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UVODNIK MINISTRA ZA ZUNANJE ZADEVE

Regionalni, evropski in globalni odnosi doživljajo pomembne spremembe po politični, ekonomski, varnostni in 
geostrateški plati. Politična in ekonomska moč v svetu se je razpršila, stara zavezništva razpadajo in sklepajo se nova. 
Kar se zgodi v globaliziranem svetu, ima posledice za vse države, zato je nujno, da se v odzivanje na ta dogajanja 
dejavno vključuje tudi Slovenija. Stabilnost globalnega okolja kot celote, zlasti pa regije Zahodnega Balkana, je za 
Evropsko unijo in Slovenijo nadvse pomembna, saj neposredno vpliva na našo varnost, na odnose z drugimi državami, 
na naše gospodarstvo in s tem na blaginjo prebivalstva.

Začetek leta je zaznamovalo nadaljevanje množičnega pritoka beguncev in migrantov po t. i. zahodnobalkanski 
migracijski poti. S prizadevanji za iskanje skupnega evropskega odziva, okrepitvijo zaščite zunanjih meja, pobudo za 
okrepljen nadzor na grško-makedonski meji ter s sklenitvijo sporazuma med EU in Turčijo smo pritok migrantov po tej 
poti zajezili in pretežno ustavili. Z načelnostjo, proaktivnostjo in solidarnostjo pri delitvi bremen množičnih migracij 
smo si zlasti v EU utrdili ugled odgovorne in solidarne članice.

Evropo, njeno soseščino in velik del sveta so tudi v zadnjem letu pretresali teroristični napadi, ki ostajajo velik varnostni 
izziv. Nedržavni akterji, skupaj z Daišem, in radikalizirani posamezniki še vedno ogrožajo našo varnost. Za številne 
krize, s katerimi se mednarodna skupnost spoprijema že več let, še ni politične rešitve ali v njih ni bistvenega napredka: 
Sirija, vloga Daiša, nestabilnost v Libiji in Afganistanu, politične in varnostne napetosti v Afriki … V naši bližnji soseščini 
vztraja ukrajinska kriza, prav tako nas lahko skrbijo nekateri dogodki na Zahodnem Balkanu. 

Odmikanje držav od multilateralnih mehanizmov k enostranskim dejanjem in bilateralnemu urejanju odnosov 
mednarodne organizacije postavlja pred resno preizkušnjo. Tako OZN, zlasti Varnostni svet, v tem trenutku ne zmore 
učinkovito obravnavati varnostnih izzivov in kriz. Delovanje OVSE je oteženo zaradi načela odločanja s konsenzom. 
Zaveznice v Natu skušajo poenotiti poglede na to, od kod prihajajo glavne grožnje, ter se nanje enotno odzvati, največji 
izziv pri tem pa je zagotavljanje ustreznih virov na nacionalni ravni.

Še vedno drži, da je EU porok naše stabilnosti in varnosti. Da bi zagotovili nadaljnji uspešen razvoj Slovenije, podpiramo 
močno, povezano in solidarno Unijo. Zaradi junija izglasovanega izstopa Združenega kraljestva iz EU smo se znašli na 
prelomnici. Ob tem se je namreč pokazalo, da potrebujemo resen premislek o prihodnosti povezave. Verjamemo, da bo 
premislek, ki sovpada s pomembno obletnico podpisa Rimskih pogodb, pokazal, da si evropska sedemindvajseterica 
želi odločnih in čim bolj enotnih skupnih korakov naprej, kar bo povrnilo zaupanje državljanov v prihodnost Unije. 

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec
Foto: Bor Slana/STA/MZZ
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Slovenija z državami Evropske unije goji odlične odnose, za njihov kakovosten razvoj pa so izjemnega pomena 
infrastrukturna povezanost, sodelovanje v znanosti, izobraževanju, raziskavah in kulturi. Še naprej si prizadevamo za 
tesno povezanost z državami srednje Evrope. V našem posebnem interesu je nadaljnja krepitev sodelovanja s Francijo 
in Nemčijo, s katerima imamo sklenjeni strateški partnerstvi. 

Slovenija je bila prva predsedujoča nedavno zagnani Strategiji EU za alpsko regijo. Delovanje v makroregionalnih 
strategijah je pomembno zato, ker tovrstni mehanizmi vključujejo tudi države nečlanice, zagotavljajo usklajeno 
upravljanje ter skrbijo za učinkovito uporabo obstoječih virov in delovanje institucij.

Urejeni politični odnosi in dobro sodelovanje s sosednjimi državami, (so)članicami EU, so izjemnega pomena. Zato 
spodbujamo reden in proaktiven politični dialog z vsemi sosedami ter sodelovanje na vseh področjih skupnega 
interesa. Zelo pozitivno ocenjujemo čezmejno sodelovanje s Furlanijo - Julijsko krajino v Italiji ter Koroško in Štajersko 
v Avstriji v t. i. skupnih odborih. 

Odnose s prijateljsko Hrvaško še vedno obremenjujejo nekatera nerešena vprašanja po razpadu nekdanje skupne 
države. Zlasti nerešeno vprašanje meje in hrvaška enostranska odločitev za odstop od arbitražnega sporazuma o meji 
resno otežujeta politični dialog, hkrati pa kažeta, kako pomembno je spoštovanje mednarodnega prava ter odločb 
sodišč in razsodišč za urejene odnose v mednarodni skupnosti. Slovenija spoštuje delno razsodbo arbitražnega 
sodišča iz junija 2016, v kateri je to jasno povedalo, da arbitražni sporazum velja in da se arbitražni postopek nadaljuje. 

Stabilnost in razvoj držav Zahodnega Balkana ostajata v strateškem interesu Slovenije. Državam na tem območju 
namenjamo veliko pozornosti ter podpiramo njihovo evropsko in transatlantsko integracijo ter proaktiven pristop 
EU do regije. Treba je ohraniti dinamiko regionalnega sodelovanja in delovanja v okviru pobud, kot so Proces Brdo-
Brioni, Berlinski proces ter tudi Proces sodelovanja v jugovzhodni Evropi (SEECP), ki mu bomo od poletja za eno leto 
predsedovali. 

Ko govorimo o Zahodnem Balkanu, z zadovoljstvom ugotavljam tudi, da se dinamika pri reševanju še nerešenih vprašanj 
iz nasledstva po nekdanji SFRJ stopnjuje. V zadnjem letu smo prevzeli šest objektov diplomatskih predstavništev 
nekdanje države, hkrati potekajo dogovori o skupni prodaji štirih večjih objektov. Nadaljuje se vračanje umetniških del 
iz jugoslovanskih diplomatskih predstavništev. Kot prva država naslednica smo od Srbije prevzeli tudi del arhivskega 
gradiva – izvirnike 43 mednarodnih pogodb, ki Sloveniji pripadajo po sporazumu o nasledstvu. 

Tudi tokrat posebej poudarjamo pomen transatlantskega sodelovanja. Prepričani smo, da se bodo dobri dvostranski 
odnosi z ZDA nadaljevali in razvijali tudi z novo administracijo, saj sta Slovenija in ZDA trdni zaveznici v Natu ter 
partnerici v okviru širših odnosov med EU in ZDA. Načrtujemo okrepljen dialog s Kanado ter poglobitev sodelovanja z 
državami Latinske Amerike.

Z Rusko federacijo vzdržujemo reden politični dialog, tudi na najvišji ravni, z namenom izmenjave stališč in ohranjanja 
dobrih dvostranskih odnosov ter gospodarskega sodelovanja. Redna zasedanja medvladne komisije za gospodarsko 
sodelovanje prinašajo konkretne rezultate. Politični dialog z Rusko federacijo nikakor ne pomeni odklona od politike 
Slovenije do Ukrajine ter njene ozemeljske nedotakljivosti in samostojnosti. 

Slovenija v svojem zunanjepolitičnem delovanju pomemben poudarek namenja tudi regiji Bližnjega vzhoda in Severne 
Afrike. Še naprej bomo krepili dvostranske odnose s ključnimi partnerji iz regije ter v svojih stališčih vztrajno poudarjali 
pomen političnega reševanja kriz, spoštovanja človekovih pravic, politične in družbene inkluzivnosti, boja proti 
terorizmu ter človeka dostojnega upravljanja migracij. Pozorno bomo spremljali bližnjevzhodni mirovni proces ter se 
še naprej dejavno vpenjali v prizadevanja za iskanje pravične in vzdržne rešitve.

Sodelovanje z Iranom, kjer smo novembra znova odprli veleposlaništvo, bomo dopolnjevali s poglabljanjem odnosov 
z državami Zaliva, kamor sodi tudi načrt širitve mreže diplomatskih predstavništev. V tem kontekstu smo decembra v 
Ljubljani izvedli prvo mednarodno konferenco Dan zalivskih držav. 

Z namenom krepitve sodelovanja z državami Podsaharske Afrike vsakoletno organiziramo mednarodno konferenco 
Dan Afrike, odnose s posameznimi državami pa nadgrajujemo tudi z izkušnjami, pridobljenimi z organizacijo 
dosedanjih petih konferenc.

V azijskem prostoru tesno sodelujemo s ključnimi partnericami Kitajsko, Japonsko, Republiko Korejo in Indijo, iščemo 
pa tudi priložnosti za nadaljnjo krepitev sodelovanja z drugimi državami regije. 

V času, ko se mednarodna skupnost spoprijema z vrsto varnostnih kriz, Slovenija ostaja zavezana načelu, da skladno 
s svojimi zmožnostmi prevzema svoj delež odgovornosti za mednarodni mir, varnost in stabilnost. 

Nato je eden ključnih elementov zagotavljanja naše lastne varnosti, zato je nadvse pomembno, da Slovenija v njem 
deluje kot resna, odgovorna in zanesljiva zaveznica. Smo odločna zagovornica politike odprtih vrat. V okviru KFOR 
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na Kosovu deluje največji kontingent Slovenske vojske v tujini. Prav tako skupaj z drugimi zaveznicami še naprej 
zagotavljamo podporo Afganistanu, svoje enote bomo prispevali tudi v okviru t. i. okrepljene prednje prisotnosti v 
Latviji.

Slovenija je članica mednarodne koalicije v boju proti Daišu, saj je to v našem lastnem varnostnem interesu. V 
zadnjem letu smo se vključili v vojaško komponento koalicije z donacijo vojaške opreme, s sodelovanjem v poveljniških 
strukturah ter z ekipo inštruktorjev v Erbilu. Zelo smo zadovoljni, da je pobuda Western Balkans Counter-terrorism 
Initiative dobila potrditev z ustreznimi sklepi Sveta EU. Prizadevali si bomo, da bo pobuda celovito delovala ter se 
razširila na področji varnosti meja ter boja proti organiziranemu kriminalu. 

Ministrstvo bo še naprej podpiralo sodelovanje Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah. To se nam zdi eden 
ključnih kazalnikov pripravljenosti Slovenije za aktivno delovanje na področju mednarodne varnosti. 

Gospodarska diplomacija ostaja eno od prednostnih področij slovenske zunanje politike in diplomacije, skrb za zaščito 
in promocijo interesov slovenskega gospodarstva pa reden element našega dela. V letu 2016 smo razširili nabor 
storitev za mala in srednje velika podjetja ter tudi za velike gospodarske sisteme, obenem pa povečali geografski 
domet pri odpiranju vrat slovenskemu gospodarstvu. Poleg klasične podpore podjetjem smo se v tem letu usmerjali 
tudi v multilateralne platforme in razvojno sodelovanje. 

V okviru javne diplomacije naj posebej omenimo Strateški forum Bled. Doslej smo v sodelovanju s Centrom za evropsko 
prihodnost in dragocenimi podporniki in partnerji uspešno organizirali enajst forumov z izjemno dobro mednarodno 
udeležbo. Izoblikovali smo enega najbolj odmevnih tovrstnih dogodkov v srednji in jugovzhodni Evropi, ki bo 4. in 5. 
septembra 2017 doživel svojo dvanajsto izdajo v razpravi o novih realnostih v EU in v svetu. 

V letu 2016 smo doma in v tujini počastili 25-letnico slovenske samostojnosti, v letu 2017 pa bomo zaznamovali 25 let 
mednarodnega priznanja naše države, kar je za diplomacijo in zunanjo politiko še posebno pomembna obletnica. Prav 
tako v 2017 mineva 25 let našega delovanja v OVSE in OZN. 

Mednarodne organizacije in multilateralni mehanizmi so pomembna razsežnost zunanje politike, saj dajejo priložnost 
za učinkovito oblikovanje, predstavljanje in uveljavljanje pobud v širši mednarodni skupnosti.

Predvsem je treba resno delovati na vseh ravneh, povezanih z zagotavljanjem mednarodnega miru in varnosti. Sem 
sodijo preventivna diplomacija, mirno reševanje sporov ter mediacija. Posvečamo se vprašanjem človekove varnosti 
(Slovenija predseduje Mreži za človekovo varnost), preprečevanju grozodejstev ter podpori konceptu odgovornosti 
zaščititi. Poudarjamo pomen spoštovanja mednarodnega prava, se zavzemamo za učinkovito delovanje mednarodnega 
kazenskega pravosodja ter za popolno spoštovanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. 

V okviru svojih dejavnosti promoviramo ITF – ustanovo za krepitev človekove varnosti ter visoki panel o vodi in miru, 
ki mu predseduje bivši predsednik dr. Türk. Teme panela želimo povezati s širšim zunanjepolitičnim delovanjem 
Slovenije, od varnosti prek vode kot pravice, razvojnih vprašanj do gospodarskih priložnosti.

Smo v drugem letu članstva v Svetu OZN za človekove pravice, kjer se posvečamo zlasti svojim tradicionalnim 
prednostnim področjem: otrokovim pravicam, enakosti spolov, nediskriminaciji, človekovim pravicam in okolju, 
izobraževanju za človekove pravice. Prav tako smo ena od bolj aktivnih držav na področju pravic starejših ter njihove 
ustrezne mednarodnopravne ureditve. 

Zadovoljni smo z delovanjem v Izvršnem odboru Unesca, pri čemer dobro sodelujemo z ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport ter z ministrstvom za kulturo. S skupnim delom se lahko uspešno lotevamo strokovnih vprašanj ter 
tudi čedalje težjih političnih vprašanj, ki se tako ali drugače vpletajo v delo organizacije.

Mednarodno razvojno sodelovanje se je utrdilo kot ena pomembnih prvin naše zunanje politike. Ob razumevanju 
celotne vlade skušamo vzdrževati pozitiven trend rasti sredstev, namenjenih razvojnemu sodelovanju. To je namreč 
ključni način za obravnavo temeljnih vzrokov kriz, ki vodijo v migracije, varnostne izzive in upad spoštovanja človekovih 
pravic, hkrati pa pomemben del izvajanja razvojne Agende 2030, sprejete jeseni 2015.

Ničkolikokrat smo že poudarili, da je konzularno poslovanje ogledalo ministrstva. Naša veleposlaništva in konzulati 
k zaščiti interesov slovenskih državljanov v tujini ter tudi drugi pomoči v skladu s svojimi pristojnostmi še naprej 
pristopajo z vso strokovnostjo in predanostjo. 

Živimo v času, ki ga zaznamuje velika nepredvidljivost v vsej mednarodni skupnosti. Negotovost je izziv. Kljub temu jo 
moramo razumeti tudi kot priložnost. Priložnost, da Slovenija skladno z Deklaracijo o zunanji politiki ter strateškim 
dokumentom opredeli tiste prednostne aktivnosti, za katere je mesto tudi v takšnem nepredvidljivem mednarodnem 
okolju.
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MINISTER'S FOREWORD
Relations at the regional, European, and global level have been marked by profound political, economic, security, and 
geostrategic changes. Political and economic power in the world has dispersed, old alliances are falling apart and new 
ones are being forged. What happens in today's globalised world has repercussions for each end every country; hence, 
it is imperative that Slovenia be a part of the response to these developments. The stability of the global environment 
as a whole, and particularly of the Western Balkan region, is paramount for the European Union and Slovenia alike, 
as it directly affects our security, relations with other countries, the economy and, consequently, the welfare and 
prosperity of our citizens.

The beginning of the year saw a continued mass influx of refugees and migrants along the so-called Western Balkan 
route. Through efforts to achieve a united European response, improved protection of the EU's external borders, 
an initiative to tighten control of the border between Greece and Macedonia, and the conclusion of an agreement 
between the EU and Turkey, the northward migration along this route has been successfully contained and halted. A 
principled, proactive stance and commitment to burden sharing have gained Slovenia a reputation as a responsible 
Member State that champions solidarity.

In the past year, Europe, its neighbourhood, and a large part of the world continued to be rocked by terrorist attacks, 
which are a serious security challenge. Non-state actors, Daesh included, and radicalised individuals remain a threat 
to our security. The international community has failed to find a political solution to, or achieve tangible progress 
in, a number of protracted crises, such as that in Syria, the position of Daesh, the unstable situations in Libya and 
Afghanistan, political and security tensions in Africa, etc. In our immediate neighbourhood, the crisis in Ukraine has 
persisted, and certain developments in the Western Balkans may be another source of concern. 

The role of international organisations has been tested, as states pull away from multilateral mechanisms, embracing 
unilateral action and settling their relations bilaterally. The UN, more specifically the Security Council, has found 
itself unable to effectively address security challenges and crises. The principle of decision-making by consensus has 
become a stumbling block for the OSCE's operations. Striving to unify their positions on the main sources of threats 
and to respond to them in a united effort, allies within NATO face the fundamental challenge of providing adequate 
national resources.

The EU remains a firm guarantee for Slovenia's security and stability. In order to secure Slovenia's continued successful 
development, we support a strong, integrated Union based on solidarity. The UK's Brexit vote in June has brought the 
EU to a turning point, warranting a thorough reflection on its future. We are confident that this process, coinciding 
with a major anniversary of the Treaty of Rome, will reveal that the EU-27 is adamant about taking resolute and united 
strides forward, which, in turn, will restore the confidence of citizens in the future of the Union. 

Slovenia's excellent relations with other EU Member States should be consolidated through infrastructural 
connections and cooperation in science, education, research, and culture. Similarly, endeavours to establish close 
ties with countries in Central Europe remain a constant part of our activities. We will also remain focused on further 
strengthening cooperation with our strategic partners, France and Germany. 

Slovenia was the first country to preside over the recently launched EU Strategy for the Alpine Region. Coordinated 
action and the efficient use of resources and functioning of institutions are among the major benefits of engaging in 
such macroregional mechanisms, which also involve third countries.

Positive political relations and effective cooperation with neighbouring countries, all of which are EU Member States, 
are vital for Slovenia. For this reason, we foster regular, proactive political dialogue and all-round cooperation with 
all our neighbours. Cross-border cooperation with Friuli - Venezia Giulia in Italy and Carinthia and Styria in Austria on 
the so-called joint committees may be considered exemplary. 

Amicable relations with Croatia are still burdened by certain contentious issues that were not resolved upon the 
break-up of the former common state. The unresolved border issue and Croatia's unilateral decision to terminate the 
arbitration agreement are seriously hampering political dialogue and show the importance of respect for international 
law and the decisions of courts and tribunals for unburdened relations in the international community. Slovenia 
respects the partial award of the arbitration tribunal delivered in June, clearly stating that the arbitration agreement 
would remain in force and the arbitration proceedings would continue. 

Stability and development of the Western Balkans are in our strategic interest. The countries in this area remain a 
priority for Slovenia, an advocate of their Euro-Atlantic integration and of the EU's proactive approach to the region. 
The current level and pace of regional cooperation must be maintained, as well as involvement in initiatives such as 
the Brdo-Brijuni Process, the Berlin Process, and the South-East European Cooperation Process, with Slovenia taking 
over its one-year presidency next summer. 
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Regarding the Western Balkans, I am pleased to note that the resolution of outstanding succession issues has gained 
momentum. During the past year, six diplomatic properties of the former SFRY have been handed over and talks on 
the joint sale of four larger properties are underway. The restitution of works of art from the diplomatic missions of 
the SFRY has continued. As the first among the successor states, Slovenia has taken possession of some archival 
material from Serbia, namely the original copies of 43 treaties which belong to Slovenia pursuant to the Agreement 
on Succession Issues.  

Once again, the importance of transatlantic cooperation should be emphasised. We are confident that positive 
bilateral relations with the United States will continue to prosper under the new administration, since Slovenia and 
the US are close allies within NATO and partners in the framework of wider EU-US relations. We will also enhance our 
dialogue with Canada and deepen cooperation with Latin American countries.

Dynamic political dialogue with the Russian Federation, including at the highest level, is aimed at exchanging views 
and maintaining positive bilateral relations and economic cooperation, with regular sessions of the intergovernmental 
commission for economic cooperation yielding tangible results. Nevertheless, political dialogue with the Russian 
Federation does not imply a deflection of Slovenia's policy on Ukraine and its territorial integrity and sovereignty. 

The MENA region is another geographical priority for Slovenia's foreign policy, which will continue to build bilateral 
relations with key partners from the region and insist in its positions on the need to find political solutions to crises, 
respect for human rights, political and social inclusiveness, the fight against terrorism, and humane migration 
management. Slovenia will closely monitor the Middle East Peace Process and remain actively engaged in efforts to 
find a fair and sustainable solution.

The November reopening of the embassy in Iran is to be complemented by deepened relations with the Gulf States, 
including a plan to widen the network of diplomatic missions. In this light, the Ministry hosted the first Gulf Day 
international conference last December. 

The Africa Day international conference is held annually with a view to enhancing cooperation with Sub-Saharan 
Africa. Experience gained in organising five such conferences thus far has served to raise relations with individual 
countries to a higher level.

In Asia, we cooperate closely with our key partners, China, Japan, the Republic of Korea, and India, and seek 
opportunities to strengthen cooperation with other countries in the region. 

At a time when the international community faces a number of security issues, Slovenia remains committed to the 
principle of taking on its share of responsibility for international peace, security, and stability in keeping with its 
capabilities. 

NATO is one of the main factors contributing to our own security; hence, it is vital that within it Slovenia be perceived as 
a serious, responsible, and reliable ally. Our country is a champion of the open-door policy, and the largest contingent 
of the Slovenian Armed Forces abroad is deployed in Kosovo as part of KFOR. Together with other allies, Slovenia also 
continues to provide support to Afghanistan, and will deploy its units to NATO's enhanced forward presence in Latvia.

Slovenia is a partner in the global coalition against Daesh, as this involvement is in its own security interest. Last 
year, it contributed to the military component of the coalition by donating military equipment, participating in the 
command structure and deploying a team of instructors to Erbil. Pleased that Western Balkans Counter-terrorism 
Initiative received a confirmation in the relevant EU Council conclusions, we will strive to make it fully operational and 
to widen its scope to border security and fight against organised crime. 

The Ministry will continue to support a Slovenian presence in international operations and missions, which is seen as 
a true indicator of Slovenia's willingness to actively engage in international security. 

The protection and promotion of the interests of the Slovenian economy form a regular part of the Ministry's work, 
as economic diplomacy is a priority for Slovenia's foreign policy and diplomacy. Thus, in 2016, we expanded the 
range of services offered to MSEs and large companies, and our geographical reach in opening doors for Slovenian 
businesses. The practical support for companies was complemented by efforts focusing on multilateral platforms and 
development cooperation. 

