državnih organov je bilo dodanih sedem diplomatskih predstavništev in 

konzulatov, 
• analiza ranljivosti operacijskega sistema strežnikov in delovnih postaj, 
• vzpostavljena je bila namenska povezava do nekaterih drugih ministrstev. 
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Razvoj aplikacij: 
• nadaljuje se izdelava nove nacionalne vizumske aplikacije (VizisNG), ki je sofinancirana iz sredstev EU. 

Aplikacija bo nadomestila obstoječo aplikacijo Vizis, ki je v produkciji že več kot 19 let. Priprava analize je v 
zaključnem delu, hkrati pa se izvajajo postopki za izvedbo javnega naročila, 

• ureditev pogojev za pravočasni priklop na sistem EES (Entry Exit System), 
• aplikativna podpora sledi potrebam slovenskih državljanov (sporočilo o odsotnosti, ETD – dokument), 
• aplikacije EEMA za vodenje postopkov pri mednarodnih pogodbah. 

Uslužbenci Službe za informacijsko tehnologijo so dejavni v delovnih skupinah s področja informacijske tehnologije in 
zagotavljanja informacijske varnosti v medresorskih delovnih skupinah Republike Slovenije ter delovnih skupinah EU. 

UPRAVLJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA 
Rast števila prejetih in poslanih elektronskih dokumentov se v primerjavi s papirnimi ves čas povečuje, zaradi česar je 
večina gradiva samo še v elektronski obliki; dnevno je obdelanih okrog 500 takih dokumentov. 

DEPEŠNI SISTEM 
V depešnem sistemu, v katerega se je v letu 2018 vključilo Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sofiji, je dnevno 
obdelanih okoli 300 vhodnih depeš. 

TAJNI PODATKI 
Oddelek za tajne podatke, Centralni register/Podregister EU in Podregister NATO je v letu 2018 distribuiral več kot 
12.000 tajnih podatkov (nacionalnih, EU in NATO), sodeluje pa tudi pri inšpekcijskih nadzorih na področju obravnavanja 
tajnih podatkov. Ustanovljen je bil tudi spletni Center za izobraževanje v diplomaciji, v katerem je bilo v 2018 že 
izvedeno dodatno usposabljanje uslužbencev Ministrstva za zunanje zadeve na področju obravnavanja in varovanja 
tajnih podatkov. 

DIPLOMATSKI ARHIV 
Diplomatski arhiv je v 2018 sprejel arhivsko gradivo, ki je bilo na podlagi Sporazuma o nasledstvu po nekdanji Jugoslaviji 
pridobljeno iz arhiva Ministrstva za zunanje zadeve Republike Srbije. Arhivsko gradivo vključuje 103 mednarodne 
pogodbe nekdanje Jugoslavije, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo in njeno ozemlje, ter mejno dokumentacijo za 
Avstrijo, Italijo in Madžarsko. 

V okviru diplomatskega arhiva sodelujemo v Delovni skupini za publiciranje diplomatskih dokumentov in Delovni 
skupini za elektronsko arhiviranje na ravni vodij diplomatskih arhivov držav EU in EU institucij (EUDIA). Z objavo 
dokumentov iz časa prve širitve Evropske unije in odzivih politike na britanski referendum leta 1975 je Diplomatski 
arhiv sodeloval pri pripravi druge publikacije skupine EUDIA z naslovom First Enlargement and the British Referendum 
of 1975. 

KONZULARNA SLUŽBA 
Leto 2018 so pri delu Konzularne službe poleg rednega dela na področju zaščite slovenskih državljanov in tujcev 
zaznamovali predvsem sprejem Zakona o konzularni zaščiti, odmevnejši primeri konzularnih kriznih situacij, 
izboljšanje obveščanja slovenskih državljanov, uvedba zunanjega izvajanja dejavnosti na Kosovu, izvedba volilnih 
opravil pri volitvah v državni zbor in intenzivno sodelovanje s pristojnimi institucijami v pripravah na novelo Zakona o 
tujcih. 

Predlogi v zvezi z novelo Zakona o tujcih so predvsem usmerjeni k racionalnejšim (krajšim in učinkovitejšim) postopkom 
na diplomatskih in konzularnih predstavništvih RS pri izdaji dovoljenj za prebivanje. Ti postopki so v letu 2018 zaradi 
izrednega povečevanja števila predstavljali izjemno obremenitev in povzročili celo politične zaplete pri poslovanju 
nekaterih diplomatskih in konzularnih predstavništev (konzulat v Banjaluki, veleposlaništva RS v Sarajevu, Beogradu 
in Prištini). 