In terms of public diplomacy, the Bled Strategic Forum must be mentioned first and foremost. In cooperation with the 
Centre for European Perspective and valuable supporters and partners, the Ministry has organised eleven successful 
forums with a strong international participation, and the annual gathering in Bled has become one of the most 
acclaimed events of its kind in Central and South Eastern Europe. The 12th Bled Strategic Forum on 4 and 5 September 
next will focus on new realities in the EU and the world. 
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In 2016, we celebrated 25 years of Slovenia's independence both at home and abroad, while 2017 will mark 25 years 
of Slovenia's international recognition, which is a major anniversary particularly for our diplomacy and foreign policy, 
and 25 years of Slovenia's OSCE and UN memberships. 

Membership of international organisations and multilateral mechanisms is a valuable dimension of foreign policy, 
providing an opportunity to effectively plan, present and promote initiatives in the wider international arena.

All activities related to guaranteeing international peace and security require a dedicated approach. These include 
preventive diplomacy, the peaceful resolution of conflicts, and mediation. Human security (with Slovenia chairing 
the Human Security Network), the prevention of atrocities, and support for R2P remain at the heart of our efforts. 
Underlining respect for international law, we advocate the effective functioning of international criminal justice and 
full respect for the decisions of the European Court of Human Rights. 

In the framework of its activities, the Ministry promotes ITF – Enhancing Human Security and the Global High-Level 
Panel on Water and Peace, chaired by former president Dr Danilo Türk. We wish to incorporate the topics covered by 
the Panel into Slovenia's broader foreign policy activities, ranging from the right to water and development issues to 
business opportunities.

As a member of the UN Human Rights Council for the second year, Slovenia focuses on its long-standing priorities, 
such as children's rights, gender equality, non-discrimination, human rights and the environment, and human rights 
education. The country is a champion of the human rights of older persons and the adoption of a relevant international 
legal instrument. 

We are proud of our activities on the Executive Board of UNESCO, which are the result of positive cooperation with the 
Ministry of Education, Science, and Sport, and the Ministry of Culture. Working hand in hand, we are able to effectively 
take on substantive issues and also the ever more complex political issues encroaching on the organisation's work.

Development cooperation has become a mainstay of Slovenia’s foreign policy, supported by the entire government. 
Consequently, we are striving to maintain a trend of growth in development cooperation funding. Indeed, development 
cooperation is the principal method of addressing the root causes of crises underlying migration, security challenges, 
and threats to human rights. In addition, it is vital to implement the objectives of the 2030 Agenda adopted in autumn 
2015.

As I have repeated many times, consular operations are the Ministry's mirror. Our embassies and consular posts are 
committed to protecting the interests of Slovenian citizens abroad and offering other kinds of assistance with a high 
level of professionalism. 

We live at a time of unpredictability for the international community. Indeed, this unpredictability presents a 
challenge. Nevertheless, we should also perceive it as an opportunity: an opportunity for Slovenia to define, based on 
the Declaration on Foreign Policy and the corresponding strategy, priorities for which a place can be found in such an 
unpredictable international environment.
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Kronologija navaja pomembnejše dejavnosti ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca, državne sekretarke Darje 
Bavdaž Kuret, državne sekretarke Dragoljube Benčina in njene naslednice od julija 2016, državne sekretarke Sanje 
Štiglic. Širši pregled dejavnosti slovenske diplomacije je na voljo na spletni strani ministrstva v rubriki Medijsko 
središče/Sporočila za javnost.

dejavnost v Sloveniji

dejavnost v tujini

JANUAR

4.–6. januar, Brdo pri Kranju 20. posvet slovenske diplomacije je odprl minister Erjavec. Vodje 
diplomatskih predstavništev in konzulatov so v treh dneh posveta 
nagovorili tudi predsednik republike Borut Pahor, predsednik državnega 
zbora dr. Milan Brglez in predsednik vlade dr. Miro Cerar. 

12. januar, Ljubljana Državna sekretarka Benčina je sprejela kopijo poverilnih pisem 
novoimenovanega veleposlanika Italijanske republike Paola Trichila.

16. januar, Tolmin Minister Erjavec se je kot slavnostni govornik udeležil 46. novoletnega 
srečanja Slovencev Videmske pokrajine in Posočja. Pred proslavo se je 
srečal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Furlaniji - Julijski 
krajini in Videmski pokrajini.

18. januar, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je ločeno sprejela kopijo poverilnih 
pisem novoimenovanega veleposlanika Republike Zelenortski otoki 
Jorgeja Alberta da Silve Borgesa in novoimenovane veleposlanice 
Republike Gane Molly Anim Addo.

18. januar, Ljubljana Minister Erjavec je na pogovor sprejel predsednika parlamenta Kraljevine 
Maroko Rašida Talbija Alamija.

18. januar, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil zasedanj Sveta EU za zunanje zadeve in 
Sveta za splošne zadeve.

19. januar, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je sprejela kopijo poverilnih pisem 
novoimenovane veleposlanice Kraljevine Švedske Helen Eduards.

19. januar, Beograd Minister Erjavec se je srečal s predsednikom srbske vlade Aleksandrom 
Vučićem, ministrom za zunanje zadeve Ivico Dačićem ter ministrom za 
delo, zaposlovanje, veterane in socialno politiko Aleksandrom Vulinom.

19. januar, Flandrija/Belgija Državna sekretarka Benčina je med delovnim obiskom v Flandriji odprla 
konzulat Republike Slovenije v Diestu, ki ga vodi častni konzul Erik Luts. Z 
generalnim sekretarjem ministrstva za zunanje zadeve Flandrije Koenom 
Verlaecktom sta se na spominski slovesnosti na nemškem vojaškem 
pokopališču v vasi Vladslo v občini Diksmuide poklonila edinemu znanemu 
slovenskemu vojaku, padlemu v Belgiji med 1. svetovno vojno, Rudolfu 
Redku iz Ljutomera. Dogodka sta se udeležili tudi županja Ljutomera 
Olga Karba in županja mesta Diksmuide Lies Laridon.

21. januar, Ljubljana Državna sekretarka Benčina se je na delovnem pogovoru srečala s Petrom 
Friedrichom, ministrom za zvezni svet, Evropo in mednarodne zadeve v 
vladi nemške zvezne dežele Baden-Württemberg.

22. januar, Brdo pri Kranju Minister Erjavec se je pred skupnim zasedanjem vlad Slovenije in 
Madžarske ločeno srečal z madžarskim ministrom za zunanje zadeve in 
trgovino Pétrom Szijjártóm.

25.–26. januar, Brdo pri Kranju Na ustanovni seji se je sestala Generalna skupščina EUSALP, ki jo je gostil 
predsedujoči, minister Erjavec.

Ob robu dogodka je državna sekretarka Benčina sprejela vodje delegacij 
držav članic Kvadrilaterale (Slovenija, Avstrija, Lihtenštajn in Švica), 
ki so sodelovali na ustanovni seji ob zagonu Strategije EU za Alpsko 
makroregijo. Na delovnem pogovoru se je srečala z Beate Merk, ministrico 
za evropske zadeve in regionalno sodelovanje Bavarske, ločeno pa še s 
francoskim državnim ministrom za evropske zadeve Harlemom Désirjem.
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29. januar, Ljubljana Minister Erjavec je na delovnem obisku gostil slovaškega podpredsednika 
vlade in ministra za evropske in zunanje zadeve Miroslava Lajčáka.

FEBRUAR

1.–3. februar, Sofija Državna sekretarka Benčina se je v Bolgariji udeležila neformalnega 
srečanja zunanjih ministrov držav članic Procesa sodelovanja v 
Jugovzhodni Evropi (SEECP). Ob robu srečanja se je ločeno sešla z 
bolgarskim ministrom za zunanje zadeve Danielom Mitovom in s 
svetovalko za zadeve EU v Uradu predsednika Republike Bolgarije 
Jordanko Čobanovo.

3. februar, Ljubljana Minister Erjavec je na dogodku v Vili Podrožnik, ki sta ga soorganizirala 
ministrstvo in družba ELES, ob navzočnosti predstavnikov diplomatskega 
zbora pozdravil začetek izvajanja štiriletnega mednarodnega 
raziskovalnega projekta FutureFlow.

5.–6. februar, Amsterdam Minister Erjavec se je udeležil neformalnega srečanja ministrov za 
zunanje zadeve EU (Gymnich) v Amsterdamu.

9. februar, Ljubljana Državna sekretarka Benčina je skupaj s političnim direktorjem in 
generalnim direktorjem za skupno zunanjo in varnostno politiko mag. 
Lovrenčičem vodila politične konzultacije z Republiko Armenijo. Na 
armenski strani je konzultacije vodil namestnik ministra za zunanje 
zadeve Garen Nazarian.

15. februar, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve.
16. februar, Bruselj Državna sekretarka Benčina se je udeležila zasedanja Sveta za splošne 

zadeve.
16. februar, Brdo pri Kranju Državna sekretarka Bavdaž Kuret je na delovnem srečanju sprejela 

Lilianne Ploumen, ministrico za zunanjo trgovino in razvojno sodelovanje 
Kraljevine Nizozemske.

16. februar, Ljubljana Minister Erjavec je nagovoril navzoče na 5. seji upravnega odbora 
Gospodarske zbornice Slovenije.

18. februar, Ljubljana Minister Erjavec je sprejel predsednika državnega zbora Madžarske Lászla 
Kövérja.

18. februar, Praga Državna sekretarka Benčina je spremljala predsednika republike Boruta 
Pahorja na uradnem obisku v Češki republiki. Ob tej priložnosti se je 
sestala z namestnikom ministra za zunanje zadeve Ivom Šrámkom 
in vodjo kabineta ministra ter političnim tajnikom ministrstva Petrom 
Drulákom.

24. februar, Dunaj Minister Erjavec se je skupaj z notranjo ministrico Vesno Györkös Žnidar 
udeležil konference Skupno obvladovanje migracij, ki jo je organizirala 
Avstrija. 

25. februar, Ljubljana Državna sekretarka Benčina se je sešla s pomočnikom generalnega 
sekretarja zveze NATO za nove varnostne izzive veleposlanikom Sorinom 
Ducarujem.

26. februar, Malbun Državna sekretarka Benčina se je v Lihtenštajnu udeležila srečanja 
namestnikov ministrov držav članic Kvadrilaterale.

MAREC

2. marec, Ženeva Državna sekretarka Benčina se je udeležila visokega segmenta 31. 
rednega zasedanja Sveta OZN za človekove pravice, ob robu katerega se 
je sestala z visokim komisarjem za človekove pravice Zeidom Ra'adom 
Al Huseinom in regionalnim direktorjem Mednarodne organizacije za 
migracije, Pasqualom Lupolijem.
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3. marec, Ljubljana Državna sekretarka Benčina je ločeno sprejela kopije poverilnih pisem 
novoimenovanega veleposlanika Islamske republike Pakistan Nadima 
Rijaza, ki bo Slovenijo nerezidenčno pokrival iz Rima, novoimenovanega 
veleposlanika Sudana Mohameda Hasana Huseina Zaruga, ki bo Slovenijo 
nerezidenčno pokrival z Dunaja, in novoimenovanega veleposlanika 
Republike Finske Petrija Tuomija-Nikule.

4. marec, Ljubljana Minister Erjavec se je udeležil plenarnega zasedanja državnega zbora, ki 
je na predlog vlade razpravljal o Predlogu deklaracije o usmeritvah za 
delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 
januar 2016–junij 2017 in ga tudi sprejel.

9. marca, Podravje Državna sekretarka Benčina se je udeležila regijskega obiska vlade 
v Podravju. Obiskala je podjetje Lumar in inštitut IOS ter se sešla s 
predstavniki Zavoda za turizem Maribor – Pohorje in Centra judovske 
kulturne dediščine Sinagoga Maribor.

14. marec, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve.
15. marec, Ljubljana Minister Erjavec je na vljudnostni pogovor sprejel pomočnika ministra za 

zunanje zadeve Ljudske republike Kitajske Liu Haixinga, ki ga je gostila 
državna sekretarka Bavdaž Kuret.

15. marec, Bruselj Državna sekretarka Benčina se je udeležila zasedanja Sveta EU za splošne 
zadeve.

16. marec, Haag Minister Erjavec se je sešel s predsednico Mednarodnega kazenskega 
sodišča v Haagu, sodnico Silvio Alejandro Fernández de Gurmendi. 
Minister se je sestal tudi z nizozemskim zunanjim ministrom Bertom 
Koendersom.

17. marec, Haag Minister Erjavec se je v Palači miru kot vodja slovenske delegacije udeležil 
ustne obravnave pred arbitražnim sodiščem, ki odloča o meji med 
Slovenijo in Hrvaško.

17.–18. marec, Beograd Državna sekretarka Benčina se je pred udeležbo in nastopom na 
konferenci Serbia and the European integration of the Western Balkans – 
Exchange of views in the run-up to Paris Summit on the Western Balkans 
na pogovorih sestala z Jadranko Joksimović, srbsko ministrico brez 
listnice, pristojno za evropske integracije, in Roksando Ninčić, državno 
sekretarko na ministrstvu za zunanje zadeve. Sprejel jo je tudi Ivica Dačić, 
minister za zunanje zadeve Srbije.

21. marec, Ljubljana Slovenija je gostila prve bilateralne politične konzultacije s Tajsko. Na 
slovenski strani jih je vodila državna sekretarka Bavdaž Kuret, na tajski pa 
državni sekretar Apičart Činavano.

21. marec, Ljubljana Minister je sprejel predstavnike slovenske narodne manjšine v Italiji pred 
zasedanjem Koordinacijskega odbora ministrov 23. marca na Brdu pri 
Kranju ter 2. zasedanjem Skupnega odbora Slovenija-Furlanija - Julijska 
krajina v maju.

21. marec, Ljubljana Kot del priprav Evropske unije na novo celovito zunanjepolitično in 
varnostno strategijo je ministrstvo priredilo javno razpravo v sodelovanju 
z uradom predsednika republike, Centrom za evropsko prihodnost, 
predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in Inštitutom EU za 
varnostne študije. Navzoče je uvodoma nagovoril minister Erjavec.

22. marec, Ljubljana Minister Erjavec je na delovnem obisku gostil hrvaškega ministra za 
zunanje in evropske zadeve Mira Kovača.

22. marec, Ljubljana Minister Erjavec se je ob smrti nekdanjega nemškega zunanjega ministra 
Guida Westerwelleja vpisal v žalno knjigo na veleposlaništvu Zvezne 
republike Nemčije.

22. marec, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je na političnih konzultacijah gostila 
namestnika zunanjega ministra Ruske federacije Alekseja Meškova.
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25. marec, Minsk Minister Erjavec se je na povabilo ministra za zunanje zadeve Belorusije 
Vladimirja Makeja mudil na uradnem obisku v Belorusiji, kjer se je srečal 
tudi s predsednikom države Aleksandrom Lukašenkom in predsednikom 
vlade Andrejem Kobjakovom. Ministra so spremljali predstavniki enajstih 
slovenskih podjetij.

30. marec, Ljubljana Na povabilo ministra Erjavca se je na delovnem obisku v Sloveniji mudil 
minister za evropske zadeve in glavni pogajalec Turčije za EU Volkan 
Bozkir. Pogovore z njim je opravila tudi državna sekretarka Benčina.

31. marec, Ljubljana V Kinodvoru so v počastitev 20. marca, dneva frankofonije, odprli 5. 
festival frankofonskega filma, katerega pokrovitelj je minister Erjavec.

31. marec, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je na političnih konzultacijah gostila 
namestnika zunanjega ministra Gruzije Davida Donduo.

APRIL

4. april, Ljubljana Državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret je sprejela namestnika pomočnice 
državnega sekretarja ZDA za srednjo in jugovzhodno Evropo Hoyta B. 
Yeeja.

5. april, Ljubljana Državna sekretarka Benčina je z uvodnim govorom sodelovala na 3. 
konferenci za mala in srednja podjetja z naslovom Prilagajanje novim 
razmeram evropskega trga, ki jo je organizirala Podjetniško-trgovinska 
zbornica pri GZS.

5. april, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je na pogovor sprejela predstavnika 
Izobraževalnega centra Eksena dr. Nejca Jelena, ki ji je ob tej priložnosti 
predal slovenski prevod Deklaracije UNESCO o načelih strpnosti.
Minister Erjavec je na delovnem obisku gostil belgijskega ministra za 
zunanje zadeve Didierja Reyndersa.

5.–6. april, Rabat Minister Erjavec se je mudil na dvodnevnem obisku v Kraljevini Maroko. 
Prvi dan se je srečal s predsednikoma zgornjega in spodnjega doma 
parlamenta Abdelhakimom Benšemašem in Rašidom Talbijem Alamijem. 
Sledili sta ločeni srečanji z gostiteljem, ministrom za zunanje zadeve 
in sodelovanje Salahedinom Mezuarjem, ter ministrom za industrijo, 
trgovino in investicije Mulajem Hafidom Elalamijem. Na tem je ministra 
spremljala tudi gospodarska delegacija.

Drugi dan obiska se je minister srečal z ministrom za islamske zadeve 
Ahmedom Tufikom in skupaj z njim nagovoril udeležence posveta z 
naslovom Pozitivni diskurz za boj proti skrajnim ideologijam.

8. april, Zreče Minister Erjavec se je odzval vabilu Regionalne gospodarske zbornice 
Celje in po skupščini nagovoril udeležence o razmerah v mednarodni 
skupnosti.

11.–12. april, Brdo pri Kranju Minister Erjavec je s pozdravnim nagovorom odprl mednarodno 
konferenco z naslovom Staranje: pravice za okrepitev vloge starejših. 
Zbrane sta nagovorila še namestnik generalnega sekretarja OECD 
Douglas Frantz in neodvisna strokovnjakinja za pravice starejših Rosa 
Kornfeld Matte, s katerima se je minister srečal ob robu konference. 
Video sporočilo je udeležencem poslal tudi posebni predstavnik EU za 
človekove pravice Stavros Lambrinidis. S povzetkom ključnih ugotovitev 
je konferenco sklenila državna sekretarka Bavdaž Kuret.

12. april, Amsterdam Državna sekretarka Benčina se je udeležila neformalnega zasedanja 
Sveta EU za splošne zadeve.

15. april, Bratislava Državna sekretarka Bavdaž Kuret je ob udeležbi na varnostnem forumu 
Globsec 2016 opravila delovno srečanje z državnim sekretarjem na 
slovaškem ministrstvu za zunanje zadeve Lukašem Parízkom.

18. april, Luxembourg Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve.

http://www.eksena.si/index.php/deklaracija-o-nacelih-strpnosti
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20. april, Ljubljana Minister Erjavec je na delovnem obisku gostil Arbra Ademija, 
podpredsednika vlade Republike Makedonije, pristojnega za evropska 
vprašanja. Sprejela ga je tudi državna sekretarka Bavdaž Kuret.

22. april, Varšava Državna sekretarka Benčina je spremljala predsednika republike Boruta 
Pahorja na uradnem obisku na Poljskem. Ob tej priložnosti se je sešla z 
namestnico ministra za zunanje zadeve Katarzyno Kacperczyk.

MAJ

3. maj, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je ločeno sprejela kopije poverilnih 
pisem novoimenovanih veleposlanikov v Sloveniji: Juana Fernanda 
Holguína Floresa iz Ekvadorja, Thomasa Selbyja Pillaya s Sejšelov, Alfreda 
Chuquihuare Chila iz Peruja in Juana Antonia Fernándeza Palaciosa s 
Kube.

3.–4. maj, Brdo pri Kranju Minister Erjavec je sopredsedoval prvemu zasedanju Skupne komisije za 
gospodarsko in tehnično sodelovanje med Slovenijo in Katarjem.

6. maj, Ljubljana Minister Erjavec je nagovoril navzoče na konferenci Organizacije starejših, 
njihova učinkovitost in vpliv v družbi, ki je potekala ob robu Srečanja 
generalnega sveta EURAG (Evropska federacija starejših).

9.–10. maj, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je ob robu 12. letne mednarodne 
konference NATO o neširjenju orožij za množično uničevanje sešla z 
namestnikom generalnega sekretarja Nata Alexandrom Vershbowom. 
Ločeno se je srečala še z generalnim direktorjem Organizacije za 
prepoved kemičnega orožja Ahmetom Üzümcüjem, izvršnim sekretarjem 
Organizacije za izvedbo Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov dr. 
Lassino Zerbom in z visokim predstavnikom OZN za razorožitev Kim Von-
sujem. Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je srečala tudi s predstavniki 
držav, ki so se udeležili konference, med drugimi s pomočnikom 
državnega sekretarja ZDA za mednarodno varnost in neširjenje jedrskega 
orožja Thomasom Countrymanom, pomočnikom zunanjega ministra 
Egipta Hišamom Badrom in namestnikom generalnega direktorja na 
ministrstvu za zunanje zadeve Izraela Jeremyjem Issacharoffom.

10. maj, Nova Gorica Drugemu zasedanju Skupnega odbora Slovenija-Furlanija - Julijska 
krajina sta sopredsedovala minister Erjavec in predsednica Avtonomne 
dežele Furlanije - Julijske krajine Debora Serracchiani.  

10.–11. maj, Ljubljana Državna sekretarka Benčina je na prvi dan vladnega obiska v 
Osrednjeslovenski regiji obiskala podjetji Lek in Halcom, drugi dan pa ITF 
– Ustanovo za krepitev človekove varnosti, osnovno šolo Tabor Logatec, 
kjer se je srečala z begunskimi otroki, ter podjetje Argo.

10.–11. maj, Podgorica/Žabljak Minister Erjavec se je na obisku v Črni gori srečal s celotnim državnim 
vrhom – z gostiteljem, podpredsednikom vlade za politični sistem, 
notranjo in zunanjo politiko Duškom Markovićem, predsednikom države 
Filipom Vujanovićem ter predsednikom vlade Milom Đukanovićem. 

12. maj, Bruselj Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila zasedanja Sveta EU za 
zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje.

12.–13. maj, Dubrovnik Minister Erjavec se je udeležil prvega foruma Strategije EU za Jadransko-
jonsko regijo (EUSAIR) in ministrskega srečanja Sveta Jadransko-jonske 
pobude in EUSAIR. Ob robu zasedanja se je sešel z bosanskim zunanjim 
ministrom Igorjem Crnadakom in z gostiteljem, hrvaškim zunanjim 
ministrom Mirom Kovačem.

17. maj, Sofija Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je ob robu 126. zasedanja Odbora 
ministrov Sveta Evrope, ki mu je predsedovala Bolgarija, srečala s 
podpredsednico vlade Republike Bolgarije Megleno Kunevo.
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19.–20. maj, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil zasedanja ministrov za zunanje zadeve 
zveze Nato. Zunanji ministri so na posebni slovesnosti podpisali protokol 
o pristopu Črne gore k Severnoatlantskemu zavezništvu. Ob robu 
zasedanja se je minister sestal z gruzijskim zunanjim ministrom Miheilom 
Džanelidzejem.

20. maj, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila okrogle mize Čebele 
in trajnostni razvoj, ki je potekala ob obisku generalnega direktorja 
Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) Joséja Graziana da Silve 
v Sloveniji.

23. maj, Ljubljana Državna sekretarka Benčina je skupaj z ministrom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano mag. Dejanom Židanom gostila sprejem za 
udeležence 1. srečanja na visoki ravni o koordinacijskem mehanizmu 
med Ljudsko republiko Kitajsko in državami srednje in vzhodne Evrope 
na področju gozdarstva.

23. maj, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je opravila politične konzultacije 
z državnim sekretarjem na ministrstvu za zunanje zadeve Norveške 
Torejem Hattremom.

23. maj, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve. 
Ob robu zasedanja se je srečal z ministrom za zunanje zadeve Ukrajine 
Pavlom Klimkinom.

23. maj, Oslo Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila odprtja Konzulata 
Republike Slovenije v Oslu pod vodstvom častnega konzula Knuta Oreja.

24. maj, Pariz Minister Erjavec se je udeležil konference zunanjih ministrov pred 
pariškim vrhom Balkan 2016. Pred konferenco se je na dvostranskem 
srečanju sestal s francoskim kolegom Jeanom-Marcom Ayraultom.

25.–26. maj, Ljubljana V Ljubljani je potekala peta dvodnevna mednarodna konferenca Dan 
Afrike. Pozdravni nagovor je imel predsednik državnega zbora dr. Milan 
Brglez, častni govorniki pa so bili državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret, 
bivši predsednik dr. Danilo Türk ter minister za razvojna vprašanja v Uradu 
predsednika Senegala Abdoul Aziz Tall. Na začetku drugega panela je 
udeležence pozdravil tudi predsednik republike Borut Pahor.

27. maj, Ljubljana Ob 25. obletnici slovenske diplomacije je v Cankarjevem domu potekala 
osrednja slovesnost, ki so se je udeležili številni slovenski in tuji diplomati. 
Udeležence so nagovorili minister Erjavec z uvodnim nagovorom, 
predsednik vlade Miro Cerar in predsednik republike Borut Pahor.

27. maj, Ljubljana Na povabilo ministra Erjavca se na uradnem obisku v Sloveniji mudil 
minister v uradu predsednika Senegala za izvajanje senegalskega 
razvojnega načrta, Abdoul Aziz Tall.

JUNIJ

1.–2. junij, Sofija Minister Erjavec se je v spremstvu delegacije dvanajstih podjetij iz 
Slovenije mudil na uradnem obisku v Bolgariji. Poleg gostitelja, zunanjega 
ministra Daniela Mitova, sta ga sprejela tudi bolgarski predsednik Rosen 
Plevneliev in predsednica narodne skupščine Cecka Cačeva Dangovska. 
Minister je v Sofiji odprl slovenski konzulat na čelu s častnim konzulom.

Minister se je udeležil vrhunskega zasedanja ob izteku enoletnega 
bolgarskega predsedovanja Procesu sodelovanja v Jugovzhodni Evropi 
(SEECP). V skupni deklaraciji ob 20. obletnici SEECP je bila potrjena 
slovenska namera o predsedovanju procesu od julija 2017 do julija 2018.

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Novinarsko_sredisce/Sporocila_za_javnost/2016/Final_SEECP_DECLARATION.pdf


17

1.–2. junij, Aman/Sveime Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je v Jordaniji udeležila ministrskega 
zasedanja Unije za Sredozemlje o regionalnem sodelovanju in 
načrtovanju, ki sta ga gostila evropski komisar za evropsko sosedsko 
politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn ter minister za načrtovanje 
in mednarodno sodelovanje Jordanije Imad Nadžib Fahuri.

Ob robu zasedanja se je državna sekretarka sešla z generalnim sekretarjem 
na ministrstvu za zunanje zadeve Jordanije Mohamedom Tajsirjem Bani 
Jasinom. Srečala se je tudi z dr. Muso Al Šitavijem, direktorjem Centra za 
strateške študije na Jordanski univerzi, in obiskala amansko gospodarsko 
zbornico, ki ji predseduje častni konzul Republike Slovenije v Jordaniji Isa 
Murad. 

6. junij, Ljubljana Državna sekretarka Benčina je sprejela dr. Wolfganga Petritscha, 
nekdanjega posebnega odposlanca EU za Kosovo in visokega predstavnika 
mednarodne skupnosti za Bosno in Hercegovino ter sopodpisnika 
Sporazuma o vprašanjih nasledstva po SFRJ. Dr. Petritsch se je v Ljubljani 
udeležil mednarodne konference Sporazum o vprašanjih nasledstva – 15 
let pozneje, na kateri je nastopil kot glavni govornik. 

13. junij, Ljubljana Minister Erjavec in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek sta na 2. seji Sveta za internacionalizacijo slovenskega 
gospodarstva izmenjala stališča o aktualnih vprašanjih.

14. junij, Ljubljana Državna sekretarka Benčina je na pogovor sprejela političnega sekretarja 
na ministrstvu za zunanje zadeve Češke republike dr. Petra Druláka, ki je 
dan prej v Ljubljani sodeloval na seminarju ob 25. obletnici ustanovitve 
Višegrajske skupine.

14. junij, Ljubljana Državna sekretarka Benčina je na vljudnostni obisk sprejela namestnico 
državnega sekretarja za evropske zadeve ministrstva za zunanje zadeve 
Latvije Ingo Skujiņo, ki se je na ministrstvu udeležila bilateralnih konzultacij 
z generalnim direktorjem za zadeve EU mag. Davidom Brozino. 

14.–15. junij, Moskva Minister Erjavec je mudil na dvodnevnem obisku v Ruski federaciji. Prvi dan 
obiska se je srečal z ministrom za zunanje zadeve Sergejem Lavrovom, 
drugi dan pa z ministrom za zveze in množične komunikacije Nikolajem 
Nikiforovom, ob koncu obiska pa še z rektorjem Moskovske državne 
univerze Lomonosova Viktorjem Sadovničim in dekanom Moskovske 
ekonomske šole Aleksandrom Nekipelovom.

15. junij, Jeruzalem Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je na izraelskem ministrstvu za 
zunanje zadeve srečala z generalnim direktorjem Dorejem Goldom in 
političnim direktorjem Alonom Ušpicem. Opravila je tudi pogovore s 
predsednikom odbora za zunanjo in obrambno politiko ter vodjo skupine 
prijateljstva v knesetu, namestnico direktorja Sveta za nacionalno varnost 
in nekaterimi drugimi visokimi predstavniki zunanjega ministrstva.

16. junij, Ramala Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je srečala s palestinskim ministrom 
za zunanje zadeve Riadom Al Malkijem. Opravila je tudi ločene pogovore 
v Uradu posebnega koordinatorja za bližnjevzhodni mirovni proces in 
se sešla še z Nabilom Šaathom in Hanan Ašravi, ki sta bila v preteklosti 
dejavno vključena v mirovna pogajanja z Izraelom.

20. junij, Luxembourg Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve.
21. junij, Bruselj V Evropskem parlamentu je v organizaciji slovenskih poslancev Tanje 

Fajon in Franca Bogoviča ter ob podpori ministrstva potekala konferenca 
z naslovom Better Future for the Youth in the Western Balkans. Udeležila 
se je je državna sekretarka Bavdaž Kuret.

22. junij, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je srečala z namestnico zunanjega 
ministra Belorusije Aleno Kupčino, ki jo je na vljudnostni pogovor sprejel 
tudi minister Erjavec.

http://www.vlada.si/teme_in_projekti/nasledstvo_sfrj/mednarodna_konferenca/
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/nasledstvo_sfrj/mednarodna_konferenca/
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23.–24. junij, Piran/Portorož V Piranu je potekala konferenca z naslovom Prevajanje za dialog, ki jo 
je organiziralo ministrstvo skupaj s Fundacijo Anne Lindh (ALF) in Evro-
sredozemsko univerzo (EMUNI).

Minister Erjavec se je ob robu konference o prevajanju v Portorožu srečal 
z Elisabeth Guigou, predsednico komisije za zunanje zadeve francoske 
narodne skupščine in predsednico Fundacije Anne Lindh.

24. junij, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je srečala  z državnim ministrom 
na ministrstvu za zunanje zadeve Bangladeša Mohamedom Šahriarjem 
Alamom, ki ga je na vljudnostni pogovor sprejel tudi minister Erjavec.

24. junij, Ljubljana Minister Erjavec je sprejel britansko veleposlanico Sophie Honey.
24. junij, Ljubljana Minister Erjavec je državnozborskemu Odboru za zunanjo politiko v imenu 

vlade predložil oceno stanja v mednarodni skupnosti in prvič poročal o 
zunanjepolitičnih aktivnostih po Deklaraciji o zunanji politiki Republike 
Slovenije, sprejeti leta 2015.

JULIJ

4. julij, Pariz Minister Erjavec se je udeležil vrha o Zahodnem Balkanu Paris Balkans 
2016, na katerem je v uvodnem govoru nagovoril navzoče. Slovensko 
delegacijo na že tretjem vrhunskem zasedanju je vodil predsednik vlade 
dr. Miro Cerar, udeležil pa se ga je tudi minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravko Počivalšek.

7. julij, Ljubljana Na ministrstvu so potekale prve dvostranske politične konzultacije z 
Ekvadorjem, ki jih je na slovenski strani vodil v. d. generalnega direktorja 
za skupno zunanjo in varnostno politiko in politični direktor mag. Tomaž 
Lovrenčič, na ekvadorski pa podsekretar za Severno Ameriko in Evropo 
na ministrstvu za zunanje zadeve dr. Jaime Augusto Barberis Martínez. 
Z ministrom Martinezom se je sestala tudi državna sekretarka Bavdaž 
Kuret.

16. julij, Varšava Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Komisije NATO-Gruzija na ravni 
zunanjih ministrov, ki je potekalo na prvi dan Vrha Severnoatlantskega 
zavezništva.

Ob robu srečanja se je minister Erjavec srečal z makedonskim zunanjim 
ministrom Nikolo Poposkim.

12. julij, Ljubljana Državna sekretarka Štiglic je sprejela kopije poverilnega pisma 
novoimenovanega veleposlanika Romunije Antona Niculescuja.

12. julij, New York Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je na sedežu Organizacije združenih 
narodov udeležila Visoke tematske razprave o človekovih pravicah. 

13. julij, Brdo pri Kranju Zunanji minister Erjavec in koroški deželni glavar Peter Kaiser sta vodila 
tretje zasedanje Skupnega odbora Slovenija-Koroška.

18. julij, Ljubljana Državna sekretarka Štiglic in namestnik ministra za zunanje zadeve 
Gruzije David Džalagania sta ob uradnem obisku predsednika Gruzije 
Giorgija Margvelašvilija v Sloveniji podpisala sporazuma o gospodarskem 
sodelovanju ter o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za 
imetnike službenih potnih listov.

18. julij, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve.
19. julij, Ljubljana Državna sekretarka Štiglic je sprejela kopijo poverilnih pisem 

novoimenovane veleposlanice Republike Avstrije mag. Sigrid Berka.
20. julij, Ljubljana Državna sekretarka Štiglic je ločeno sprejela kopije poverilnih pisem 

novoimenovanega veleposlanika Zvezne republike Nemčije Klausa 
Petra Riedla in novoimenovanega veleposlanika Republike Čile Armina 
Andereye. 
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21. julij, Washington Minister Erjavec se je na povabilo ameriških državnih sekretarjev za 
zunanje zadeve in obrambo udeležil ministrskega srečanja Globalne 
koalicije zoper Daiš.

24.–25. julij, Bratislava Državna sekretarka Štiglic se je udeležila neformalnega zasedanja Sveta 
EU za splošne zadeve v Bratislavi.

27.–28. julij, Salzburg Minister Erjavec se je mudil na obisku v avstrijski Zvezni deželi Solnograški, 
kjer se je srečal z deželnim glavarjem dr. Wilfiriedom Haslauerjem in 
predsednico deželnega zbora dr. Brigitto Pallauf. Minister se je udeležil 
tudi otvoritvenih slovesnosti salzburškega festivala.

29. julij, grad Strmol Minister Erjavec se je sešel z udeleženci ekumenskega srečanja, ki je 
potekalo pred počastitvijo 100-letnice Ruske kapelice. Srečanja se je 
udeležil tudi namestnik zunanjega ministra Ruske federacije Aleksej 
Meškov.

AVGUST

22. avgust, Žalec Državna sekretarka Bavdaž Kuret je obiskala podjetje Mikropis holding ter 
se srečala z lastnikom in direktorjem Janezom Uplaznikom.

30. avgust, Ljubljana Minister Erjavec je na srečanju s predstavniki medijev predstavil 11. 
strateški forum Bled, ki je potekal pod naslovom Varnost prihodnosti.

31. avgust, Ljubljana Politične konzultacije med Slovenijo in Brazilijo je na slovenski strani 
vodil v. d. generalnega direktorja za skupno zunanjo in varnostno politiko 
mag. Tomaž Lovrenčič, na brazilski pa generalni podsekretar za Evropo, 
Severno Ameriko in politične multilateralne zadeve Fernando Simas 
Magalhães. Brazilske goste je na vljudnostni pogovor sprejela tudi 
državna sekretarka Sanja Štiglic.

SEPTEMBER

1. september, Potsdam Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila neformalnega srečanja 
zunanjih ministrov OVSE, ki ga je sklical predsedujoči OVSE, nemški 
zunanji minister Frank-Walter Steinmeier.

2.–3. september, Bratislava Minister Erjavec se je udeležil neformalnega srečanja ministrov za 
zunanje zadeve EU (Gymnich).

5. september, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je sprejela kopijo poverilnih pisem 
novoimenovane veleposlanice Združenih mehiških držav Alicie Buenrostro 
Massieu, ki Slovenijo nerezidenčno pokriva z Dunaja.

5.–6. september, Bled Na Bledu je potekal 11. strateški forum Bled pod naslovom Varnost 
prihodnosti.
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5.–7. september, Bled Minister Erjavec se je pred začetkom 11. strateškega foruma Bled ločeno 
sešel z zunanjima ministroma Kosova, Enverjem Hoxhajem, in Romunije, 
Lazărjem Comănescujem, namestnikom ruskega zunanjega ministra 
Aleksejem Meškovom ter predsednikom odbora za zunanjo politiko v 
egiptovskem parlamentu Mohamedom El Orabijem.

Minister Erjavec je 6. septembra ločeno sprejel zunanje ministre Latvije, 
Edgarsa Rinkēvičsa, Madžarske, Pétra Szijjárta, in Srbije, Ivico Dačića, 
ministra za zdravje Japonske Jasuhiso Šiozakija ter državnega sekretarja 
za evropske zadeve na zunanjem ministrstvu Francije Harlema Désirja 
in generalnega direktorja Urada Združenih narodov v Ženevi Michaela 
Møllerja.

Popoldne se je minister Erjavec srečal še z ministroma za zunanje zadeve 
Turčije, Mevlütom Çavuşoğlujem, ter Bosne in Hercegovine, Igorjem 
Crndakom, predstavnikoma ameriškega State Departmenta Hoytom 
Yeejem in Mary Burce Warlick, generalnim sekretarjem OVSE Lambertom 
Zannierjem ter izvršnim sekretarjem Organizacije za celovito prepoved 
jedrskih poskusov (CTBTO) Lassinom Zerbom.

6. september, Bled Državna sekretarka Bavdaž Kuret je ob robu 11. strateškega foruma Bled 
ločeno pogovarjala z Mari Kiviniemi, namestnico generalnega sekretarja 
OECD, Fazlom Hasanom Abedom, ustanoviteljem in predsedujočim 
največje nevladne organizacije na svetu s sedežem v Bangladešu – BRAC, 
in Montserrat Feixas Vihé, regionalno predstavnico UNHCR za srednjo 
Evropo.

Državna sekretarka Štiglic se je ob robu foruma sestala s francoskim 
državnim ministrom za evropske zadeve Harlemom Désirjem, grškim 
alternativnim zunanjim ministrom za evropske zadeve Nikosom 
Ksidakisom, ter direktorjem za Evropo na zunanjem ministrstvu 
Združenega kraljestva Vijayem Rangarajanom.

7. september, Ljubljana Minister Erjavec je sprejel ministra za zunanje zadeve Demokratične 
socialistične republike Šrilanke Mangalo Samaraviro.

10. september, Izola V Izoli je potekala že 14. diplomatska regata, ki jo prireja koprski jadralni 
klub Veter pod častnim pokroviteljstvom ministra Erjavca, ki je ob tej 
priložnosti nagovoril navzoče.

12. september, Bruselj Državna sekretarka Bavdaž Kuret se udeležila neformalnega zasedanja 
Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno 
sodelovanje.

12. september, Ljubljana Na ministrstvu je pod vodstvom ministra Erjavca potekala razprava članov 
Strateškega sveta za zunanje zadeve na temo prihodnosti Evropske unije.

13. september, Ljubljana Državna sekretarka Štiglic je sprejela kopijo poverilnih pisem 
novoimenovane veleposlanice Francoske republike Marion Paradas.

13.–14. september, Ženeva Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila prvih dveh dni 33. 
zasedanja Sveta OZN za človekove pravice. Ob robu zasedanja je odprla 
razstavo o izobraževanju za človekove pravice in opravila več bilateralnih 
srečanj: z neodvisno izvedenko za pravice starejših Roso Kornfeld-
Matte, visokim komisarjem ZN za človekove pravice Zeidom Ra'adom Al 
Huseinom in visokim komisarjem ZN za begunce Filippom Grandijem.

14. september, Ljubljana Državna sekretarka Štiglic je sprejela državnega sekretarja bavarskega 
ministrstva za gospodarstvo, medije, energetiko in tehnologijo Franza 
Josefa Pschiererja z delegacijo.
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19.–23. september, New York Minister Erjavec se je skupaj s predsednikom republike Borutom Pahorjem 
19. septembra udeležil visokega zasedanja Generalne skupščine o 
migracijah in opravil dvostranska srečanja z zunanjim ministrom Nove 
Zelandije Murrayjam McCullyjem, pomočnico državnega sekretarja ZDA 
Victorio Nuland in generalnim sekretarjem Sveta za sodelovanje zalivskih 
držav Abdulatifom Al Zajanijem. Udeležil se je tudi srečanja ministrov za 
zadeve EU.

20. septembra se je minister Erjavec skupaj s predsednikom republike 
Borutom Pahorjem udeležil slovesne počastitve prve obletnice sprejetja 
Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 ter splošne razprave 71. 
zasedanja Generalne skupščine OZN. Ob robu dogodka se je ločeno 
srečal z generalnim sekretarjem Mednarodnega inštituta za demokracijo 
in pomoč pri volitvah (IDEA International) Yvesom Letermom, zunanjim 
ministrom Angole Georgesom Rebelom Chicotijem, ministrom za zunanje 
zadeve Senegala Mankeurjem Ndiayem ter generalnim sekretarjem 
Arabske lige Ahmedom Abulom Geitom. Sodeloval je tudi na dvostranskih 
pogovorih predsednika Pahorja z generalnim sekretarjem OZN Ban 
Ki-munom in predsedujočim 71. zasedanju Generalne skupščine OZN 
Petrom Thomsonom.

21. septembra se je minister udeležil razprave o smrtni kazni in 9. 
ministrskega srečanja o R2P. Sodeloval je tudi na dvostranskih pogovorih 
predsednika Pahorja z iranskim predsednikom Hasanom Ruhanijem in 
turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom.

22. septembra se je minister udeležil sedmega srečanja Skupine 
prijateljev mediacije in stranskega dogodka na visoki ravni na temo 
krepitev zmogljivosti OVSE, ki ga je gostil zunanji minister Nemčije 
Frank-Walter Steinmeier. Imel je tudi dvostransko srečanje z zunanjim 
ministrom Turmenistana Rašidom Meredovom. Prav tako se je udeležil 
sestanka zunanjih ministrov Srednjeevropske pobude ter tradicionalne 
transatlantske večerje, ki jo je gostil državni sekretar Združenih držav 
Amerike John Kerry.

23. septembra je minister Erjavec skupaj z ministrom za zunanje 
zadeve Ruske federacije Sergejem Lavrovom podpisal program skupnih 
konzultacij za leto 2017. Minister se je udeležil tudi ustanovnega zasedanja 
mreže kontaktnih točk za ženske, mir in varnost in nagovoril članice Mreže 
za človekovo varnost, ki ji Slovenija predseduje do maja 2017.

20. september, Bruselj Državna sekretarka Štiglic se je udeležila rednega zasedanja Sveta EU za 
splošne zadeve.

21. september, Lizbona V Lizboni so potekale politične konzultacije državne sekretarke Slovenije 
Sanje Štiglic z državno sekretarko za zadeve EU na zunanjem ministrstvu 
Portugalske Margarido Marques.

22. september, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je na pogovorih gostila regionalno 
direktorico Unicefa za srednjo in vzhodno Evropo Marie-Pierre Poirier.

26. september, Ljubljana Minister Erjavec je nagovoril navzoče na konferenci o evropski perspektivi 
mladih iz regije Zahodnega Balkana.

28. september, Maribor Minister Erjavec se je udeležil 10. seje skupščine Štajerske gospodarske 
zbornice.

28. september, Bruselj Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je v Evropskem parlamentu udeležila 
srečanja o človekovih pravicah starejših. 

30. september, Ljubljana Minister Erjavec se je srečal s predsednico poslanske zbornice Italijanske 
republike Lauro Boldrini.

30. september, Ljubljana Minister Erjavec je uvodoma nagovoril udeležence na okrogli mizi o 
prihodnosti Evropske unije v organizaciji ministrstva.
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OKTOBER

3.–4. oktober, Stockholm Državna sekretarka Bavdaž Kuret je z državno sekretarko na švedskem 
ministrstvu za zunanje zadeve Anniko Söder vodila konzultacije o 
aktualnih mednarodnih temah. Sestala se je tudi s predsednikom Odbora 
za zunanjo politiko v švedskem parlamentu Kennethom Forslundom, 
državnim sekretarjem v kabinetu predsednika vlade Švedske Hansom 
Dahlgrenom ter državno sekretarko za mednarodno razvojno sodelovanje 
Ulriko Modéer. 

5. oktober, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil mednarodne konference o Afganistanu.
6.–7. oktober, Ljubljana V organizaciji ministrstva je potekalo dvodnevno srečanje častnih 

konzulov Republike Slovenije, ki sta jih uvodoma nagovorila gostitelj, 
minister Erjavec, in predsednik vlade dr. Cerar.

7. oktober, Ljubljana Minister Erjavec je v Cankarjevem domu z uvodnim nagovorom odprl niz 
okroglih miz z naslovom Slovenija za uspešno Evropo prihodnosti.

10. oktober, Ljubljana Državna sekretarka Štiglic je bila gostja srečanja veleposlanikov držav 
Višegrajske skupine v Ljubljani, in sicer na povabilo Poljske kot trenutno 
predsedujoče.

10.–11. oktober, Sarajevo Minister Erjavec se je na povabilo zunanjega ministra Igorja Crnadaka 
mudil na uradnem obisku v Bosni in Hercegovini. Srečal se je še s 
predsedujočim predsedstvu BiH Bakirjem Izetbegovićem in predstavniki 
kabineta članov predsedstva. Z ministrom Crndakom sta odprla nove 
prostore veleposlaništva v Sarajevu.

Minister Erjavec je obiskal parlamentarno skupščino Bosne in Hercegovine 
in nagovoril udeležence regionalnega posveta slovenskih veleposlanikov 
v državah Zahodnega Balkana.

14. oktober, Tržič Minister Erjavec je obiskal občino Tržič, kjer je predstavil delovanje 
gospodarske diplomacije v pomoč slovenskim podjetjem pri nastopanju 
na tujih trgih.

17. oktober, Luxembourg Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila zasedanja Sveta EU za 
zunanje zadeve.

18. oktober, Luxembourg Državna sekretarka Štiglic se je udeležila zasedanja Sveta EU za splošne 
zadeve.

18. oktober, Ljubljana Minister Erjavec se je na povabilo veleposlanika ZDA udeležil delovnega 
kosila veleposlanikov držav članic Nata, akreditiranih v Sloveniji.