Konzularna služba in mreža slovenskih konzularnih predstavništev v tujini je v letu 2018 v okviru svoje redne dejavnosti 
uspešno izvajala vse konzularne storitve. To obsega predvsem sprejem vlog in izdajo potnih listov (v letu 2018 izdanih 
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več kot 3.600 potnih listov), sprejem vlog in izdajo osebnih izkaznic (1.200 osebnih izkaznic), odločitve o prošnjah 
za vizume (več kot 28.000 vizumov C in več kot 820 vizumov D), izdajo potrdil o matičnih dejstvih, sprejem vloge za 
dovoljenja za prebivanje in državljanstva, na drugi stopnji pa tudi rešujejo pritožbe glede vizumov. Konzularna služba 
vzdržuje mrežo lokacij, kjer države članice EU na svojih predstavništvih zastopajo Slovenijo v vizumskih postopkih 
tam, kjer naša država nima lastnega predstavništva (več kot 120 lokacij), in izvaja enako storitev za druge države 
članice na konzularnem oddelku veleposlaništev v Podgorici, Sarajevu in Prištini. 

Konzularna služba je v letu 2018 tudi prenovila in vsebinsko osvežila tiste spletne strani ministrstva, ki se nanašajo na 
konzularno delo, med drugim z napotki popotnikom, varnostnimi nasveti in informacijami za tujce. Konzularno službo 
so popotniki s pomočjo Obrazca o potovanju v tujino več kot v 800 primerih obvestili o svojem potovanju v tujino. 
Priprava elektronske evidence teh sporočil ostaja nerešena naloga. 

Izrednega pomena za Konzularno službo je uveljavitev Zakona o konzularni zaščiti, ki prinaša nove vzvode in 
mehanizme za pomoč slovenskim in državljanom EU v okoljih, kjer nimajo lastnega predstavništva, hkrati pa tudi 
nove naloge in večjo odgovornost tistih, ki določbe nove zakonodaje izvajajo. V letu 2018 so se v delovnih telesih EU 
začele priprave na nov skupni obrazec evropskega potnega lista za vrnitev (European Travel Document), na podlagi 
česar se bosta obseg in vsebina konzularnega poslovanja na diplomatskih predstavništvih in konzulatih še razširila. 

Uslužbenci Konzularne službe so v letu 2018 izvedli dve konzularni usposabljanji, tri konzularne posvete in več ciljnih 
usposabljanj za uslužbence, ki opravljajo dežurstvo, in za novoimenovane veleposlanike na bilateralnih predstavništvih 
ter aktivno sodelovali v delovnih skupinah Sveta EU VISA, FoVIS, VISION, VisaCOMM in COCON. 

DIPLOMATSKI PROTOKOL 
Diplomatski protokol je v letu 2018 izvedel 65 protokolarnih dogodkov, med njimi en uradni in štiri delovne obiske 
ministrov za zunanje zadeve tujih držav v Republiki Sloveniji. Med večjimi dogodki velja izpostaviti še trinajsti Strateški 
forum Bled, ki ga je ministrstvo organiziralo v sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost in izvedbo mednarodnih 
konferenc Politike za enakost v času staranja: vseživljenjski pristop, prvi Dan Latinske Amerike in Karibov, Zasedanje 
ministrov za zunanje zadeve in predsednikov vlad držav članic SEECP in sedmi Dan Afrike. 

Na področju diplomatske korespondence je Diplomatski protokol pripravil 36 poverilnih pisem veleposlanikom 
Republike Slovenije, 12 patentnih pisem slovenskim konzularnim funkcionarjem in eksekvature za tuje konzularne 
funkcionarje v Republiki Sloveniji. Vodil je 44 postopkov izdaje agremajev tujim veleposlanikom in soglasij za tuje 
obrambne in vojaške atašeje ter pripravil predaje 26 poverilnih pisem tujih veleposlanikov v Republiki Sloveniji. Skrbel 
je za najave prihodov tujih delegacij, potovanj ministra za zunanje zadeve in drugih slovenskih visokih predstavnikov 
v tujino, najave diplomatske pošte in sprejemov tujih diplomatskih predstavništev. 

Pomembno vlogo pri izvedbi protokolarnih dogodkov in v diplomatski korespondenci ima Prevajalski oddelek, ki 
zagotavlja prevode besedil iz slovenščine v tuje jezike (angleščino, francoščino, nemščino in italijanščino) in obratno. 