19. oktober, Ljubljana Med turnejo po evropskih prestolnicah se je glavni pogajalec EU za izstop 
Združenega kraljestva iz EU Michel Barnier srečal z ministrom Erjavcem.

20. oktober, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je nagovorila navzoče ob počastitvi 15. 
obletnice ustanovitve Centra za razvoj financ (CEF).

20.–21. oktober, Ljubljana V Ljubljani je potekalo 3. zasedanje Skupne slovensko-kazahstanske 
komisije za gospodarsko sodelovanje. Skupni komisiji je na slovenski 
strani predsedovala državna sekretarka Sanja Štiglic, na kazahstanski 
strani pa namestnik ministrice za zdravje in socialni razvoj Elžan 
Amantajevič Birtanov.

24. oktober, Beograd Ob robu uradnega obiska predsednika vlade dr. Mira Cerarja in 3. skupnega 
zasedanja vlad se je minister Erjavec v ločenem pogovoru sešel s kolegom 
Ivico Dačićem.

24. oktober, Dunaj Na Dunaju so potekale dvostranske politične konzultacije med državno 
sekretarko Sanjo Štiglic in generalnim sekretarjem na avstrijskem 
zunanjem ministrstvu dr. Michaelom Linhartom. 

24.–28. oktober, Portorož Slovenija je gostila visoki segment 66. zasedanja Mednarodne komisije za 
kitolov, s katerim so počastili 70. obletnico delovanja Komisije. Navzoče 
so prvi dan zasedanja nagovorili ministrica za okolje in prostor Irena 
Majcen, državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret ter podžupanja občine 
Piran Meira Hot. 
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26. oktober, Ljubljana V okviru obiska odbora za zunanjo politiko in obrambo izraelskega 
parlamenta v Sloveniji je njihove predstavnike sprejela državna sekretarka 
Bavdaž Kuret.

27. oktober, Ljubljana Novoimenovani izredni in pooblaščeni veleposlanik Belizeja Joel Nagel, 
ki Slovenijo nerezidenčno pokriva z Dunaja, je predal kopijo poverilnih 
pisem državni sekretarki Darji Bavdaž Kuret.

Državna sekretarka je sprejela tudi kopijo poverilnih pisem novega 
veleposlanika Moldavije s sedežem v Budimpešti Olega Ţulee.

27. oktober, Ljubljana Državna sekretarka Štiglic je sprejela kopije poverilnih pisem 
novoimenovanega veleposlanika Kraljevine Norveške s sedežem v 
Budimpešti Olava Berstada.

NOVEMBER

2. november, Teheran Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je med obiskom v Islamski republiki 
Iran srečala z ministrom za zunanje zadeve dr. Mohamedom Džavadom 
Zarifom ter izvedla politične konzultacije z njegovim namestnikom dr. 
Madžidom Tahtom Ravančijem.

7. november, Ljubljana Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Slovensko-ruskega poslovnega 
sveta.

7. november, London Državna sekretarka Štiglic se je mudila na dvostranskih političnih 
konzultacijah z državnim ministrom za Evropo in Ameriko na zunanjem 
ministrstvu Združenega kraljestva Alanom Duncanom. Ob robu 
konzultacij se je sestala še z državnim ministrom na ministrstvu za izstop 
Združenega kraljestva iz Evropske unije Davidom Jonesom, predsednikom 
parlamentarnega odbora za odnose z EU v lordski zbornici Timothyjem 
Ericom Boswellom in generalno direktorico za gospodarsko diplomacijo 
in konzularne zadeve na zunanjem ministrstvu Deborah Bronnert.

8. november, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je ob uradnem obisku predsednika 
Ukrajine Petra Porošenka sestala z namestnico ministra za zunanje 
zadeve Ukrajine za evropske zadeve Oleno Zerkal.

8.–9. november, jugovzhodna Slovenija Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila vladnega obiska v 
jugovzhodni Sloveniji. Obiskala je podjetje Šmarješke toplice, Dano v 
Mirni in REM v Trebnjem.

10. november, Valletta Državna sekretarka Štiglic je 10. novembra v Valletti vodila dvostranske 
politične konzultacije med Slovenijo in Malto. Srečala se je z državno 
sekretarko na malteškem zunanjem ministrstvu Fiono Formoso, s 
parlamentarnim sekretarjem za zadeve EU Ianom Borgom in ministrom 
za notranje zadeve Carmelom Abelo.

11. november, Koper Minister Erjavec se je udeležil podpisa sporazuma o sodelovanju 
med Univerzo na Primorskem in Moskovsko državno univerzo M. V. 
Lomonosova.

14. november, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve.
14. november, Bruselj Minister Erjavec se je sestal z ministrskim predsednikom Flandrije 

Geertom Bourgeoisom.
15. november, Brdo pri Kranju Minister Erjavec je na uradnem obisku v Sloveniji gostil švicarskega 

zunanjega ministra Didierja Burkhalterja.
15. november, Bruselj Državna sekretarka Štiglic se je udeležila zasedanja Sveta EU za splošne 

zadeve.
17. november, Ljubljana V Cankarjevem domu je potekala okrogla miza o prihodnosti Evropske 

unije s poudarkom na gospodarstvu in gospodarski rasti. Zbrane je 
uvodoma nagovoril minister Erjavec.
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18. november, Brdo pri Kranju Minister Erjavec in minister za zveze in množične komunikacije Ruske 
federacije Nikolaj Nikiforov sta vodila XIII. plenarno zasedanje Medvladne 
slovensko-ruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-
tehnično sodelovanje. 

22. november, Ljubljana Državna sekretarka Štiglic je na vljudnostni pogovor sprejela delegacijo 
pod vodstvom generalne direktorice za zadeve EU na ministrstvu za 
zunanje zadeve Romunije Iulie Matei, ki se je mudila na dvostranskih 
konzultacijah na ministrstvu.

23. november, Teheran Minister Erjavec, ki je spremljal predsednika republike Boruta Pahorja na 
uradnem obisku v Iranu, je skupaj s predsednikom republike in iranskim 
ministrom za zunanje zadeve Mohamedom Džavadom Zarifom uradno 
odprl prostore ponovno odprtega veleposlaništva Republike Slovenije v 
Teheranu, nato pa sta se z ministrom Zarifom sestala tudi na ločenem 
srečanju.

24. november, Dublin Državna sekretarka Štiglic je imela dvostranske politične konzultacije z 
državnim ministrom za evropske zadeve in zaščito podatkov na irskem 
ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino (DFAT) Daro Murphyjem. Sestala 
se je tudi z generalnim sekretarjem ministrstva Niallom Burgessom, 
podpredsednikom skupnega parlamentarnega odbora za zadeve EU 
Terryjem Leydnom, generalnim sekretarjem v uradu predsednika 
republike Artom O'Learyem in direktorjem za OZN na ministrstvu 
Frankom Smythom.

25. november, Ljubljana Minister Erjavec je na delovnem obisku gostil hrvaškega ministra za 
zunanje in evropske zadeve Davorja Iva Stierja.

25. november, Ljubljana Novoimenovani veleposlanik Vzhodne republike Urugvaj Gaston Lasarte, 
ki Slovenijo nerezidenčno pokriva iz Rima, je predal kopijo poverilnih 
pisem državni sekretarki Darji Bavdaž Kuret.

Državna sekretarka je sprejela tudi kopijo poverilnih pisem novoimenovane 
veleposlanice Demokratične socialistične republike Šrilanke Prijani 
Vidžesekera, ki Slovenijo nerezidenčno pokriva z Dunaja.

28. november, Ljubljana Državna sekretarka Štiglic je sprejela kopijo poverilnih pisem 
novoimenovane veleposlanice Kanade s sedežem v Budimpešti Isabelle 
Poupart.

28. november, Bruselj Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila zasedanja Sveta EU za 
zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje.

29. november, Varšava Minister Erjavec se je udeležil zasedanja ministrov za zunanje zadeve 
Višegrajske skupine, držav Zahodnega Balkana in držav regije na temo 
varnosti z naslovom Varna Srednja Evropa in Balkan v vse bolj nevarnem 
svetu? Kako se soočati z novimi izzivi?

29. november, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je sprejela kopijo poverilnih pisem 
novoimenovane veleposlanice Turčije v Sloveniji Esen Altuğ.

DECEMBER

2. december, Gradec Predstavniki Slovenije in Štajerske so se sešli na 3. zasedanju Skupnega 
odbora Slovenija-Štajerska, ki mu sopredsedujeta minister Erjavec in 
štajerski deželni glavar Hermann Schützenhöfer.

7.–8. december, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil zasedanja zunanjih ministrov zveze Nato.
8.–9. december, Hamburg Minister Erjavec se je udeležil otvoritvenega zasedanja 23. Ministrskega 

sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in nastopil v 
plenarnem delu. Ob robu dogodka se je na dvostranskih srečanjih 
pogovarjal s turškim zunanjim ministrom Mevlütom Çavuşoğlujem in 
zunanjim ministrom Ruske federacije Sergejem Lavrovom.
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12. december, Ljubljana Državna sekretarka Štiglic se je ob uradnem obisku predsednika Črne gore 
Filipa Vujanovića srečala z državno sekretarko za politična vprašanja na 
zunanjem ministrstvu Črne gore Vero Joličić Kuliš. Državni sekretarki sta 
podpisali program mednarodnega razvojnega sodelovanja med vladama 
za obdobje od 2016 do 2017.

12. december, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve.
13. december, Bruselj Državna sekretarka Štiglic se je udeležila zasedanja Sveta EU za splošne 

zadeve.
15. december, Ljubljana V Grand hotelu Union je potekala prva mednarodna konferenca Dan 

zalivskih držav. Konferenco sta z uvodnima nagovoroma odprla pokrovitelj 
dogodka minister Erjavec in generalni sekretar Sveta za sodelovanje 
arabskih zalivskih držav dr. Abdul Latif bin Rašid Al-Zajani, s katerim se 
je minister Erjavec sestal tudi na dvostranskih pogovorih.

Ob robu konference se je državna sekretarka Bavdaž Kuret v ločenih 
pogovorih sestala z dr. Rašidom bin Ahmedom bin Fahadom, državnim 
ministrom Združenih arabskih emiratov, Ahmedom Hasanom Al-
Hamadijem, generalnim sekretarjem na ministrstvu za zunanje zadeve 
Katarja, ter Naserjem Al Muzajenom, pomočnikom zunanjega ministra 
Kuvajta.

15. december, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je sprejela kopijo poverilnih pisem 
novoimenovanega veleposlanika Države Izrael s sedežem v Jeruzalemu 
Ejala Sele.

20. december, Kairo Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila četrtega ministrskega 
zasedanja EU in Arabske lige.
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Strateški forum Bled (BSF) je pod naslovom Varnost prihodnosti (Safeguarding the Future) 5. in 6. septembra že 
enajstič ponudil priložnost za razpravo o žgoči politični, varnostni in razvojni problematiki. 

Slovenija kot gostiteljica zdaj že tradicionalnega foruma, ki vsako leto privabi vodilne politike, gospodarstvenike, 
predstavnike akademskih krogov in nevladnih organizacij od blizu in daleč, nastopa kot dejavna članica mednarodne 
skupnosti, ki spodbuja tvoren dialog in iskanje mirnih rešitev za učinkovito spoprijemanje z globalnimi izzivi. Obenem 
se je dogodek uveljavil kot blagovna znamka, ki prispeva k prepoznavnosti Slovenije. 

Pri organizaciji foruma si prizadevamo pritegniti širok nabor akterjev, med njimi Evropsko unijo, Organizacijo združenih 
narodov, druge svetovne in regionalne organizacije, nevladne in akademske kroge, gospodarstvo ter druge tovrstne 
forume.

Glede na aktualne razmere je BSF 2016 obravnaval tematike, ki se nanašajo na evropsko in svetovno varnost z različnih 
vidikov, poleg tega pa številne problematike, s katerimi se ukvarja mednarodna skupnost – med njimi ključna vprašanja 
razvoja, človekovih pravic, miru in varnosti – kar je skladno s prednostnimi usmeritvami slovenske zunanje politike.

11. blejski strateški forum je pritegnil več kakor tisoč udeležencev iz več kot 70 držav. 

Politične razprave so se posvečale naslednjim temam:
• Panel voditeljev (Leaders' Panel),
• Evropska unija: integracija ali dezintegracija? (European Union: Integration vs. Disintegration),
• Geopolitika energije (Energy Geopolitics),
• Varnostni panel (Reinventing European Security),
• Vodna tveganja v globalnih perspektivah (Water Risks in Global Perspectives),
• Zahodni Balkan (Western Balkans: is the EU still a pull factor?),
• Človekova varnost: ti in jaz štejeva (Human Security: You and I Matter).

BSF 2016 – razprava voditeljev
Foto: Tamino Petelinšek/STA/MZZ
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Kot vsako leto je BSF v okviru Poslovnega BSF (Business BSF), ki je pomembna prvina gospodarske diplomacije, 
odkrival gospodarske priložnosti in se osredotočil na ključne razsežnosti evropskega ter svetovnega gospodarskega in 
ekonomskega sistema. V okviru poslovnega BSF so se tako zvrstile razprave na te tematike:

• Digitalna preobrazba (Digital Transformation),
• Pametna mesta in skupnosti (Smart Cities and Cognitive Communities),
• Mobilnost in prihodnost avtomobilske industrije (Mobility and the Future of Automotive Industry),
• Varnost in trajnost v turizmu (Security and Sustainability in Tourism).

Kot del spremljevalnega programa je 5. septembra potekalo ministrsko srečanje z naslovom Digitalna transformacija 
Zahodnega Balkana (Digital Transformation in the Region of Western Balkans), ki sta ga pripravila Gospodarska 
zbornica Slovenije in inistrstvo za javno upravo.

Tudi v tem letu je BSF gostil dogodke v okviru Skritih dimenzij mednarodnih odnosov (Hidden Dimensions of 
International Relations), in sicer:

• polnočno razpravo o radikalizaciji (Ordinary radical(s): In Search of a Meaningful Response),
• razpravo in pogovor z zunanjim ministrom Turčije (Gradual Disintegration of the EU Political Orbit and a New 

Geopolitical Configuration of the Euro-Asian Space),
• razpravo na temo zaupanja (The Key Disruption of the Future), 
• razpravo o medsebojni interakciji, odvisnosti in neločljivosti razmerja med terorizmom in mediji (Terrorism 

and the Media: An Uneasy Relationship). 

Že šesto leto je v dnevih pred BSF, pod naslovom Generacija globalnih državljanov (Generation of Global Citizens), 
potekal Strateški forum Bled za mlade (Young BSF), ki je namenjen mladim voditeljem in ponuja prostor za razpravo 
o globalnih izzivih in priložnostih. Dogodki v sklopu Young BSF vsako leto privabijo obetavne mlade podjetnike, 
diplomate, politike, aktiviste in intelektualce iz tujine in Slovenije. 

Udeležba na forumu je priložnost za izvedbo vrste dvostranskih srečanj ob robu konference in obiskov tik pred njo ali 
po njej. Hkrati je to odlična priložnost za udeležence, da v času konference izmenjajo izkušnje, spoznanja in navežejo 
nove stike. Z nadgradnjo BSF kot dogodka pa se krepi njegova vloga pri uveljavljanju slovenskih gospodarskih interesov 
in zunanjepolitičnih prednostnih nalog.



VPRAŠANJA 
NASLEDSTVA

3



30

Uresničevanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva je bilo ena od prednostnih nalog slovenske zunanje politike na 
Zahodnem Balkanu, kakor določa Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije. Za prihodnje odnose z državami 
regije sta izrednega pomena dinamika in kakovost reševanja nasledstvenih vprašanj. Prav tako je celovito reševanje 
vprašanja Ljubljanske banke v okviru nasledstva ključno za odnose s Hrvaško. 

Osrednji dogodek v tem letu, namenjen strokovni in splošni javnosti, je bila konferenca ob 15. obletnici podpisa 
Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Konferenca, ki je potekala na začetku junija v organizaciji ministrstva za zunanje 
zadeve, državnega zbora in visoke predstavnice za nasledstvo, je ponudila razpravo uglednih tujih in domačih 
sogovornikov o pomenu sporazuma za regijo danes. Posebna pozornost je bila namenjena pozitivnim vidikom 
nasledstva, ki so bili ponazorjeni na razstavi Arhiva Republike Slovenije s prikazom vrnjenega premoženja v poldrugem 
desetletju. Razstava z naslovom Zgodbe iz zapuščine je v drugi polovici leta ob podpori slovenskih veleposlaništev 
gostovala v Sarajevu in Skopju.

Mednarodna konferenca Sporazum o vprašanjih nasledstva – 15 let pozneje
Foto: Daniel Novakovič/STA

Dr. Wolfgang Petritsch na mednarodni konferenci Sporazum o vprašanjih nasledstva – 15 let pozneje
Foto: Daniel Novakovič/STA
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V tem letu je bilo ministrstvo prek pisarne visoke predstavnice za nasledstvo in stalnega predstavništva v Strasbourgu 
intenzivno vključeno v izvrševanje pilotne sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić. V tem času je 
Slovenija izvajala verifikacijo in izplačila deviznih vlog varčevalcev podružnic Ljubljanske banke v Sarajevu in Zagrebu. 
V okviru izvrševanja sodbe je bilo ministrstvo dejavno predvsem pri diplomatskih pogajanjih z Bosno in Hercegovino 
ter poročanju strasbourškim institucijam. Slovenija je 15. septembra na Evropsko sodišče za človekove pravice vložila 
meddržavno tožbo proti Hrvaški glede terjatev Ljubljanske banke do hrvaških podjetij. 

Letos je bil dosežen velik napredek pri delitvi diplomatskega in konzularnega premoženja nekdanje Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. Po štirih letih sta bili znova organizirani zasedanji Skupnega odbora po Prilogi B 
Sporazuma o vprašanjih nasledstva, aprila v Skopju ter oktobra na Brdu pri Kranju. Na zasedanjih so države dosegle 
dogovor glede skupne prodaje nepremičnin v New Yorku, Bonnu, Bernu in Tokiu. Sprejete so bile odločitve za začetek 
postopka fizične delitve večjih kompleksov nekdanje Jugoslavije v Brasilii, Moskvi in New Delhiju. Pooblaščeni 
predstavniki so začeli tudi razpravo o nepremičninah nekdanje skupne države, ki še niso zajete v Prilogi B sporazuma. 

Slovenija je doslej prevzela vseh deset objektov, ki so ji bili do danes dodeljeni v nasledstvenih pogajanjih. Od tega je 
v letu 2016 opravila prevzem šestih nepremičnin, in sicer v Brasilii, Sao Paulu, Rabatu, Bamaku in Dar es Salaamu. 
Slovenija je v tem letu prevzela tudi 18 umetniških del slovenskih avtorjev, ki so nekoč krasila prostore predstavništev 
nekdanje Jugoslavije v Münchnu, Stuttgartu, Bruslju, Bonnu, Pjongjangu, Ulan Batorju, Københavnu in Rabatu.  

Slovenija je 20. decembra v arhivu srbskega zunanjega ministrstva prevzela 43 mednarodnih pogodb, ki se nanašajo 
izključno na slovensko ozemlje, in tako skladno s Sporazumom o vprašanjih nasledstva pripadajo naši državi v 
izvirniku. Gre za prvo restitucijo jugoslovanskega arhiva kateri koli državi naslednici. Državi se dogovarjata o prevzemu 
preostalih mednarodnih pogodb, ki pripadajo Sloveniji, pri čemer Slovenija Srbijo vztrajno poziva k doslednemu 
spoštovanju določb Priloge D sporazuma, ki se nanaša na arhive.

Slovenska podjetja v Srbiji, ki si prizadevajo za vrnitev premoženja na podlagi Priloge G sporazuma, se še naprej 
srečujejo s težavami, ki so posledica nasprotnih stališč srbske izvršne in sodne oblasti glede vprašanja vzajemnosti 
pri izvajanju Priloge G. Medtem ko srbska vlada na podlagi priznane vzajemnosti omogoča vračanje podržavljenih 
nepremičnin podjetjem, sodišča postopek prekinejo z obrazložitvijo, da vzajemnosti ni. Slovenija si je tudi leta 2016 
prizadevala za odpravo težav in na problem opozarjala srbsko stran. Pripravila je tudi osnutek skupne deklaracije, 
s katero bi državi potrdili obstoj vzajemnosti pri izvrševanju Priloge G, in ga poslala Srbiji s predlogom, da ga visoka 
predstavnika za nasledstvo podpišeta. Žal Srbija predloga ni sprejela.
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Arbitražno sodišče je decembra 2015 obe državi obvestilo, da bo odločilo o vprašanjih, ki izhajajo iz pisem, ki sta jih 
Hrvaška in Slovenija na sodišče naslovili poleti 2015. Sodišče je določilo tudi roke za nadaljevanje postopka, in sicer 15. 
januar 2016 za pisno vlogo Hrvaške in 26. februar za pisno vlogo Slovenije. Slovenija je pisno vlogo poslala v določenem 
roku, Hrvaška pa na zaprosilo sodišča ni odgovorila. 17. marca je potekala ustna obravnava pred arbitražnim sodiščem. 
Slovenija se je obravnave udeležila z delegacijo, ki jo je vodil minister Erjavec. Hrvaška se je ni udeležila. 30. junija je 
arbitražno sodišče sprejelo delno razsodbo, v kateri ugotavlja, da je Slovenija kršila določbe arbitražnega sporazuma, 
ker je bila ex parte v stiku z arbitrom, ki ga je prvotno imenovala. Vendar kršitev ni bila takšne narave, da bi Hrvaški 
dala upravičen razlog za odstop od arbitražnega sporazuma, in ni takšne narave, da bi vplivala na zmožnost sodišča, 
da v trenutni sestavi sprejme končno odločbo neodvisno in nepristransko. Arbitražni sporazum ostaja v veljavi in 
arbitražni postopek se nadaljuje.

Člani arbitražnega sodišča
Foto: PCA
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SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA
Minister Erjavec se je redno udeleževal zasedanj Sveta EU za zunanje zadeve in neformalnih srečanj zunanjih ministrov, 
na dnevnem katerih so bila najbolj žgoča vprašanja v mednarodni skupnosti. V tem letu so ministri največkrat 
obravnavali globalno strategijo EU, zunanji vidik migracij in boj proti terorizmu, Turčijo, Sirijo, Ukrajino, vzhodno 
partnerstvo in južno sosedstvo. Minister je sodeloval tudi na drugih dogodkih ob robu Sveta, kot so neformalna 
srečanja z zunanjimi ministri tretjih držav. 

Slovenija je sooblikovala skupno zunanjo in varnostno politiko EU v vseh delovnih telesih Sveta ter dejavno sodelovala 
pri oblikovanju odzivov EU in iskanju načinov za reševanje vseh ključnih vprašanj mednarodne skupnosti, ki posredno 
vplivajo tudi na mir in varnost v EU. Posebno pozornost je namenjala Zahodnemu Balkanu, vzrokom in posledicam 
migracij, odnosom z državami evropske sosedske politike na vzhodu in na jugu EU, razmeram na Bližnjem vzhodu in v 
Severni Afriki. V ospredju so bili tudi bližnjevzhodni mirovni proces, Sirija in Irak, boj proti Daišu in drugim radikalnim 
skupinam ter položaj v vzhodni Ukrajini in prihodnost odnosov med EU in Rusijo. Slovenija je namenjala poudarek 
tudi prednostnim horizontalnim področjem slovenske zunanje politike, in sicer spodbujanju človekovih pravic, pravne 
države in spoštovanja mednarodnega prava. 