V letu 2018 so bili med najobsežnejšimi projekti prevodi Meril za ureditev prostorov diplomatskih predstavništev in 
konzulatov v tri tuje jezike in Nacionalnega akcijskega načrta RS za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu v 
angleščino ter redakcija Končne razsodbe arbitražnega sodišča za objavo v Uradnem listu RS. 

Prevajalski oddelek je opravil prevode 955 dokumentov v obsegu 2.259 strani ter lekture 832 dokumentov, ki so 
obsegale 1.872 strani. 

Zagotovil je tolmačenje na 38 dogodkih; na 22 dogodkih je bilo opravljenih 92 ur simultanega tolmačenja, na 16 pa 35 
ur konsekutivnega tolmačenja. 

Prevajalski oddelek je pripravljal in izvajal preizkuse znanja tujih jezikov za kandidate za zunanjo službo in sodeloval 
v strokovni skupini Vlade Republike Slovenije za redakcijo prevodov mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
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Ime akta Ime akta v jeziku članice EU Podpis Ratifikacija Objava Velja od status 

60 Črna Gora 

Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Ljubljana, 31.01.2018 Ur.l.RS neveljaven 
Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o 
vojaškotehničnem sodelovanju 

Program mednarodnega razvojnega sodelovanja Programme of International Development Ljubljana, 23.11.2018 Ur.l.RS 23.12.2018 veljaven 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore Cooperation between the Government of the 
za obdobje 2018-2019 Republic of Slovenia and the Government of 

Montenegro for the Period 2018-2019 

Memorandum o soglasju med Ministrstvom za Memorandum of Understanding between the Lizbona*, 22.03.2018 24.05.2018 Ur.l.RS 21.04.2018 veljaven 
zunanje zadeve Republike Slovenije in Evropsko Ministry of Foreign Affairs of the Republic of 
mrežo za globalno učenje Slovenia and the Global Education Network 

Europe - GENE 

1 GENE (Evropska mreža za globalno učenje) 

Sporazum o socialni varnosti med Republiko 
Slovenijo in Republiko Korejo 

57 Srbija 

18 Koreja, Republika 

Agreement on Social Security between the Seul, 20.02.2018 Ur.l.RS neveljaven 
Republic of Slovenia and the Republic of Korea 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljubljana, 01.02.2018 Ur. l. RS neveljaven 
Republike Srbije o zaposlovanju državljanov 
Republike Srbije v Republiki Sloveniji 

Memorandum o soglasju na področju strokovnega Memorandum on Cooperation in the Field of Beograd, 08.05.2018 08.05.2018 veljaven 
usposabljanja med Ministrstvom za javno upravo Professional Development between the Ministry 
Republike Slovenije in Ministrstvom za javno upravo of Public Administration of the Republic of 
in lokalno samoupravo Republike Srbije Slovenia and the Ministry of Public Administration 

and Local Self-Government of the Republic of 
Serbia 

Protokol o izvajanju Sporazuma med Vlado Beograd, 07.11.2018 Ur.l.RS neveljaven 
Republike Slovenije in Vlado Republiko Srbije o 
zaposlovanju državljanov Republike Srbije v 
Republiki Sloveniji 

Dogovor med pristojnim organom Republike Arrangement between the Competent Auhtority Washington*, 04.06.2018 27.06.2018 04.07.2018 veljaven 
Slovenije in pristojnim organom Združenih držav of the Republic of Slovenia and the Competent 
Amerike o izmenjavi poročil po državah Authority of the United States of America on the 

Exchange of Country-by-Country Reports 

68 Združene države Amerike 
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DIPLOMATSKO PREDSTAVNIŠTVO 
IN KONZULAT 

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK 

VELEPOSLANIŠTVO ABU DHABI http://abudabi.veleposlanistvo.si 

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

VELEPOSLANIŠTVO ATENE http://atene.veleposlanistvo.si/ @SLOinGRE 

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 

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 

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

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK 

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 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/ @SLOEmbassyCPH 
Embassy of the Republic of Slovenia in Copenhagen, Veleposlaništvo RS V 
Kopenhagnu 

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 

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

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK 

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/ Veleposlaništvo Slovenije v Prištini / Embassy of Slovenia in Pristina 

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

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

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

VELEPOSLANIŠTVO SOFIJA http://sofija.veleposlanistvo.si/ 

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

VELEPOSLANIŠTVO TEL AVIV http://telaviv.veleposlanistvo.si/ @SLOinISR Slovenia in Israel 