Dejavna je bila pri pripravi globalne strategije za zunanjo in varnostno politiko EU, ki je bila predstavljena na 
junijskem Evropskem svetu. Dokument z naslovom Skupna vizija, enotno ukrepanje: močnejša Evropa na novo 
opredeljuje zunanjepolitične in varnostne prednostne naloge EU ter začrtuje temeljne usmeritve delovanja in vloge 
EU v svetu. Slovenija je dejavno prispevala k pripravi globalne strategije in s tem namenom 21. marca v Ljubljani 
priredila mednarodno konferenco z naslovom Migracije in človekova varnost. Slovenija si je prizadevala za oblikovanje 
celovite strategije, ki bi pripravila EU na učinkovito spoprijemanje s političnimi, varnostnimi in drugimi izzivi ter hkrati 
zagotovila njeno proaktivno delovanje v soseščini in svetu. 

Ministri za zunanje zadeve so skupaj z ministri za obrambo novembra sprejeli sklepe o izvedbenem načrtu globalne 
strategije EU na področju varnosti in obrambe, v katerih so opredelili raven ambicij in konkretne ukrepe. Slovenija se 
je dejavno vključila v pripravo načrta ter se zavzemala za celostni pristop h konfliktom in krizam, ki bi krepil odpornost 
EU. 

Politični direktor se je redno udeleževal zasedanj političnih direktorjev EU. Nadaljevala se je vzpostavljena praksa 
trilateralnih srečanj političnih direktorjev (Slovenije, Avstrije, Hrvaške) in srečanj omenjene trilaterale s predstavniki 
regionalne skupine Beneluks (Belgija, Nizozemska in Luksemburg). Na temo skupne zunanje in varnostne politike je 
politični direktor opravil tudi konzultacije z Italijo in Španijo.

Ministrstvo je dejavno spremljalo operacije in misije skupne varnostne in obrambne politike EU zlasti na Zahodnem 
Balkanu, v Sredozemlju, Severni Afriki, Sahelu in na Bližnjem vzhodu. Z drugimi pristojnimi ministrstvi je usklajevalo 
vsebinsko podporo ter oblikovalo stališča glede strateških odločitev o delovanju operacij in misij skupne varnostne in 
obrambne politike EU. Zaradi aktivnega sodelovanja ali posebnih interesov je bila Slovenija osredotočena na operacijo 
v južnem delu osrednjega Sredozemlja EUNAVFOR MED Sophia, mednarodno civilno misijo na Kosovu EULEX, 
policijsko misijo EU za Palestinska ozemlja EUPOL COPPS, operacijo v Bosni in Hercegovini EUFOR Althea, EUTM Mali 
in EUAM Ukrajina. 
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Severna Afrika in širši Bližnji vzhod
Ministrstvo nadaljuje intenziven dialog z državami regije. Januarskemu obisku predsednika maroškega parlamenta 
Rašida Talbija Alamija v Sloveniji je aprila sledil uradni obisk ministra Erjavca v Maroku. Mesec dni prej so bile 
opravljene dvostranske politične konzultacije na ravni političnega direktorja v Alžiriji in Jordaniji.

Srečanje ministra Erjavca z maroškim ministrom za islamske zadeve Ahmedom Tufikom
Foto: Arhiv MZZ

Intenziven je bil tudi dialog na ravni namestnikov ministrov. Državna sekretarka Dragoljuba Benčina se je marca ob 
robu zasedanja Sveta za človekove pravice na visoki ravni sestala z namestnico egiptovskega zunanjega ministra Leilo 
Bahaa Eldin, državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret pa ob robu majske konference o neširjenju orožij za množično 
uničevanje v Ljubljani s pomočnikom egiptovskega zunanjega ministra za multilateralne zadeve in mednarodno 
varnost Hešamom Badrom. Junija, ob robu ministrskega zasedanja Unije za Sredozemlje v Jordaniji, se je srečala še 
z generalnim sekretarjem zunanjega ministrstva Jordanije Mohamedom Jasinom, novembra pa je z namestnikom 
iranskega zunanjega ministra Madžidom Ravančijem opravila dvostranske politične konzultacije v Teheranu. Junija 
je obiskala še Izrael in Palestino, decembra pa so bile z Izraelom in Palestino opravljene tudi dvostranske politične 
konzultacije na ravni političnih direktorjev.

Državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret in palestinski minister za zunanje zadeve Riad Al Malki
Foto: Arhiv MZZ
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Kratkemu srečanju predsednika Boruta Pahorja z iranskim predsednikom ob navzočnosti obeh zunanjih ministrov 
ob robu splošne razprave 71. zasedanja Generalne skupščine OZN ter že omenjenim konzultacijam v Teheranu 
je sledil uradni obisk predsednika republike v Iranu. Predsednika so spremljali ministra Erjavec in Počivalšek ter 
številčna gospodarska delegacija. Predsednik je ob tej priložnosti opravil pogovore z vsemi ključnimi sogovorniki, 
minister Erjavec pa je uradno odprl nove prostore veleposlaništva v Teheranu. Predsednik Pahor je decembra opravil 
še uspešna obiska v Jordaniji in Egiptu. V obeh državah se je srečal z gostiteljem – v Jordaniji s kraljem Abdulahom II., 
v Egiptu pa s predsednikom Abdel Fatahom Sisijem – ter drugimi sogovorniki.

Sirija in Irak ostajata med najpomembnejšimi prednostnimi območji delovanja Slovenije v na tem območju. Februarske 
londonske donatorske konference za zagotovitev pomoči prizadetemu prebivalstvu v Siriji in sosednjih državah ter 
iskanju dolgoročnih političnih rešitev se je udeležil predsednik vlade dr. Cerar, ki je napovedal donacijo Slovenije v 
vrednosti 200.000 EUR.

Slovenija je v regijo tesno vpeta tudi prek dejavnosti, usmerjenih k preprečevanju radikalizacije ter spodbujanju 
medkulturnega in medverskega dialoga. Tako sta Evro-sredozemska univerza EMUNI in njen Center za arabske, 
islamske in bližnjevzhodne študije ob robu aprilskega obiska ministra Erjavca v Maroku pripravila posvet na to temo, 
junija sta se skupaj z ministrstvom in Fundacijo Anne Lindh vpela v priprave in izvedbo mednarodne konference o 
prevajanju v sredozemskem prostoru, ob robu decembrske mednarodne konference Dan zalivskih držav pa pripravila 
predstavitev sodobne zalivske književnosti.

Zalivske države
Minister Erjavec se je julija v Bruslju udeležil ministrskega zasedanja EU in Sveta za sodelovanje arabskih zalivskih 
držav. Ob robu zasedanja se je srečal z generalnim sekretarjem Sveta dr. Abdullatifom Al Zajanijem ter katarskim 
državnim ministrom Sultanom Al Muraihijem. Minister Erjavec se je z generalnim sekretarjem Al Zajanijem srečal tudi 
ob robu septembrske splošne razprave 71. zasedanja Generalne skupščine OZN.

Srečanje ministra Erjavca z generalnim sekretarjem GCC Al Zajanijem
Foto: Arhiv MZZ

Ključni projekt ministrstva, namenjen nadaljnji vsestranski krepitvi sodelovanja z zalivskimi državami, pa je bila prva 
mednarodna konferenca Dan zalivskih držav decembra v Ljubljani. Poleg predstavnikov slovenskega gospodarstva 
in zainteresirane javnosti so se je udeležili predstavniki Katarja, Kuvajta, Saudove Arabije ter Združenih arabskih 
emiratov. Svet za sodelovanje arabskih zalivskih držav je na konferenci zastopal generalni sekretar Al Zajani, ki se je 
ob tej priložnosti srečal z ministrom Erjavcem in nekaterimi drugimi visokimi slovenskimi predstavniki.
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Podsaharska Afrika
Pete mednarodne konference Dan Afrike, ki jo je ministrstvo maja priredilo v sodelovanju z Mednarodnim centrom 
za promocijo podjetij, Klubom nekdanjih slovenskih veleposlanikov, Mednarodnim afriškim forumom in Gospodarsko 
zbornico Slovenije, se je udeležilo trinajst afriških držav. Alžirijo, Togo in Senegal so zastopale številčnejše državne 
delegacije. Senegalsko je vodil minister Abdoul Aziz Tall, ki je v uradu predsednika odgovoren za izvedbo senegalskega 
razvojnega načrta. Minister Tall se je ob konferenci srečal tudi z najvišjimi predstavniki Republike Slovenije.

Nagovor senegalskega ministra za izvedbo senegalskega razvojnega načrta, Abdoula Aziza Talla 
Foto: Nebojša Tejić/STA

Minister Erjavec se je ob robu septembrske splošne razprave 71. zasedanja Generalne skupščine OZN srečal s 
senegalskim in angolskim kolegom, srečanja s predstavniki Senegala, Angole in Čada na diplomatski ravni so bila 
opravljena tudi ob robu septembrskega vrha Gibanja neuvrščenih v Venezueli. Prav tako septembra so v Pretorii 
potekale politične konzultacije z Republiko Južno Afriko, stalna predstavnika Slovenije in Zimbabveja pri OZN pa sta v 
New Yorku podpisala skupno izjavo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov. 
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Azija

Minister Erjavec v pogovoru z delegacijo Kitajske 
Foto: Arhiv MZZ

Dinamičen dialog Slovenije s Kitajsko se nadaljuje. Marca je Slovenijo obiskal namestnik zunanjega ministra Liu 
Haixing, minister Erjavec pa se je s kolegom Wang Yijem srečal ob robu septembrske splošne razprave 71. zasedanja 
Generalne skupščine OZN. Vrhunec sodelovanja s Kitajsko pa pomeni udeležba predsednika vlade dr. Cerarja na 
novembrskem srečanju predsednikov držav in vlad Kitajske in ter držav srednje in vzhodne Evrope v Rigi, ob robu 
katerega se je dvostransko srečal s predsednikom kitajske vlade Li Keqiangom. 

Prijateljske odnose z Japonsko potrjujeta udeležba ministra za zdravje, delo in socialne zadeve Jasuhise Šiozakija 
na septembrskem Blejskem strateškem forumu ter novembrska udeležba predsednika vlade dr. Cerarja na forumu 
Znanost in tehnologija v družbi v Kjotu, ob robu katerega se je srečal tudi s predsednikom vlade Šinzom Abejem. 
Politični dialog na diplomatski ravni se je krepil tudi z dvostranskimi političnimi konzultacijami na ravni političnega 
direktorja junija v Tokiu.

V. d. generalnega direktorja za skupno zunanjo in varnostno politiko mag. Tomaž Lovrenčič na bilateralnih konzultacijah v Tokiu
Foto: Arhiv MZZ
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Pri dvostranskem sodelovanju z azijskimi državami velja omeniti še udeležbo ministra za zunanje zadeve Šrilanke 
Mangale Samaravire na Blejskem strateškem forumu in njegovo ločeno uradno srečanje z ministrom Erjavcem ter 
junijski obisk državnega ministra za zunanje zadeve Bangladeša Mohameda Alama, ki ga je v Sloveniji gostila državna 
sekretarka Darja Bavdaž Kuret. Dialog s Tajsko se je nadaljeval s političnimi konzultacijami na ravni namestnikov 
ministrov marca v Ljubljani.

Državna sekretarka Bavdaž Kuret in državni sekretar na zunanjem ministrstvu Tajske Činavano 
Foto: Arhiv MZZ

Slovenija je bila vpeta tudi v širše evropsko-azijske povezave. Predsednik vlade dr. Cerar se je tako julija udeležil vrha 
ASEM v Mongoliji, ob robu katerega se je srečal z mongolskim kolegom Žargaltulginom Erdenebatom, vietnamskim 
predsednikom vlade Nguyenom Phucom ter podpredsednikom vlade Malezije Ahmadom Hamidijem. Kratko srečanje je 
opravil tudi s podpredsednikom Indije Mohamedom Hamidom Ansarijem. Politični direktor se je udeležil ministrskega 
srečanja EU-ASEAN oktobra v Bangkoku. 

Med prednostnimi nalogami delovanja ministrstva ostaja tudi dolgoročna stabilizacija Afganistana. Oktobrske 
bruseljske konference o Afganistanu se je udeležil minister Erjavec, februarskega, junijskega in septembrskega 
zasedanja Kontaktne skupine za Afganistan in Pakistan pa se je Slovenija udeležila na diplomatski ravni.
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Oceanija
Dialog s državami Oceanije se nadaljuje na delovni ravni, politične konzultacije z Avstralijo in Novo Zelandijo se 
prenašajo v prihodnje leto.

Veleposlanica Helena Drnovšek Zorko s častno gostjo sprejema za veleposlanice, ministrico za zunanje zadeve Avstralije Julie Bishop 
Foto: Regina Podberšič /Arhiv Veleposlaništva RS v Canberri

Severna Amerika
Slovenija in ZDA, zaveznici in tesni partnerici, sta nadaljevali plodno sodelovanje in intenziven dialog o vseh vprašanjih 
skupnega interesa, tako dvostransko ter znotraj NATO in drugih mednarodnih organizacij. Minister Erjavec se je ob 
robu mednarodnih dogodkov srečeval z državnim sekretarjem Johnom Kerryjem. Eden takih dogodkov je bilo zasedanje 
Globalne koalicije proti Daišu konec julija v Washingtonu, ki se ga je udeležil skupaj z ministrico za obrambo Andrejo 
Katič. 

Delovni obisk političnega direktorja mag. Lovrenčiča in konzultacije na ameriškem zunanjem ministrstvu
Foto: Arhiv Veleposlaništva RS v Washingtonu
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V Washingtonu so bile marca politično-vojaške konzultacije, maja pa bilateralne politične konzultacije, ki sta jih na 
slovenski strani vodila pristojna generalna direktorja. Maja je Slovenijo obiskal pomočnik državnega sekretarja za 
mednarodno varnost in neširjenje jedrskega orožja Thomas Countryman, na septembrskem Strateškem forumu Bled 
pa so sodelovali namestnik pomočnice državnega sekretarja za evropske zadeve Hoyt Yee, namestnica pomočnika 
državnega sekretarja za energetiko Mary Warlick ter namestnik pomočnice obrambnega sekretarja za mednarodne 
varnostne zadeve Michael Carpenter. Oktobra je Slovenijo obiskala namestnica pomočnice državnega sekretarja za 
evropske zadeve Kathleen Kavalec. 

Med državama se je skozi vse leto nadaljevalo odlično obrambno in vojaško sodelovanje. Ob tem sta dokončali tudi 
potrebne postopke za podpis socialnega sporazuma. 

Septembra je bil na obisku v Koloradu in Kaliforniji minister za javno upravo skupaj s približno 40 predstavniki 
slovenskih podjetij. Ključni poudarek je bil na promociji Slovenije kot zelene referenčne države v digitalni Evropi. 
Oktobra so v New Yorku pod okriljem Slovenske turistične organizacije pripravili veliko predstavitev slovenskega 
turizma, kulinarike in vin. 

Veleposlaništvo v Washingtonu in mreža konzulatov so tudi sicer organizirali veliko število prireditev, predavanj in 
drugih dogodkov s področja kulture in javne diplomacije, kar je pomembno prispevalo k prepoznavnosti Slovenije v 
najširši ameriški javnosti. 

Slovenija je krepila zavezniško in partnersko sodelovanje s Kanado. Junija so bili v West Vancouvru v Britanski Kolumbiji 
odprti novi prostori konzulata na čelu z novo častno konzulko. Nadaljevala so se prizadevanja za tesnejše gospodarske 
odnose in predstavljanje Slovenije kot turistične destinacije. 

Septembra je bil na uradnem obisku v Sloveniji predsednik kanadskega Senata George Furey, ki se je udeležil tudi 
Strateškega foruma Bled. Spremljala ga je parlamentarna sekretarka zunanjega ministra Pamela Goldsmith Jones. 
Sredi oktobra je Slovenijo obiskal posebni kanadski odposlanec za Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum Pierre 
Pettigrew. Ta sporazum je bil skupaj s Sporazumom o strateškem partnerstvu med EU in Kanado podpisan konec 
oktobra v Bruslju. 

Latinska Amerika in Karibi
Slovenija si je prizadevala za krepitev političnega dialoga ter vsestranskega sodelovanja z državami Latinske Amerike 
in Karibov. Udeležila se je ministrskega zasedanja EU-Skupnost latinskoameriških in karibskih držav, ki je potekalo 
oktobra v Dominikanski republiki. 

Predsednik republike je oktobra obiskal Argentino. Prvi obisk slovenskega predsednika v tej državi je potekal v letu 200. 
obletnice Argentine in 25-letnice slovenske samostojnosti. Poleg srečanja z argentinskim predsednikom Mauriciem 
Macrijem je predsednik obiskal tudi predstavnike slovenske skupnosti v državi. 

Prve dvostranske politične konzultacije med Slovenijo in Ekvadorjem
Foto: Arhiv MZZ
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Minister Erjavec je decembra v Bruslju, ob podpisu Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo, 
opravil dvostransko srečanje s kubanskim zunanjim ministrom Brunom Rodriguezom Parrillo. V Sloveniji so na ravni 
političnih direktorjev potekale konzultacije z Ekvadorjem, Brazilijo, Kolumbijo in Kubo.

Olimpijske igre v brazilskem Riu de Janeiru, ki se jih je v imenu slovenske vlade udeležila ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport Maja Makovec Brenčič, je veleposlaništvo v Brasilii izkoristilo za pripravo več javnih dogodkov, 
namenjenih predstavitvi Slovenije kot gospodarske in turistične destinacije. Na začetku leta je v Recifeju v brazilski 
državi Pernambuco začel delovati konzulat na čelu s častnim konzulom. 

Okrogla miza v Riu de Janeiru z gospodarstveniki iz Slovenije in Brazilije 
Foto: Arhiv MZZ

Slovenija se je v znamenje podpore sklenjenemu mirovnemu sporazumu v Kolumbiji pridružila Globalni pobudi za 
razminiranje v Kolumbiji ter Skrbniškemu skladu EU za Kolumbijo. Ekvadorju in Haitiju je namenila humanitarno 
pomoč po naravnih nesrečah, ki sta opustošili državi. 



44

Jugovzhodna Evropa in širitev
Slovenija je nadaljevala krepitev odnosov z državami jugovzhodne Evrope. S tem namenom so se zvrstili številni 
obiski. Januarja je minister Erjavec (ob migracijski krizi v regiji) obiskal Srbijo. Februarja se v Albaniji mudil predsednik 
državnega zbora dr. Brglez. Marca je bil na delovnem obisku v Sloveniji minister za zadeve EU in glavni pogajalec 
Turčije Volkan Bozkir. Minister Erjavec je maja obiskal Črno goro. Junija je bil na uradnem obisku predsednik Kosova 
Hashim Thaçi, predsednik črnogorske skupščine Darko Pajović pa je obiskal Slovenijo ob ratifikaciji pristopnega 
protokola Črne gore k Severnoatlantski pogodbi v Državnem zboru Republike Slovenije. 

Veleposlanica Lea Stančič in veleposlanik ZDA Donald Lu odpirata Center za poklicno usposabljanje na Veterinarski fakulteti v Tirani
Foto: Elvana Zhezha/BCCD (Balkan Center for Cooperation and Development)

Blejskega strateškega foruma so se udeležili zunanji ministri Kosova,Turčije, Bosne in Hercegovine, Srbije in 
Makedonije ter ob tej priložnosti imeli pogovore z ministrom Erjavcem. Gost Blejskega strateškega foruma je bil tudi 
predsednik vlade Albanije Edi Rama, ki je bil hkrati na uradnem obisku v Sloveniji. Oktobra je minister Erjavec obiskal 
v BiH; ob uradnem obisku je potekal tudi posvet slovenskih veleposlanikov, akreditiranih na območju Zahodnega 
Balkana. Istega meseca sta sledila še skupno zasedanje vlad Slovenije in Srbije in uradni obisk predsednika vlade dr. 
Cerarja v Srbiji. Novembra so bili na obisku v Sloveniji Skupina prijateljstva s Slovenijo Skupščine Republike Kosovo 
ter predsedstvo Parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine. Predsednik Črne gore Filip Vujanović je decembra 
obiskal Slovenijo, istega meseca pa je bil predsednik Pahor na uradnem obisku v Turčiji. Z državami jugovzhodne 
Evrope so potekale tudi redne konzultacije na ravni generalnih direktorjev. 

Slovenija je bila dejavna pri regionalnem sodelovanju v okviru Procesa Brdo-Brioni, Srednjeevropske pobude, 
Jadransko-jonske pobude, Procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi, Regionalnega sveta za sodelovanje in Berlinskega 
procesa. Ministri za notranje zadeve Procesa Brdo so se sestali aprila. V okviru Procesa Brdo-Brioni je maja v Parizu 
potekalo srečanje zunanjih ministrov kot priprava na vrh Berlinskega procesa. Maja je v Sarajevu sledilo še srečanje 
predsednikov Procesa Brdo-Brioni. Junijskega vrha Berlinskega procesa so se udeležili predsednik vlade dr. Cerar, 
minister Erjavec ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. 
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Pariška konferenca zunanjih ministrov pred vrhom Brdo-Brioni maja v Sarajevu in vrhom Balkan 2016 julija v Parizu
Foto: F. de La Mure/MAEDI

Ministrstvo je nadaljevalo uresničevanje slovenske pobude Pozitivna agenda za mlade na Zahodnem Balkanu. 
V sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost je bilo že drugo leto zapored izvedeno izobraževanje za mlade 
podjetnike iz Bosne in Hercegovine ter Kosova. Na tematiko Pozitivne agende za mlade in ob podpori zunanjega 
ministrstva je bila junija v Evropskem parlamentu organizirana konferenca o boljši prihodnosti za mlade na Zahodnem 
Balkanu. Konec septembra je podporni center za mladino SALTO-SEE v Sloveniji organiziral konferenco o mladih, 
na kateri je bil oblikovan akcijski načrt na podlagi priporočil, dogovorjenih na junijskem vrhu Berlinskega procesa; 
ministrstvo je sodelovalo pri pripravi konference in jo finančno podprlo. Novembra so se na dvotedenskem študijskem 
obisku ministrstva mudili mladi diplomati iz držav Zahodnega Balkana; predstavljene so jim bile različne vsebine EU, 
hkrati pa je bilo izobraževanje priložnost za njihovo interakcijo in mreženje. 

Slovenija je nadaljevala aktivno politiko podpore širitvenemu procesu. Dejavno se je zavzemala za ohranitev evropske 
prihodnosti za vse države jugovzhodne Evrope, tako v okviru struktur Sveta EU ter tudi v dvostranskih stikih z državami 
članicami. Ob tem je poudarjala pomen širitvene politike kot najuspešnejšega sredstva EU za zagotavljanje stabilnosti 
in napredka regije. Ministrstvo je v sodelovanju z državnim zborom skrbelo za redno obravnavo novih pogajalskih 
poglavij za Srbijo in Črno goro. Slovenija je v Bruslju delovala pri usklajevanju stališča EU glede začetka priprave 
mnenja (t. i. avisa) za Bosno in Hercegovino. Sodelovala je tudi pri pripravi dokumenta, ki je opozoril na socialne in 
ekonomske razmere na Kosovu ter potrebo po ukrepih EU. Na podlagi tega dokumenta je Evropska komisija pripravila 
Reformno agendo za Kosovo. Slovenija je med državami, ki menijo, da je treba omogočiti napredek Makedonije in 
Albanije, če bodo za to izpolnjeni pogoji. Zato je decembra skupaj z Avstrijo in Madžarsko organizirala zajtrk prijateljev 
Makedonije na ravni zunanjih ministrov. Poleg tega je podprla sklenitev migracijskega dogovora med EU in Turčijo, ki 
je bistveno pripomogel k zajezitvi obsežnega toka nedovoljenih migracij iz Turčije v EU, v zvezi s tem je podprla odprtje 
novih pogajalskih poglavij ter pospešitev liberalizacije vizumske ureditve. Obsodila je poskus državnega udara v Turčiji 
15. julija ter se zavzela za tvoren dialog in nadaljnje spoštovanje sprejetih dogovorov. V razpravi glede nadaljevanja 
pogajanj s Turčijo Slovenija nasprotuje temu, da bi EU proces prekinila. 

Slovenija je bila dejavna tudi pri projektih, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije. Slovenska javna uprava je bila 
vključena v izvajanje 12 projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v skupni vrednosti 16,5 milijona evrov. 
Slovenski javni uslužbenci so državam Zahodnega Balkana zagotovili kratkoročno pomoč v okviru 131 dogodkov, ki jih 
je za države v regiji organizirala in financirala Evropska unija prek programa TAIEX. Slovenska uprava pa je poleg tega 
v okviru 13 študijskih obiskov usposabljala 39 javnih uslužbencev iz držav jugovzhodne Evrope. 

Ministrstvo je sklicalo dva sestanka Koordinacijskega odbora za Zahodni Balkan. Ta je pripravil redno letno poročilo in 
akcijski načrt za delovanje Republike Slovenije na Zahodnem Balkanu.
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Ruska federacija
Zaradi neizpolnitve zavez dogovorov iz Minska so bili decembra še za šest mesecev podaljšani omejevalni ukrepi 
EU proti Ruski federaciji v nekaterih sektorjih gospodarstva. Stiki EU in njenih držav članic z Rusko federacijo na 
najvišjih političnih ravneh so ostali omejeni. Največjo zaskrbljenost je bilo čutiti na gospodarskem področju, saj imajo 
omejevalni ukrepi negativne posledice za slovensko gospodarstvo.

Zasedanje medvladne slovensko-ruske komisije za trgovinsko, gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje
Foto: minsvyaz.ru

Februarja sta se ob robu münchenske varnostne konference potekalo srečala predsednika Pahor in predsednik 
ruske vlade Dimitrij Medvedjev. Minister Erjavec se je junija v Moskvi udeležil srečanja s sopredsedujočim medvladni 
slovensko-ruski komisiji za trgovinsko in gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, ruskim ministrom za zveze 
in množične komunikacije Nikolajem Nikiforovom. Ob tej priložnosti se je srečal tudi z zunanjim ministrom Sergejem 
Lavrovom. Ob robu Blejskega strateškega foruma se je septembra minister Erjavec srečal z namestnikom ruskega 
zunanjega ministra Aleksejem Meškovom. Prav tako je septembra ob robu 71. zasedanja OZN potekalo bilateralno 
srečanje ministrov Erjavca in Lavrova v New Yorku, kjer je bil podpisan Načrt delovnih konzultacij med ministrstvoma 
za 2017. XIII. zasedanje medvladne slovensko-ruske komisije za trgovinsko in gospodarsko in znanstveno-tehnično 
sodelovanje, ki mu sopredsedujeta ministra Erjavec in Nikiforov, je potekalo novembra na Brdu pri Kranju. Decembra 
pa sta se ob robu ministrskega zasedanja OVSE v Hamburgu srečala oba zunanja ministra. Jubilejne 100. spominske 
slovesnosti ob Ruski kapelici pod Vršičem v juliju, katere častni pokrovitelj je bil predsednik republike Borut Pahor, se 
je udeležil ruski predsednik Vladimir Putin z delegacijo.
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Ukrajina 

Politične konzultacije med Slovenijo in Ukrajino
Foto: Arhiv MZZ

Nadaljevali so se dobri dvostranski odnosi z Ukrajino. Slovenija se je zavzemala za mirno rešitev krize na vzhodu 
Ukrajine prek Normandijskega formata, OVSE in izpolnjevanja dogovorov iz Minska. Podpirala je ozemeljsko celovitost 
in nedotakljivost Ukrajine ter nadaljevala izvajanje politike nepriznavanja priključitve Krima in Sevastopola Ruski 
federaciji. Med državama je potekal reden politični dialog o dvostranskem sodelovanju in aktualnih mednarodnih 
temah. Krepilo se je tudi sodelovanje v gospodarstvu, turizmu in kulturi. Maja sta se ministra Karl Erjavec in Pavlo 
Klimkin sešla ob robu zasedanja Sveta za zunanje zadeve EU v Bruslju, novembra pa sta ob uradnem obisku 
ukrajinskega predsednika Petra Porošenka v Sloveniji predsednika držav sprejela skupno izjavo, minister Erjavec si 
je z namestnico ministra za zunanje zadeve Ukrajine Oleno Zerkal izmenjal noti o sklenitvi sporazuma o sodelovanju 
na področju zaposlovanja družinskih članov diplomatov, podpisani pa so bili tudi memorandumi o sodelovanju na 
področju energetske učinkovitosti, varstva potrošnikov in nadzora trga ter arhivov. Nadaljeval se je slovenski projekt 
psihosocialne pomoči ukrajinskim otrokom, v okviru katerega je avgusta v Slovenijo pripotovalo 80 otrok. Ministrstvo 
je sofinanciralo zdravstveno rehabilitacijo ranjenih ukrajinskih vojakov ter prispevalo sredstva za rehabilitacijo civilne 
žrtve vojaškega spopada. Slovenija je prispevala tudi materialno pomoč za blažitev težkih humanitarnih razmer na 
območju konflikta v vzhodni Ukrajini. Del sredstev za humanitarno pomoč je prispevala Mednarodna ustanova za 
razminiranje in pomoč žrtvam min ITF. Ministrstvo je sodelovalo pri projektu donacije treh analognih televizijskih 
oddajnikov RTV Slovenije, ki so bili septembra predani Ukrajini in bodo nadomestili uničene televizijske oddajnike ob 
območju konflikta na vzhodu države. 
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Vzhodna soseščina in Arktika
Okrepili so se stiki z Gruzijo. Ob prvem obisku gruzijskega predsednika v Sloveniji sta se obe strani odločno zavzeli 
za nadaljnjo krepitev sodelovanja in političnega dialoga. Po umiku sankcij februarja se je okrepil politični dialog z 
Belorusijo, kjer se je marca na uradnem obisku mudil minister Erjavec. Zvrstilo se je tudi nekaj srečanj na delovni 
ravni. V pogovorih je bil poudarjen obojestranski interes za krepitev sodelovanja zlasti na gospodarskem področju. 

Srečanje ministra Erjavca z beloruskim kolegom Makejem
Foto: Arhiv MZZ

Osrednja Azija postaja za Slovenijo zanimiva predvsem gospodarsko, zlasti zaradi slabljenja trgovanja držav EU z 
Rusko federacijo. Slovenija je imela aktivno politiko predvsem do Kazahstana in Turkmenistana. V novembru je v 
Ljubljani tretjič zasedala medvladna komisija za gospodarsko sodelovanje s Kazahstanom. 

Nadaljevalo se je pozorno spremljanje dogajanja in dejavnosti mednarodne skupnosti na območju Arktike. EU je 
konec aprila predstavila svojo Celostno politiko za Arktiko, ki se posveča zlasti okrepitvi mednarodnega sodelovanja 
pri odzivanju na posledice podnebnih sprememb za občutljivo arktično območje ter prispevek k trajnostnemu razvoju, 
zlasti v evropskem delu Arktike.   
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STRATEŠKE ŠTUDIJE IN ANALIZE
Delovno področje analitike ministrstva, ki deluje v okviru Sektorja za strateške študije in analize, je v letu 2016 
zaznamovala posebna dinamika. Poleg rednega urejanja letnih poročil ministrstva, tudi letošnjega, so analitiki uredili 
publikacijo Zunanja politika Republike Slovenije – Deklaracija in strategija, ki je v tiskani obliki izšla v decembru, ter 
pripravili izvedbeni načrt zanjo.

Ministrstvo je marca v Ljubljani opravilo konzultacije z Bolgarijo na ravni sektorjev za načrtovanje politik in analize 
ministrstev za zunanje zadeve. V Minsku so maja potekale analitične konzultacije z Belorusijo, septembra v Tirani 
z Albanijo in v Washingtonu z ZDA, oktobra v Bruslju z Belgijo, novembra v Moskvi z Rusko federacijo ter decembra 
v Pekingu s Kitajsko in v Londonu z Veliko Britanijo. Na temo analitike mednarodnih odnosov je vodja Sektorja za 
strateške študije in analize opravil več pogovorov z veleposlaniki drugih držav, akreditiranimi v Sloveniji, in z gosti iz 
akademskih in drugih strokovnih krogov tako v Sloveniji in v tujini.

Januarja so analitiki ministrstva sodelovali na seminarju v organizaciji Centra za evropsko prihodnost z naslovom O 
ilegalnem trgovanju z orožjem v donavski regiji. 

Sektor za strateške študije in analize je skupaj s Centrom za evropsko prihodnost v marcu organiziral Srečanje think-
tank institucij: eRegije na novi eJantarjevi in novi eSvilni poti. Na Gradu Jable v Loki pri Mengšu je potekala okrogla 
miza z naslovom Čezmejno sodelovanje eRegij. Dogodek je pritegnil več kot 70 predstavnikov diplomatskega zbora, 
lokalnih skupnosti ter prometno-logističnih in gospodarskih institucij. Otvoritve se je udeležila tudi kitajska delegacija 
na čelu z Liu Haixingom, pomočnikom ministra za zunanje zadeve Ljudske republike Kitajske, ki se je mudil na 
bilateralnem obisku v Sloveniji in je srečanje tudi odprl. 

http://eregion.eu/15-3-2016-eregions-think-tank-meeting-jable-castle-nr-ljubljana/

Srečanje think-tank institucij: eRegije na novi eJantarjevi in novi eSvilni poti
Foto: Center za evropsko prihodnost

Ministrstvo je marca v Ljubljani skupaj s Centrom za evropsko prihodnost in EUISS sodelovalo pri organizaciji in izvedbi 
Konference o Globalni strategiji Evropske unije z naslovom Človekova varnost in migracije.

Septembra je  v organizaciji ministrstva in Centra za evropsko prihodnost na gradu Jable potekala Konferenca eRegije 
na eJantarni in eNovi svilni poti.

http://eregion.eu/conferences/derc-2016/derc-2016-program/ 

http://eregion.eu/15-3-2016-eregions-think-tank-meeting-jable-castle-nr-ljubljana/
http://eregion.eu/conferences/derc-2016/derc-2016-program/
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Vodja in analitiki Sektorja za strateške študije in analize so dejavno sodelovali na številnih dogodkih s svojega 
delovnega področja. Februarja so se udeležili seminarja v Sarajevu z naslovom Bližnji vzhod in Severna Afrika, junija v 
Strasbourgu srečanja direktorjev za načrtovanje politik in raziskave z ministrstev za zunanje zadeve držav članic Sveta 
Evrope, septembra v Torinu Konference Globalne strategije za varnostno in zunanjo politiko Evropske unije, oktobra 
v Bruslju sestanka Partnerskega instrumenta Evropske unije in 12. srednjeevropskega foruma v Vidmu z naslovom 
Evropa: od Atlantika do Urala ali med Atlantikom in Uralom, novembra v Bruslju letne konference ESPAS – European 
Strategy and Policy Analyses System ter decembra v Bruslju srečanja sektorjev za načrtovanje politik ministrstev za 
zunanje zadeve držav članic Evropske unije pod naslovom Meeting of the EU Policy Planners – Global Governance in 
the 21 Century: What Way Forward? 

Analitiki so se v letu 2016 z nastopi udeleževali okroglih miz, predavanj v organizaciji Slovenskega društva za 
mednarodne odnose, slovenskih univerz itd. Navzoči so bili na posvetu o prihodnosti ITF na Igu, na posvetu o 
drugem tiru Koper–Divača v državnem svetu, na razpravah o prihodnosti Evrope v Cankarjevem domu, pripravljalnih 
sestankih za globalno strategijo Evropske unije v Londonu in  Torinu itd. Udeležili so se  tudi odkritja spomenika 
padlim Slovencem v 1. svetovni vojni v Doberdobu. V okviru javne diplomacije so veleposlaniki iz Sektorja za strateške 
študije in analize nastopali z intervjuji v glavnih dnevnih časnikih, na radiu Slovenija in TV Slovenija ter pripravili več 
prispevkov za slovensko publicistiko. 

Kako pozorno in poglobljeno je analitika ministrstva spremljala dogodke v mednarodni skupnosti in o njih poročala, 
pričajo teme analiz, objavljenih v publikacijah Mesečnik, Situacijsko poročilo, Strateški razmisleki in Dogodki in analize. 
V njih je zajela vse najbolj žgoče in globalne teme, kot so begunska in migracijska kriza, brexit, prihodnost Evropske 
unije, globalna in varnostna strategija Evropske unije, sirska kriza, predsedniške volitve v ZDA in zunanjepolitične 
poteze Ruske federacije. Posebna pozornost je bila v analizah namenjena odnosom Slovenije s sosednjimi državami, 
volitvam v številnih državah po svetu in srednjeevropskim tematikam. Temeljito so bili analizirani tudi dogodki na 
Zahodnem Balkanu, v južni soseščini Evropske unije in v državah vzhodnega partnerstva, na Bližnjem vzhodu ter na 
vseh celinah, zlasti v Aziji in Latinski Ameriki, ne nazadnje tudi na Arktiki.

Tudi v letu 2016 je analitika ministrstva prevzemala dejavno vlogo pri izobraževanju diplomatov, saj je znotraj 
strokovno-izobraževalnega sveta sodelovala pri organizaciji in izvedbi diplomatskih in višjih diplomatskih izpitov ter 
pri snovanju diplomatske akademije v okviru ministrstva.
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SOSEDNJE DRŽAVE
V dialogu s sosednjimi državami je bila posebna pozornost namenjena čezmejnemu sodelovanju, krepitvi gospodarskega 
povezovanja in infrastrukturnim projektom. Nadaljevalo se je poglobljeno sodelovanje z deželnimi ravnmi Avstrije in 
Italije pa tudi tristranska srečanja na ravni predsednikov držav z Avstrijo in Hrvaško. Med glavnimi temami pogovorov 
s predstavniki sosednjih držav so bile upravljanje množičnih migracij in nadzor meja ter položaj slovenskih narodnih 
skupnosti v zamejstvu. 

Republika Avstrija
Nadaljevali so se intenzivni stiki med državama na različnih ravneh. Avstrijski zvezni predsednik dr. Heinz Fischer se 
je junija udeležil slovesnosti ob 25-letnici samostojnosti Slovenije, septembra pa je bil na delovnem obisku zvezni 
kancler Christian Kern. Potekale so tudi redne politične konzultacije na ravni državnih sekretarjev in generalnih 
direktorjev. Srečanja z avstrijskimi predstavniki je tudi letos zaznamovalo reševanje vprašanj množičnih migracij. V 
središču pogovorov so bili tudi evropske teme in dvostranska vprašanja. Nadaljevalo se je okrepljeno sodelovanje z 
deželno ravnjo: julija je na Brdu pri Kranju potekalo 3. zasedanje Skupnega odbora Slovenija-Koroška, decembra pa 
v Gradcu 3. zasedanje Skupnega odbora Slovenija-Štajerska. Minister Erjavec je ob robu skupnih odborov nadaljeval 
dialog z deželnima glavarjema Koroške in Štajerske.

Sprejem ob dnevu državnosti na generalnem konzulatu v Celovcu
Foto: Arhiv Generalnega konzulata RS v Celovcu
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Italijanska republika
Intenziven dialog z Italijansko republiko se je nadaljeval tudi letos. Marca so v Rimu potekale bilateralne politične 
konzultacije. Italijanski predsednik Sergio Mattarella se je junija udeležil slovesnosti ob 25-letnici slovenske 
samostojnosti. V Novi Gorici je maja potekalo 2. zasedanje Skupnega odbora Slovenija-Furlanija – Julijska krajina. 
Konec septembra je bila na uradnem obisku v Sloveniji predsednica poslanske zbornice Laura Boldrini. Minister 
Erjavec je v pogovoru poudaril pomen rednega sodelovanja med državama in podporo prizadevanjem slovenske 
narodne skupnosti za zagotavljanje zastopanosti v italijanskem parlamentu. Oktobra sta se predsednika držav skupaj 
udeležila odkritja spomenika padlim slovenskim vojakom v 1. svetovni vojni v Doberdobu.

Srečanje ministra Erjavca s predsednico Poslanske zbornice Italijanske republike Lauro Boldrini
Foto: Arhiv MZZ
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Madžarska
V duhu poglabljanja dobrososedskih odnosov, ki se kaže tudi v dinamiki srečanj na najvišjih ravneh, je 22. januarja 
na Brdu pri Kranju potekalo 3. medvladno zasedanje, ki sta ga vodila predsednika vlad dr. Miro Cerar in Viktor 
Orbán. Februarja se je v Sloveniji na uradnem obisku mudil predsednik madžarskega državnega zbora László 
Kövér, predsednika obeh parlamentov pa sta imela delavno srečanje tudi novembra v Lendavi, ob proslavi ob 60. 
obletnici obstoja časopisa madžarske narodne skupnosti Népujság. Oktobra sta se ob robu kolesarjenja od Porabja 
do Goričkega srečala predsednika držav Borut Pahor in János Áder. Septembra se je Strateškega foruma Bled udeležil 
madžarski minister za zunanje zadeve in trgovino Péter Szijjártó, ki se je ločeno sestal tudi z ministrom Erjavcem. 
Novembra je v Budimpešti potekalo XVI. zasedanje slovensko-madžarske mešane komisije za spremljanje Sporazuma 
o zagotavljanju posebnih pravic obeh narodnih skupnosti. Na področju krepitve infrastrukturnih povezav velja omeniti 
junija odprt odsek modernizirane železniške proge Pragersko-Hodoš, vzpostavljene so bile tudi redne konzultacije 
strokovnjakov za prometno infrastrukturo in morebitno sodelovanje obeh držav v strateških prometnih projektih. 

Odprtje Generalnega konzulata Madžarske v Lendavi
Foto: Marton Kovacz
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Republika Hrvaška
Predsednik republike Pahor je 23. in 24. junija na uradnem obisku gostil predsednico Kolindo Grabar-Kitarović. 
Predsednika sta se sestala tudi v okviru trilateralnega srečanja predsednikov držav z Avstrijo 16. marca v Varaždinu, 
ob zasedanju Procesa Brdo-Brioni v Sarajevu 29. maja in septembra ob robu Strateškega foruma Bled. Predsednik 
vlade dr. Cerar je 29. januarja v Ljubljani opravil neformalno srečanje z novoizvoljenim predsednikom hrvaške vlade 
Tihomirjem Oreškovićem. Ministra za zunanje zadeve Karl Erjavec in dr. Miro Kovač sta imela delovno srečanje 22. marca 
v Ljubljani, po predčasnih parlamentarnih volitvah na Hrvaškem pa se je minister Erjavec 25. novembra v Ljubljani 
sestal tudi z novim zunanjim ministrom Hrvaške Davorjem Ivom Stierjem. Slovenija je nadaljevala prizadevanja za 
rešitev spornih vprašanj med državama v dogovorjenih formatih. 

Predavanje veleposlanice dr. Smiljane Knez na Diplomatski akademiji v Zagrebu ob mednarodnem dnevu človekovih pravic
Foto: Arhiv Veleposlaništva RS v Zagrebu

Sveti sedež
Državni tajnik Svetega sedeža kardinal Pietro Parolin se je na povabilo predsednika vlade dr. Cerarja februarja mudil 
na delovnem obisku v Sloveniji, kjer ga je sprejel tudi predsednik republike Pahor. V okviru obiska je potekalo slovesno 
odprtje prostorov Apostolske nunciature v Ljubljani. Predsednik Pahor je bil oktobra na obisku v Vatikanu, kjer ga je 
spremljal minister Erjavec. Ob obisku je predsednik obiskal tudi Papeški slovenski zavod – Slovenik.

Suvereni malteški viteški red
Predsednik republike Pahor je v spremstvu ministra Erjavca oktobra obiskal Suvereni malteški viteški red. Z gostiteljem 
velikim mojstrom Fra' Matthewom Festingom sta izmenjala poglede na humanitarne razmere v svetu s poudarkom 
na migracijski krizi. 
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EVROPA
Z Nemčijo je potekal intenziven politični dialog, še zlasti z izmenjavo stališč o begunski problematiki in prizadevanji za 
krepitev gospodarskega sodelovanja. Predsednik vlade dr. Cerar se je januarja in avgusta v Berlinu srečal s kanclerko 
Angelo Merkel, predsednik državnega zbora dr. Brglez pa se je v Berlinu na uradnem obisku mudil maja. Predsednik 
Nemčije Joachim Gauck se je udeležil praznovanja 25. obletnice slovenske samostojnosti. V okviru sodelovanja z 
nekaterimi nemškimi zveznimi deželami je Slovenijo z gospodarsko delegacijo obiskal Peter Friedrich, minister za 
Zvezni svet, Evropo in mednarodne zadeve državnega ministrstva nemške zvezne dežele Baden-Württemberg. V 
Sloveniji je novembra potekalo 29. zasedanje Stalne mešane slovensko-bavarske komisije, ki je potrdila projekte, pri 
katerih bosta Slovenija in Bavarska sodelovali v prihodnjem dveletnem obdobju. 

Delo je na naslovnici objavilo novico o sodelovanju Slovenije na največji paradi ponosa na svetu v Berlinu v organizaciji veleposlaništva 
Republike Slovenije 
Foto: Jürgen Sendel

Skladno z akcijskim načrtom strateškega partnerstva za obdobje 2015–2018 je Slovenija s Francijo vodila tesen politični 
dialog in izvajala številne dejavnosti, ki so bile namenjene zlasti usklajenemu delovanju obeh držav na področju 
evropskih in drugih mednarodnih zadev, s sodelovanjem na območju Zahodnega Balkana vred. Julija se je predsednik 
vlade dr. Cerar udeležil vrha Pariz-Balkan 2016 ter se ob tej priložnosti ločeno srečal s francoskim predsednikom 
Françoisom Hollandom. Pred tem se je minister Erjavec meseca maja ob robu pripravljalnega ministrskega sestanka 
pred vrhom sestal z zunanjim ministrom Jeanom-Marcom Ayraultom. Februarja je bil na četrtem obisku v Sloveniji 
posebni predstavnik za gospodarske odnose z Zahodnim Balkanom, senator Alain Richard. Državni sekretar za 
evropske zadeve na zunanjem ministrstvu Harlem Désir se je januarja udeležil konference ob zagonu Strategije EU 
za Alpsko regijo, septembra pa Strateškega foruma Bled, ob robu katerega je opravil številna bilateralna srečanja 
z najvišjimi predstavniki slovenskih oblasti. Junija je Slovenijo obiskala Elisabeth Guigou, predsednica Komisije za 
mednarodne odnose v francoski Nacionalni skupščini in predsednica Fundacije Anne Lindh, ki je skupaj z ministrom 
Erjavcem sodelovala na regionalni evro-sredozemski konferenci Prevajanje za medkulturni dialog v Sredozemlju. 