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

VELEPOSLANIŠTVO TOKIO http://tokio.veleposlanistvo.si/ @SLOinJP Slovenian Embassy Tokyo 
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http://peking.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinCHN
http://podgorica.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinMNE
https://www.facebook.com/slovenianembassypodgorica
http://praga.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinCZE
https://www.facebook.com/pages/Embassy-of-Slovenia-in-Prague-Velvyslanectv%C3%AD-Republiky-Slovinsko-v-Praze/335587573249225
http://pristina.veleposlanistvo.si
https://www.facebook.com/pages/Veleposlani%C5%A1tvo-Slovenije-v-Pri%C5%A1tini-Embassy-of-Slovenia-in-Pristina/1524992621074682
http://rim.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinITA
https://www.facebook.com/ambasciataslovenaroma
http://sarajevo.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinBIH
https://www.facebook.com/SLOinBiH/
http://skopje.embassy.si
https://twitter.com/SLOinMKD
https://www.facebook.com/slovenianembassy.skopje
http://sofija.veleposlanistvo.si/
http://www.teheran.veleposlanistvo.si/
http://telaviv.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinISR
https://www.facebook.com/sloveniainisrael
http://tirana.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinALB
https://www.facebook.com/SloveniaInTirana/
http://tokio.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinJP
https://www.facebook.com/Slovenian-Embassy-Tokyo-1619008191689204/


 
   

    

  

    

    

   

  

 
  

 
   

 
   

 
   

 
   

   

 

DIPLOMATSKO PREDSTAVNIŠTVO 
IN KONZULAT 

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK 

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

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

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

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

STALNO PREDSTAVNIŠTVO EU 
BRUSELJ http://bruselj.predstavnistvo.si/ @SLOtoEU Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the EU 

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 

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 
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http://varsava.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinPOL
https://www.facebook.com/Veleposlani%C5%A1tvo-Republike-Slovenije-v-Var%C5%A1avi-1059169570775143/
http://vatikan.veleposlanistvo.si
http://washington.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinUSA
https://www.facebook.com/SLOembassyUSA
http://zagreb.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinCRO
https://www.facebook.com/slovenianembassy.zagreb
http://bruselj.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoEU
https://www.facebook.com/SLOtoEU/
http://bruselj.misija.si
https://twitter.com/SloveniaNATO
http://dunaj.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoVienna
http://newyork.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoUN
https://www.facebook.com/sloveniamissionun
http://strasbourg.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoCoE
https://www.facebook.com/SlovenianMissionToTheCouncilOfEuropeStrasbourg
http://zeneva.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoUNGeneva
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/


 
   

 
  

 
  

 
  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIPLOMATSKO PREDSTAVNIŠTVO 
IN KONZULAT 

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK 

GENERALNI KONZULAT 
CLEVELAND 

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

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 ŠANGHAJ 

GOSPODARSKI URAD MILANO 

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE V 
PALESTINI http://ramala.predstavnistvo.si/ 

Povezave Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije: 

INSTAGRAM račun: @mfa_slovenia 

TWITTER račun: @MZZRS 

FACEBOOK račun: @mfaSlovenia 

YOUTUBE račun: MZZ RS 
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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/
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https://www.facebook.com/generalnikonzulat
http://trst.konzulat.si/
http://ramala.predstavnistvo.si
https://www.instagram.com/mfa_slovenia/
https://twitter.com/MZZRS
https://www.facebook.com/mfaSlovenia
https://www.youtube.com/channel/UCQr43X77Pvbyl3bsO6xjFmA
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Država rezidenčnega pokrivanja 

Država nerezidenčnega pokrivanja 

Veleposlaništvo 

Generalni konzulat 

Stalno predstavništvo pri mednarodni organizaciji 

Konzulat 

Urad Republike Slovenije v Palestini 

http://buenosaires.veleposlanistvo.si/
http://brasilia.embassy.si/
http://washington.veleposlanistvo.si/
http://ottawa.veleposlanistvo.si/
http://cleveland.konzulat.si/
http://newyork.predstavnistvo.si/
http://moskva.veleposlanistvo.si/
http://telaviv.veleposlanistvo.si/
http://kairo.veleposlanistvo.si/
http://peking.veleposlanistvo.si/
http://tokio.veleposlanistvo.si/
http://newdelhi.veleposlanistvo.si/
http://canberra.veleposlanistvo.si/
http://ramala.predstavnistvo.si/
http://www.teheran.veleposlanistvo.si/
http://abudabi.veleposlanistvo.si/


 

 

 

 

 

 

--• 
o 
� 
~ 

Država rezidenčnega pokrivanja 

Država nerezidenčnega pokrivanja 

Veleposlaništvo 

Generalni konzulat 

Stalno predstavništvo pri mednarodni organizaciji 

Urad 

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/
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