Med pomembne zunanjepolitične dogodke sodi referendumska odločitev prebivalcev Združenega kraljestva Velike 
Britanije in Severne Irske za izstop iz EU. Tudi zato so se okrepili stiki med ministrstvoma za zunanje zadeve obeh 
držav z namenom iskanja različnih možnosti za poglabljanje sodelovanja med državama na vseh področjih po izstopu 
Združenega kraljestva iz EU. 
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Pogovor delegacij Slovenije in Slovaške januarja v Ljubljani
Foto: Arhiv MZZ

Leto je zaznamovalo nadaljevanje tesnega dialoga in številnih stikov s srednjeevropskimi državami. Januarja se je 
na uradnem obisku v Sloveniji mudil slovaški minister za zunanje zadeve Miroslav Lajčák. Češko je februarja obiskal 
predsednik republike Pahor, aprila pa še predsednik državnega zbora dr. Brglez, ki se je v Pragi udeležil srečanja 
predsednikov parlamentov Višegrajske skupine. Predsednik državnega sveta Mitja Bervar se je aprila v Varšavi udeležil 
slovesnosti ob 1050. obletnici pokristjanjenja Poljske. Minister Erjavec se je novembra udeležil srečanja Višegrajske 
skupine z državami Zahodnega Balkana in nekaterimi drugimi državami, ki mejijo na to regijo. Z vsemi državami 
Višegrajske skupine je dialog potekal tudi v obliki bilateralnih političnih konzultacij.

Nadaljevalo se je tudi sodelovanje z državami alpskega prostora v okviru srečanj kvadrilaterale z Avstrijo, Lihtenštajnom 
in Švico. Predsednik državnega sveta Bervar se je udeležil 17. srečanja združenja evropskih senatov v Švici. Na povabilo 
ministra Erjavca je bil novembra v Sloveniji na uradnem obisku švicarski zunanji minister Didier Burkhalter. 

Državna sekretarka Benčina na konzultacijah Kvadrilaterale v Lihtenštajnu 
Foto: Arhiv MZZ



58

Še naprej so se krepili odnosi z državami Beneluksa, še posebno z Nizozemsko, ki je v prvi polovici leta predsedovala 
Svetu EU. V okviru usklajevanja politik do migrantske problematike je Slovenijo februarja obiskala nizozemska 
ministrica za razvojno sodelovanje in zunanjo trgovino Lilianne Ploumen, marca pa sta se na delovnem pogovoru 
srečala minister Erjavec in nizozemski zunanji minister Bert Koenders. Avgusta se je ob obisku na Nizozemskem 
predsednik vlade dr. Cerar sestal z nizozemskim premierjem Markom Ruttejem. V okviru priprav na septembrski 
vrh o prihodnosti EU v Bratislavi je predsednik vlade avgusta obiskal tudi Luksemburg. S ciljem krepitve sodelovanja 
Slovenije z belgijsko regijo Flandrijo se je minister Erjavec novembra v Bruslju sestal z ministrskim predsednikom 
Flandrije Geertom Bourgeoisom. 

V želji po nadaljnji krepitvi položaja Slovenije v Sredozemlju je bila precejšnja pozornost namenjena okrepitvi 
vsestranskih stikov s članicami Evropske unije, ki ležijo ob Sredozemskem morju. Izvedene so bile politične konzultacije 
s Španijo in Portugalsko. Nadaljevalo se je dobro medparlamentarno sodelovanje z Republiko Ciper. Marca je Slovenijo 
obiskala delegacija odbora za kmetijstvo in naravne vire ciprskega parlamenta, novembra pa se je v okviru ciprskega 
predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope delegacija slovenskega državnega zbora udeležila zasedanja Stalnega 
odbora Parlamentarne skupščine Sveta Evrope v Nikoziji. 

V okviru sodelovanja z Nordijsko in Baltsko regijo so bile izvedene politične konzultacije z Dansko, Finsko, Švedsko in 
Norveško, v Sloveniji pa se je na uradnem obisku mudila predsednica Republike Litve Dalia Grybauskaitė. 

Omeniti velja tudi tesnejše stike z Bolgarijo in Romunijo. Bolgarski predsednik Rosen Plevneliev je bil julija na uradnem 
obisku v Sloveniji, predsednik Pahor pa se je septembra v Republiki Bolgariji udeležil srečanja predsednikov skupine 
Arraiolos. Junija sta bila na uradnem obisku v Bolgariji predsednik državnega zbora dr. Brglez in minister Erjavec, ki 
ga je spremljala tudi gospodarska delegacija. Aprila se je predsednik državnega zbora dr. Brglez mudil še na uradnem 
obisku v Romuniji, v okviru katerega je bil podpisan Protokol o sodelovanju med parlamentoma. 



59

EVROPSKE ZADEVE
Institucionalne zadeve
V letu 2016 se je Evropski svet sestal na petih rednih, treh neformalnih in dveh izrednih zasedanjih, ki se jih v imenu 
Slovenije udeležuje predsednik vlade. Med ključnimi temami, obravnavanimi na zasedanjih Evropskega sveta, so bile 
migracije, varnost in obramba, ekonomske in socialne zadeve, evropski semester, rast, delovna mesta in konkurenčnost, 
naložbe, trgovinska politika in trgovinski sporazumi, sodelovanje s Turčijo, sodelovanje držav ob balkanski migracijski 
poti, odnosi EU-Rusija, pridružitveni sporazum EU-Ukrajina ter krizno žarišče Sirija. Dodatno izredno srečanje – vrh 
voditeljev EU in Turčije – je bilo namenjeno pregledu izvajanja akcijskega načrta o sodelovanju s Turčijo za učinkovito 
upravljanje migracijskih tokov. V formatu 27 držav članic pa so voditelji razpravljali o procesu izstopa Združenega 
kraljestva iz Evropske unije. 

Svet za splošne zadeve se je sestal na devetih rednih in dveh neformalnih sejah v predsedujočih državah (na 
Nizozemskem in Slovaškem). Teme zasedanj so se nanašale predvsem na sprejetje in izvajanje Medinstitucionalnega 
sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, vmesni pregled večletnega finančnega okvira, zagotavljanje pravne države in 
širitev ter vprašanja o prihodnosti EU.

Oživljena razprava o prihodnosti EU je sicer neposredna posledica odločitve o izstopu Združenega kraljestva iz 
Evropske unije pa tudi naraščajočega nezaupanja med državami članicami, ki se je začelo z reševanjem krize evrskega 
območja in se poglobilo z migracijsko krizo. Razprava se je začela na zasedanju voditeljev sedemindvajseterice 29. 
junija v Bruslju, na zasedanju voditeljev 16. septembra v Bratislavi pa je bil sprejet Načrt iz Bratislave, ki vsebuje cilje 
ter prednostne usmeritve na področjih: migracije in zunanje meje, notranja in zunanja varnost, gospodarski in socialni 
razvoj ter mladi. 

Ministrstvo je v okviru razprave o prihodnosti EU v Cankarjevem domu organiziralo prve iz niza javnih razprav Slovenija 
za uspešno Evropo prihodnosti, v okviru katerih želi omogočiti izmenjavo mnenj ter prisluhniti predlogom ključnih 
javnosti, ki bodo podlaga za stališča Slovenije do prihodnosti Evropske unije. Prva okrogla miza je bila namenjena 
razvijanju vizije o prihodnosti EU in vlogi Slovenije v njej, druga pa se je osredotočila na iskanje rešitev za zagotavljanje 
gospodarske rasti v EU in Sloveniji. Tretja razprava na začetku januarja 2017 bo posvečena krepitvi evropske varnosti. 
Poleg tega niza razprav je ministrstvo v duhu povečevanja demokratične legitimnosti ter spodbujanja medgeneracijskega 
in medkulturnega dialoga soorganiziralo Generalno zasedanje Druge nacionalne konference Evropskega mladinskega 
parlamenta Slovenije, na katerem je 150 mladih iz 22 držav razpravljalo o devetih temah, pomembnih za prihodnost 
Evropske unije. Izsledke razprav s konkretnimi predlogi v obliki resolucij so mladi posredovali slovenskim evropskim 
poslancem in nosilcem odločanja v državi. 

Minister Erjavec na razpravi o prihodnosti Evropske unije
Foto: Nebojša Tejić/STA/MZZ
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Precej dejavnosti je bilo namenjenih pripravam na pogajanja EU z Združenim kraljestvom, ki bodo predvidoma 
sprožena do konca marca 2017. Ministrstvo je septembra in novembra priredilo zasedanji Skupine za evropske zadeve, 
na katerih je bil glavna točka izstop Združenega kraljestva iz EU (t. i. brexit). Skupina skrbi za usklajevanje med 
različnimi akterji za opredelitev ključnih interesov, strategije in stališč Slovenije v pogajanjih. Opravljena je bila tudi 
celovita analiza stališč preostalih držav članic. Slovenijo je v okviru turneje, namenjene seznanitvi s stališči držav 
članic, 19. oktobra obiskal tudi glavni pogajalec EU Michel Barnier.

Državni zbor je 4. marca sprejel Deklaracijo o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v obdobju januar 2016–junij 
2017, ki jo je zunanje ministrstvo pripravilo v sodelovanju z drugimi ministrstvi, vlada pa potrdila decembra 2015. Med 
ključne poudarke sodijo nemoteno delovanje schengenskega območja, reševanje vzrokov migracijske krize, enotni 
notranji trg, prometne povezave, evropska energetska unija v povezavi s podnebno politiko, krožno gospodarstvo in 
druga področja politik EU. Posebna pozornost mora biti namenjena državljanom – njihovo zaupanje v evropski projekt 
ali v državne ustanove se lahko povrne samo s premišljenimi ukrepi, ki bodo dejanski odgovor na skrbi in negotovost 
državljanov glede konkretnega preživetja in skupne vizije.

Ministrstvo je v okviru slovenskega članstva v Evropski uniji uspešno izvedlo postopke ratifikacij za naslednje sporazume: 
Sporazum o zračnem prometu med ZDA na eni strani, EU in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na 
tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani, Pomožni sporazum med EU in njenimi državami članicami na eni 
strani, Islandijo na drugi strani ter Kraljevino Norveško na tretji strani o uporabi Sporazuma o zračnem prometu med 
ZDA na eni strani, EU in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na 
četrti strani, Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Izrael 
na drugi strani, Sporazum o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo 
Ameriko na drugi strani pa tudi Pariški sporazum, novi svetovni dogovor na področju podnebnih sprememb.

Zunanje ministrstvo je s pristojnimi ministrstvi sodelovalo pri pripravi odgovorov v postopkih, ki jih v zvezi z 
ugotavljanjem kršitev prava EU v predsodni fazi zoper Slovenijo vodi Evropska komisija, ter pri pripravi opredelitev v 
sodnih postopkih, ki jih zaradi domnevnih kršitev prava EU proti Sloveniji pred Sodiščem EU sproži Evropska komisija. 
Ob koncu leta je Evropska komisija proti Sloveniji vodila 53 postopkov ugotavljanja kršitev prava EU s področij pristojnih 
ministrstev. V okviru neformalnega postopka kršitev – EU-pilota – je Evropska komisija ob koncu leta proti Sloveniji 
vodila 27 neformalnih postopkov zaradi kršitev prava EU.

V okviru spremljanja dialoga o vladavini prava, ki letno poteka v EU, se je maja razprava posvečala integraciji beguncev. 
Slovenija je predstavila dejavnosti za celovito vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem 
ter spodbujanje večkulturnosti kot nove oblike sobivanja. 

V okviru rednih nalog kontaktne točke za jezikovna vprašanja, povezana s slovenščino kot uradnim jezikom EU, je 
ministrstvo oktobra na Brdu pri Kranju priredilo delovni posvet za slovenske terminološke strokovnjake. Namen 
posveta je bil dogovor o boljšem usklajevanju in sodelovanju najpomembnejših akterjev na tem področju ter 
pravočasni umestitvi potrebnih ukrepov tudi v proračunsko in programsko načrtovanje nosilnih državnih organov. 
Sklepi posveta bodo tudi podlaga za enotno strokovno akcijo, s katero bodo ključni deležniki nagovorili politične in 
institucionalne odločevalce, da bi razvoju slovenske terminologije, ki je v okoliščinah internacionalizacije prednostna 
naloga nacionalnega pomena, zagotovili redno sistemsko podporo.
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Evropske politike
Leto so najbolj zaznamovali referendumska odločitev prebivalcev Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne 
Irske za izstop iz EU ter množične migracije. Slovenija je dejavno sodelovala pri oblikovanju številnih evropskih 
politik, skladno s stališči, ki sta jih potrdila vlada in državni zbor. Ob tem velja opozoriti še zlasti na njene dejavnosti 
pri iskanju rešitev za zajezitev nelegalnih migracij ter pomoč vsem prizadetim državam, tudi tretjim državam na 
balkanski migrantski poti. Potem ko se je po sklenitvi sporazuma s Turčijo migracijski tok po tej poti precej zmanjšal, 
in po vzpostavitvi Evropske mejne in obalne straže je v središče pozornosti prišla prihodnost skupne azilne politike v 
povezavi s solidarnostjo. Kot posledica množičnih migracij je bila znova vzpostavljena začasna kontrola na nekaterih 
notranjih mejah. V pripravah na izstop Združenega kraljestva iz EU pa so voditelji držav in vlad na srečanju v Bratislavi 
začeli razpravo o prihodnosti Evropske unije, ki bo začrtala prihodnje evropske politike in usmeritve.  

Konferenca na Dunaju o skupnem obvladovanju migracij 
Foto: MZZ Republike Avstrije

Predstavljenih je bilo nekaj pomembnih pobud za krepitev notranjega trga. Obravnavan je bil predlog uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu. 
Septembra je Evropska komisija predstavila sveženj prenovljenih pravil o avtorskih pravicah. Med pomembnejšimi 
dokumenti je tudi oktobra objavljena Vesoljska strategija za Evropo, ki naj bi izkoristila prednosti vesoljskih tehnologij, 
ustvarila boljše razmere za zagonska podjetja, spodbujala vodilni položaj Evrope na področju vesoljskih tehnologij 
in povečala njen delež na svetovnih trgih. Strategija o enotnem digitalnem trgu je kot ena prednostnih usmeritev 
Evropske komisije ohranila pomembno mesto. Septembra je Evropska komisija predstavila povezljivostni sveženj, ki 
predvideva prenovitev telekomunikacijskih pravil EU. Slovenija podpira čim hitrejši dogovor, pri čemer opozarja na 
pomen dostopnosti širokopasovne infrastrukture, prenove zakonodaje za čezmejno poslovanje, urejenih avtorskih 
pravic in varstva potrošnikov ter nevtralnosti interneta. Zunanjetrgovinsko politiko EU so zaznamovali intenzivna 
pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu z ZDA in podpis prostotrgovinskega sporazuma s Kanado – CETA. 

Svet za pravosodje in notranje zadeve se je v delu, ki se nanaša na notranje zadeve, ukvarjal zlasti z učinkovitim 
upravljanjem migracij. Po uspešnem zaprtju balkanske migracijske poti v marcu so bile razprave namenjene nujni 
reformi azilne zakonodaje. Oktobra je začela veljati uredba o evropski mejni in obalni straži, ki bo imela pomembno 
vlogo pri varovanju zunanjih meja EU. Na področju zaščite je potekalo tudi delo pri prenovi zbirke podatkov o prosilcih 
za azil (EURODAC) ter vzpostavitvi evropske agencije za azil. Za preprečevanje temeljnih vzrokov migracij so bili 
oblikovani partnerski sporazumi s tretjimi državami. Pravosodni del pa so zaznamovala pogajanja o vzpostavitvi Urada 
evropskega javnega tožilstva, da bi zagotovili učinkovit pregon kaznivih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom EU.

Nadaljevala so se prizadevanja za izgradnjo Energetske unije. Februarja je Evropska komisija objavila nove 
zakonodajne predloge glede zanesljive oskrbe s plinom, medvladnih energetskih sporazumov med državami članicami 
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in nečlanicami, utekočinjenega zemeljskega plina ter skladiščenja plina. Novembra je objavila sveženj Čista energija 
za vse Evropejce, ki vsebuje zakonodajne predloge glede rabe obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, 
urejanja rabe električne energije in upravljanja Energetske unije. Ključna prednostna vprašanja za Slovenijo so 
reševanje problema visokih emisij iz prometa, popolna integracija energetskega trga EU ter okrepljena vloga Agencije 
za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER). 

Po sprejetju pariškega podnebnega sporazuma, ki določa ukrepe in mejnike v boju proti podnebnim spremembam 
na svetovni ravni do 2030, so se začela pogajanja o ukrepih Evropske unije za doseganje ciljev, predvidenih v njem. 

Na področju kmetijstva so se nadaljevale dejavnosti za poenostavitev Skupne kmetijske politike 2014–2020, z 
namenom sprejetja preprostejših in posodobljenih pravil za kmete. Svet EU je sprejel sveženj ukrepov dodatne pomoči 
za hitro in učinkovito stabilizacijo na kmetijskih trgih EU ter sklepe o okrepitvi položaja kmetov v živilski verigi in 
boju proti nepoštenim trgovinskim praksam. Na področju ribištva je bil med drugim potrjen predlog uredbe Sveta o 
določitvi ribolovnih možnosti za leto 2017, ki upošteva posebnosti slovenskega ribiškega sektorja ter ureja upravljanje 
in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju. V Svetu se je začela tudi razprava o 
kmetijskih vidikih podnebnih ciljev Evropske unije, pri čemer Slovenija opozarja na nujnost upoštevanja značilnosti 
posameznih držav članic, glede Slovenije zlasti upoštevanja ponorov pri gospodarjenju z gozdovi.

Na področju prometa so potekala pomembna pogajanja glede uredbe o Evropski agenciji za varnost v letalstvu, ki so 
se nanašala tudi na ultralahka letala in brezpilotne zrakoplove (t. i. drone). Na 39. skupščini Mednarodne organizacije 
za civilno letalstvo je dobil podporo koncept EU glede obvez za letalske emisije na globalni ravni. 

V Svetu za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov je potekalo javno posvetovanje o prenovljenem 
socialnem modelu EU. Nadaljevala so se tudi pogajanja o predlogu prenovljene direktive o napotenih delavcih, pri 
čemer so prizadevanja usmerjena predvsem v varovanje pravic napotenih delavcev in preprečevanja socialnega 
dumpinga.

Na področju izobraževanja, mladine in športa so bili sprejeti sklepi Sveta o vlogi mladinskega sektorja v okviru 
celostnega in medsektorskega pristopa k preprečevanju radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem mladih, o 
razvoju medijske pismenosti in kritičnega razmišljanja z izobraževanjem in usposabljanjem, o krepitvi integritete, 
preglednosti in dobrega upravljanja pri najpomembnejših športnih dogodkih. Svet je sprejel tudi sklepe o spodbujanju 
novih pristopov mladinskega dela za odkrivanje in razvoj potenciala mladih ter o športni diplomaciji. 

Na področju kulture in avdiovizualnih zadev je Evropska komisija avgusta objavila predlog o razglasitvi leta 2018 
za leto evropske kulturne dediščine. Junija sta Komisija in visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno 
politiko objavili skupno sporočilo o oblikovanju Strategije EU za mednarodne kulturne povezave. Za Slovenijo je na 
tem področju kultura v zunanjih odnosih prednostna tema in pri pripravi strategije dejavno sodeluje. 

Makroregionalne strategije
Slovenija je še naprej uveljavljala interese v treh makroregionalnih strategijah, v katerih deluje: 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 področij in vodilno vlogo pri usklajevanju stališč med državami, in sicer 
glede mednarodnih prometnih tokov in razvoja teh 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.

Ob slovenskem predsedovanju Strategiji EU za Alpsko regijo sta bila januarja organizirana konferenca ob zagonu 
strategije ter ustanovno zasedanje Generalne skupščine, ki ga je vodil minister Erjavec. Na dogodku so udeleženci 
potrdili upravljavsko strukturo EUSALP in s tem odprli pot izvajanju strategije. Novembra je Slovenija gostila sestanek 
trojke predsedujočih in Evropske komisije, na katerem so bili ovrednoteni rezultati in dejavnosti med predsedovanjem 
ter predstavljena priporočila Slovenije za boljše upravljanje makroregionalnih strategij EU, ki so bila posredovana 
institucijam EU in deležnikom v širši regiji.
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Nagovor predsednika državnega zbora dr. Milana Brgleza ob Tednu sredozemske obale in makroregionalnih strategij
Foto: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Ministrstvo je v sodelovanju s šestnajstimi domačimi in tujimi institucijami septembra priredilo Teden sredozemske 
obale in makroregionalnih strategij, ki je povezal številne in različne deležnike alpske, jadransko-jonske in podonavske 
regije s poudarkom na okoljskih vsebinah in povezovanju zavarovanih območij. K prepoznavnosti in odmevnosti 
dogodka je prispevala udeležba visokih predstavnikov Slovenije, širše regije in institucij EU.

EU portal
Ministrstvo skladno z določili Poslovnika Vlade RS upravlja vladni informacijski sistem EU portal, ki je instrument 
odločanja vseh ministrstev in vladnih služb v o zadevah EU in omogoča stalen in sproten vpogled v zadeve EU več kot 
2500 uporabnikom. EU portal vključuje 427.741 dokumentov. V obdobju od 1. januarja do 16. decembra je bilo nanj 
skupaj uvrščenih 27.017 dokumentov, od tega 24.657 dokumentov EU in 2360 slovenskih dokumentov. Medtem ko se je 
število dokumentov EU zmanjšalo, pa se je povečal obseg slovenskih odzivnih dokumentov. Ministrstvo je po prejemu 
dokumentov EU ministrstvom in vladnim službam v 890 primerih naložilo pripravo predlogov odločitev. Na portalu je 
bilo usklajevanih in objavljenih 164 (lani 95) predlogov stališč. Od tega je bilo 83 (lani 73) stališč sprejetih na vladi in 81 
(lani 22) v državnem zboru. Na portalu je bilo usklajenih in sprejetih tudi 579 usmeritev in 131 uradnih izjav.

Vlada je na portal prejela tudi najavo 2473 zasedanj delovnih skupin in Sveta na ministrski ravni (4465 je bilo vseh 
jezikovnih različic dnevnih redov, REV in ADD). Na njem je objavljenih tudi 1186 (lani 792) poročil s teh zasedanj. Za 
92 zasedanj Sveta je bilo pripravljenih 93 izhodišč vlade za udeležbo slovenskih predstavnikov na ministrski ravni 
(183 neuradnih izhodišč v vseh fazah obravnave). Prek portala je bilo v vladni postopek posredovanih tudi 97 poročil z 
ministrskih Svetov.

Energetska diplomacija 
Dvostransko in večstransko sodelovanje na področju energetske diplomacije se je še naprej krepilo. Februarja je 
ministrstvo z ELES soorganiziralo promocijski dogodek ob začetku izvajanja mednarodnega raziskovalnega projekta 
FutureFlow o sprotni izravnavi elektroenergetskih sistemov. V projektu, ki se financira iz evropskih sredstev programa 
Obzorje 2020, sodelujejo sistemski operaterji, podjetja in raziskovalni inštituti iz osmih evropskih držav, in sicer iz 
Slovenije, Avstrije, Belgije, Francije, Madžarske, Nemčije, Romunije in Srbije.

Ministrstvo je bilo dejavno v evropski mreži strokovnjakov za energetsko diplomacijo držav članic EU, ki jo vodi 
Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS). Oktobra je ministrstvo skupaj z EEAS organiziralo peto srečanje mreže 
koordinatorjev za energetsko diplomacijo držav članic. Na pobudo Slovenije kot gostiteljice je bila na delovnem kosilu 
osrednja pozornost namenjena Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), ki ima sedež v Ljubljani. 
Direktor agencije je v govoru predstavil poslanstvo in cilje agencije ter krepitev njenih pristojnosti, med drugim pri 
nadzoru veleprodajnih energetskih trgov s ciljem odkrivanja zlorab pri trgovanju z energijo. 
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Sestanek mreže koordinatorjev za energetsko diplomacijo držav članic EU in Evropske službe za zunanje delovanje
Foto: Arhiv MZZ

Februarja in marca so potekale energetske konzultacije s Poljsko in Nemčijo, ob robu Blejskega strateškega foruma, 
na katerem je eden od panelov obravnaval geopolitiko energije, pa še z Združenimi državami Amerike.
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VEČSTRANSKO MEDNARODNO SODELOVANJE
Ministrstvo si je v skladu s svojimi nalogami prizadevalo za učinkovit mednarodni multilateralni sistem, krepitev 
globalnega dialoga in preventivne diplomacije, mirno reševanje sporov, mednarodni mir in varnost ter človekovo 
varnost, spoštovanje načel pravne države in človekovih pravic, doseganje ciljev trajnostnega razvoja, učinkovito 
upravljanje migracij ter krepitev ugleda in prepoznavnosti Slovenije kot suverene in zanesljive mednarodne partnerice. 
Tem ciljem je sledilo v vrsti mednarodnih organizacij ter pri povezovanju s podobno mislečimi partnerskimi državami 
glede posameznih tematik. Sodelovalo je na najpomembnejših mednarodnih dogodkih, se udeleževalo razprav, 
sodelovalo v pogajanjih o ključnih mednarodnih dokumentih ter predstavilo tudi lastne pobude in prirejalo različne 
dogodke.

ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV (OZN)
V OZN se je Slovenija udeleževala razprav v Varnostnem svetu, Generalni skupščini in njenih odborih, Svetu OZN za 
človekove pravice, drugih srečanj na visoki ravni ter zasedanj skladov, programov in komisij OZN v New Yorku, v Ženevi 
in na Dunaju. 

32. zasedanje Sveta za človekove pravice
Foto: OZN Ženeva

V okviru OZN velja omeniti predvsem prizadevanja za uresničevanje Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, prvi 
Svetovni humanitarni vrh maja 2016, ki se ga je udeležil premier dr. Cerar, sprejetje pariškega podnebnega sporazuma 
ter visoko zasedanje Generalne skupščine o odzivu na velike premike beguncev in migrantov, ki sta se ga udeležila 
predsednik Pahor in minister Erjavec. Na splošni razpravi 71. zasedanja Generalne skupščine je predsednik Pahor 
opozoril na žgoče teme svetovne skupnosti, poudaril pomen digitalne preobrazbe ter družbenih in tehnoloških izzivov 
ter predstavil nekatere slovenske dejavnosti. 

Generalna skupščina je 13. oktobra na predlog Varnostnega sveta za novega generalnega sekretarja svetovne 
organizacije potrdila Portugalca Antónia Guterresa, ki je zaprisegel 12. decembra. Za položaj generalnega sekretarja se 
je potegoval tudi nekdanji predsednik države dr. Danilo Türk, ki je s kandidaturo prispeval k povečanju prepoznavnosti 
in ugleda Slovenije v OZN. Ministrstvo mu je pri tem zagotavljalo vso podporo.
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Slovenija je bila dejavna v Izvršnem odboru Organizacije OZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), v 
katerem je štiriletni mandat nastopila novembra 2015. Med drugim je vložila resolucijo o odprtih virih izobraževanja, v 
kateri je napovedala organizacijo svetovnega kongresa o tej temi septembra 2017. Škofjeloški pasijon je bil po odločitvi 
Odbora za nesnovno dediščino decembra vpisan na reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, 
februarja pa je bil na poskusni seznam svetovne dediščine človeštva vpisan tudi projekt Poti miru od Alp do Jadrana – 
dediščina I. svetovne vojne. Marka Pogačnika je na pobudo slovenske vlade generalna direktorica UNESCO imenovala 
za Unescovega umetnika za mir.

Slovenija je predstavila pobudo za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel, ki sta jo Odbor za kmetijstvo Svetovne 
organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO) ter Svet FAO podprla. V letu 2017 si bo prizadevala za potrditev pobude 
še na 40. zasedanju Konference FAO ter v Generalni skupščini OZN.

Slovenija je 9. junija za leto dni prevzela predsedovanje Mreži za človekovo varnost, v okviru katere se zavzema za 
okrepitev celostnega pristopa k spoprijemanju z varnostnimi in razvojnimi izzivi ter izzivi na področju človekovih pravic. 
Na Strateškem forumu Bled je bil eden od panelov posvečen človekovi varnosti. 

Ministrstvo si je prizadevalo zagotoviti podporo kandidaturam v različna telesa mednarodnih organizacij. Med drugim 
je bila na 60. zasedanju Generalne konference Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) Slovenija soglasno 
izvoljena za članico Sveta guvernerjev IAEA za obdobje 2016–2018. Prof. dr. Ernest Petrič je bil na volitvah v okviru 
Generalne skupščine OZN tretjič zapored izvoljen za člana Komisije za mednarodno pravo za obdobje 2017–2021. 
Dr. Vesna Kerstin Petrič je bila v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) izvoljena za članico Regionalnega 
odbora WHO za Evropo za obdobje 2016–2019. 

Slovenija je poravnala dolg do mirovnih operacij OZN.

NATO
Na julijskem vrhu Zavezništva v Varšavi so zaveznice sprejele odločitve o okrepljeni odvračalni in obrambni drži ter 
projiciranju stabilnosti prek zavezniških meja. Slovenija je ob tem izrazila pripravljenost napotiti pripadnike Slovenske 
vojske v bataljonsko bojno skupino v Latvijo. Sprejet je bil celovit sveženj pomoči za Ukrajino ter dogovorjeni nadaljnji 
koraki za krepitev sodelovanja z Gruzijo. Praktičen prispevek v zvezi s tem je napovedala tudi Slovenija. S podpisom 
skupne deklaracije v Varšavi in sprejetjem skupnega seznama konkretnih projektov okrepljenega sodelovanja je bil 
storjen tudi nov korak v odnosu NATO-EU. 

Zasedanje zunanjih ministrov držav članic zveze NATO
Foto: NATO

Ministrstvo je še naprej zagovarjalo politiko odprtih vrat Nata, zlasti za države Zahodnega Balkana, ki za NATO 
ostaja regija strateškega pomena. Zunanji ministri so tako 19. maja podpisali protokol o pristopu Črne gore k 
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Severnoatlantskemu zavezništvu. Kot močna podpornica Črne gore v pristopnem procesu je Slovenija pomembno 
prispevala k povabilu v članstvo. 

Utrdilo se je sodelovanje med Natom in Srbijo, Zavezništvo pa je doseglo tudi dogovor glede nadaljnjih korakov v 
krepitvi odnosa s Kosovom, kjer Slovenija ostaja med najbolj dejavnimi zaveznicami in partnericami. Slovenski častnik 
je bil imenovan za vodjo povezovalne pisarne NATO v Skopju. Slovenija si je prizadevala tudi za nadaljevanje aktivnosti 
v Egejskem morju. 

Ljubljana je 9. in 10. maja gostila 12. konferenco o neširjenju orožij za množično uničevanje NATO.

Srečanje državne sekretarke Bavdaž Kuret z namestnikom generalnega sekretarja Nata Alexandrom Vershbowom
Foto: Arhiv MZZ

Slovenija je opravljala vlogo Natovega kontaktnega veleposlaništva v Bernu in bo nalogo nadaljevala tudi v obdobju 
2017–2018. 

Septembra je bila v prostorih sedeža Nata na ogled fotografska razstava ob obletnici neodvisnosti Slovenije, ki se je 
tematsko osredotočila na 25 let delovanja žensk v slovenskih varnostnih strukturah. 

ORGANIZACIJA ZA VARNOST IN SODELOVANJE V EVROPI
Delovanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) je zaznamovala kriza v Ukrajini. Med 23. zasedanjem 
Ministrskega sveta OVSE 8. in 9. decembra v Hamburgu je podporo dejavnostim OVSE pri reševanju ukrajinske krize 
zagotovil tudi minister Erjavec. Slovenija je podpirala prizadevanja organizacije na področju migracijske ter begunske 
problematike, boja proti terorizmu, preprečevanja nasilnega ekstremizma in radikalizacije, predvsem mladih, ter 
pomen avtonomnih institucij OVSE in dela misij OVSE na terenu, predvsem v državah Zahodnega Balkana. Podprla 
je tudi pobudo predsedujočega OVSE, nemškega zunanjega ministra, za obnovitev nadzora nad konvencionalno 
oborožitvijo v Evropi.
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23. ministrski svet OVSE
Foto: OVSE

Nadaljevalo se je dobro sodelovanje ministrstva z organi organizacije. Generalni sekretar OVSE Lamberto Zannier 
se je 6. septembra udeležil Strateškega foruma Bled, kjer je sodeloval na panelu o evropski varnosti. Pod njegovim 
pokroviteljstvom je 25. septembra v Ljubljani potekal koncert glasbenikov iz Furlanije - Julijske krajine, ki je bil prvi 
v sklopu njegove pobude krepitve kulturne dimenzije OVSE. Vodja stalnega predstavništva pri OZN, OVSE in drugih 
mednarodnih organizacijah je 23. junija prevzel predsedovanje mreži OVSE MenEngage, ki spodbuja dejavno vlogo 
moških in dečkov pri zagotavljanju enakosti med spoloma. Slovenija je vodila neformalno skupino prijateljev za lahko 
orožje in orožje majhnega kalibra, oktobra pa je tudi predsedovala koordinaciji predstavnikov članic NATO pri OVSE.

Nadaljevalo se je dobro sodelovanje z Uradom OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR). V 
osmih misijah ODIHR za opazovanje volitev je sodelovalo deset kratkoročnih opazovalcev iz Slovenije. Slovenija je še 
naprej podpirala delo Posebne opazovalne misije OVSE v Ukrajini, kamor je napotila namestnico vodje misije in enega 
opazovalca.

Veleposlanik Benedejčič od generalnega sekretarja OVSE Lamberta Zannierja prejel belo pentljo, priznanje za osebni prispevek pri spodbujanju 
enakosti spolov znotraj OVSE in vodenju mreže MenEngage
Foto: OVSE/OSCE
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RAZOROŽEVANJE, NEŠIRJENJE JEDRSKEGA OROŽJA, NADZOR NAD KONVENCIONALNO 
OBOROŽITVIJO, IZVOZNI REŽIMI 
Ministrstvo je okrepilo sodelovanje z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA), v okviru katere je Slovenija 
postala članica Sveta guvernerjev za obdobje 2016–2018, z Organizacijo o Pogodbi za prepoved jedrskih poskusov 
(CTBTO) in z Wassenaarskim aranžmajem. Vrstile so se dejavnosti v okviru Varnostne pobude proti širjenju orožij 
za množično uničevanje (PSI), Globalne pobude za boj proti jedrskemu terorizmu (GICNT) ter mednarodnih pogodb 
na področju razoroževanja in nadzora nad orožjem, katerih pogodbenica je Slovenija (Pogodba o trgovini z orožjem, 
Konvencija o kasetnem strelivu, Konvencija o prepovedi kemičnega orožja, Konvencija o prepovedi uporabe, kopičenja 
zalog, proizvodnje, in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju, Konvencija o prepovedi ali omejitvi uporabe 
nekaterih vrst konvencionalnega orožja …).

Ministrsko zasedanje Sporazuma o celoviti prepovedi jedrskih poskusov
Foto: IAEA/Imagebank

Slovenija se je zavzemala za postopno približevanje svetu brez jedrskega orožja. Pridružila se je pobudi o prepovedi 
uporabe kemikalij, usmerjenih v centralni živčni sistem, za namene organov kazenskega pregona. Predložila je četrto 
poročilo o izvajanju resolucije Varnostnega sveta OZN 1540, ki se ukvarja s preprečevanjem širjenja orožij za množično 
uničevanje nedržavnim akterjem.

Izvoljena je bila za podpredsedujočo Pripravljalni komisiji CTBTO za leto 2017 ter potrjena za predsedujočo Splošni 
delovni skupini Wassenaarskega aranžmaja v letu 2017. Skupaj z Bolgarijo in Nemčijo je prevzela vlogo soporočevalke 
v prizadevanjih Črne gore za članstvo v njem. 

Ministrstvo je zagotavljalo podporo ITF – Ustanovi za krepitev človekove varnosti ter sodelovalo pri delu vladnih komisij 
za nadzor nad izvozom vojaškega orožja in opreme ter blaga z dvojno rabo. Bedelo je nad izvajanjem mednarodnih 
sankcij.
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Podpora diplomatov Stalnega predstavništva pri OZN v Ženevi svetovni pobudi Posodi svojo nogo 
Foto: Sašo Domijan
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SODELOVANJE V MEDNARODNIH OPERACIJAH IN MISIJAH
Ministrstvo je usklajevalo dejavnosti v zvezi s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah kot pomembno 
prvino zagotavljanja nacionalne varnosti ter soodgovornosti za mednarodni mir in varnost. Slovenija je sodelovala v 
mednarodnih operacijah in misijah OZN, EU, Nata in OVSE ter bila dejavna v Globalni protiteroristični koaliciji zoper 
Daiš.

ZUNANJI VIDIKI BOJA PROTI TERORIZMU, KIBERNETSKA VARNOST IN HIBRIDNE GROŽNJE
Slovenija je bila vključena v okrepljena prizadevanja mednarodne skupnosti za boj proti terorizmu, nasilnemu 
ekstremizmu in radikalizaciji. Ministrstvo je med drugim izvajalo dejavnosti v podporo slovenskima pobudama za 
boj proti terorizmu na Zahodnem Balkanu (Western Balkans Counter-Terrorism Initiative) in Integrativno upravljanje 
notranje varnosti (Integrative Internal Security Governance – IISG), ki sta prejeli tudi podporo Sveta EU, ter sodelovalo 
pri delu skupine o tujih terorističnih borcih znotraj Globalne protiteroristične koalicije zoper Daiš. Poudarek je bil 
namenjen obravnavi globljih vzrokov radikalizacije in nasilnega ekstremizma, v zvezi s čimer se je Slovenija pridružila 
tudi skupinam prijateljstva v Ženevi in v okviru UNESCO v Parizu.

Upoštevaje pomen novih groženj za varnost in stabilnost je ministrstvo sodelovalo pri oblikovanju institucionalne 
povezanosti z EU glede hibridnih groženj ter in prizadevalo za izgradnjo zmogljivosti na področju kibernetske varnosti. 
V zvezi s tem je med drugim prispevalo k oblikovanju Strategije Republike Slovenije o kibernetski varnosti, sprejete 
februarja.

SVET EVROPE 
Leto so zaznamovali razprave o položaju v Turčiji po spodletelem vojaškem prevratu, sodelovanje z Rusijo, odzivi 
na populistična gibanja in ksenofobni diskurz ter izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). 
Slovenija je pri tem zagovarjala spoštovanje mednarodnih obveznosti in zavez ter tudi odločitev mednarodnih sodišč. 

Državna sekretarka Bavdaž Kuret, generalni sekretar Sveta Evrope Jagland in bolgarski zunanji minister Mitov
Foto: Candice Imbert/CoE

Slovenija je ostala zavezana izpolnjevanju sodb ESČP, pri čemer so si v letu 2016 sledili ključni premiki glede izvrševanja 
pilotnih sodb ESČP zoper Slovenijo. Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope je 25. maja sprejel končno resolucijo 
v zadevi Kurić (t. i. izbrisani), 6. decembra pa končno resolucijo v skupini primerov Lukenda (pravica do sojenja v 
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razumnem roku) in s tem sklenil nadzor nad izvrševanjem 264 individualnih sodb proti Sloveniji. Slovenija je sodišču v 
reševanje predložila vprašanje dolga Ljubljanske banke na Hrvaškem.

Slovenija je uspešno dokončala obravnavo treh (od skupno štirih) primerov očitanih kršitev v okviru Platforme za 
promocijo zaščite novinarstva in varnosti novinarjev. 

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je za novega sodnika ESČP za obdobje devetih let izvolila dr. Marka Bošnjaka. 
Svetovalni odbor Okvirne konvencije Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin je za predsednico izvolil slovensko 
strokovnjakinjo dr. Petro Roter, za članico Evropskega odbora za socialne pravice Sveta Evrope za obdobje 2017–2022 
pa je Odbor ministrskih namestnikov izvolil prof. dr. Barbaro Kresal. Slovenska stalna predstavnica pri Svetu Evrope je 
bila za obdobje dveh let izvoljena za predsedujočo skupini Sveta Evrope za pravne zadeve. 

Na pobudo Slovenije je Svet Evrope že drugič počastil evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in 
spolno zlorabo. 

MEDNARODNA ORGANIZACIJA ZA FRANKOFONIJO
Nadaljevalo se je izvajanje Partnerskega memoranduma o nacionalni frankofonski pobudi 2015–2018, na podlagi 
katerega poteka izobraževanje v francoskem jeziku v slovenski državni upravi. Tečaje francoščine je na tej podlagi 
obiskovalo približno 70 uslužbencev slovenske državne uprave.

Ob dnevu frankofonije, 20. marcu, je bil v Ljubljani Festival frankofonskega filma, na katerem so se predstavili filmi 
iz 15 frankofonskih držav, na programu pa je bil tudi slovenski film. Predstavniki organizacije so se udeležili tudi 
mednarodne konference Dan Afrike v Ljubljani.

Ministrstvo je sodelovalo na Ministrski konferenci in Vrhu MOF v Antananarivu na Madagaskarju. 

EVROPSKA ORGANIZACIJA ZA JEDRSKE RAZISKAVE 
Slovenija je 16. decembra podpisala sporazum o podelitvi statusa pridružene članice z Evropsko organizacijo za 
jedrske raziskave (CERN), v petih letih pa bo tudi njena polnopravna članica.
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ČLOVEKOVE PRAVICE
Ministrstvo si je prizadevalo za progresivni razvoj mednarodnega prava človekovih pravic ter za spoštovanje obstoječih 
norm. Zagovarjalo je prepoved diskriminacije ter zaščito ranljivih skupin, pri čemer je posebno pozornost namenjalo 
enakosti spolov in opolnomočenju žensk, pravicam otrok in pravicam starejših. 

Vodilo je medresorsko komisijo za človekove pravice, ki je pristojna za usklajeno delovanje in izpolnjevanje 
mednarodnih obveznosti po konvencijah o človekovih pravicah, ter začasno strokovno podkomisijo za pripravo 
Nacionalnega akcijskega načrta Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Nadaljevalo 
je dialog z varuhinjo človekovih pravic ter s predstavniki civilne družbe, ki so na področju človekovih pravic dejavni v 
mednarodnih forumih. 

DELOVANJE V SVETU ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
Slovenija je 1. januarja postala članica Sveta OZN za človekove pravice (SČP) za obdobje 2016–2018. Ministrstvo je 
s tem še okrepilo svoje dejavnosti v tem telesu, zlasti na področju enakosti spolov in pravic žensk, otrok, starejših, 
invalidov, izobraževanja za človekove pravice, pravice do vode in sanitarij, svobode izražanja, rasizma, smrtne kazni, 
pravice do zdravja, okolja, pravic istospolno usmerjenih ter v podporo delovanju civilne družbe na področju človekovih 
pravic. 

Seminar za slušatelje iz Indije pod vodstvom avtorice projekta Naše pravice mag. Blanke Jamnišek
Foto: Arhiv MZZ

Skupaj s partnerskimi državami je predlagala in vodila pogajanja o resolucijah o človekovih pravicah in okolju ter 
o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice. Prvič je bila tudi sopredlagateljica resolucije o pravicah 
pripadnikov manjšin. Podpirala je obravnavo kritičnih stanj na področju človekovih pravic v posameznih državah in s 
tem preventivno delovanje SČP. Z vprašanji in priporočili državam je sodelovala v univerzalnem periodičnem pregledu. 

Ob 10. obletnici ustanovitve SČP je ministrstvo skupaj s FDV in Društvom za ZN za Slovenijo priredilo mednarodno 
okroglo mizo z naslovom Deset let Sveta OZN za človekove pravice.
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PRAVICE STAREJŠIH 
Z organizacijo mednarodne konference Pravice za opolnomočenje starejših 11. in 12. aprila na Brdu pri Kranju je 
Slovenija podprla razpravo o potrebi po mednarodnem instrumentu, posvečenem človekovim pravicam starejših. 
Podpredsedovala je Biroju Odprte delovne skupine za pravice starejših (OEWGA). Na 33. zasedanju SČP je soorganizirala 
stranski dogodek z namenom iskanja soglasja za kodifikacijo človekovih pravic starejših. Zagotavljala je podporo 
neodvisni izvedenki SČP za človekove pravice starejših ter v Ženevi oblikovala skupino prijateljic pravic starejših in 
vodila njene dejavnosti.

Minister Erjavec na mednarodni konferenci o starejših maja v Ljubljani
Foto: Tamino Petelinšek/STA
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PRAVICE ŽENSK IN ENAKOST MED SPOLOMA
Slovenija si je za enakost med spoloma prizadevala v različnih neformalnih skupinah, med njimi mreži zagovornikov 
enakosti spolov v Ženevi ter MenEngage na Dunaju, ki ji je tudi predsedovala. Zagovarjala je spolne in reproduktivne 
pravice in ohranitev doseženih standardov. Postala je ustanovna članica Mreže nacionalnih kontaktnih točk za ženske, 
mir in varnost, ki je nastala na pobudo španskega predsednika vlade. 

V. d. generalne direktorice Sanja Štiglic s predstavnico mednarodne nevladne organizacije One
Foto: Arhiv MZZ



77

PRAVICE OTROK
Slovenija je podprla Deklaracijo iz Osla o varnih šolah in s tem Smernice iz Lucensa za zaščito šol in univerz pred 
vojaško uporabo v oboroženih spopadih. Ministrstvo je v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport izdelalo učni list o pravicah otrok beguncev, ki je bil na voljo v slovenskih šolah ter kot dobra praksa predstavljen 
tudi v mednarodnem okolju. Z okroglo mizo Otroci migranti in begunci ter udejanjanje njihovih pravic pri vključevanju 
v lokalno okolje je ministrstvo prispevalo k strpnosti in porajanju novih idej za ublažitev stiske otrok beguncev in 
migrantov. 

Naslovna risba pobude »My piece for peace«
Avtor: Maks Lenart Čarnelč

Nadaljeval se je projekt Naše pravice, prek katerega se s svojimi pravicami spoznavajo osnovnošolci. V tem letu se je 
projekt sklenil v Jordaniji in Moldaviji, znova se je začel izvajati na Kosovu, pilotno je bil izveden v Indiji. Ministrstvo 
je zagotovilo prevod gradiva v arabski jezik. Ob robu 33. zasedanja SČP je bila postavljena razstava Naše pravice, ob 
počastitvi 25. obletnice samostojnosti pa tudi v Trstu, kjer so si jo lahko ogledali tudi slovenski zamejci.

PREPOVED DISKRIMINACIJE
Slovenija se je julija pridružila Koaliciji za enake pravice, ki se zavzema za nenasilje, nediskriminacijo in socialno 
vključitev oseb LGBTI. Skupaj z Belgijo se je v tretjem odboru Generalne skupščine OZN uspešno pogajala o resoluciji 
o Mednarodni konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije. Pripravljeno je bilo poročilo o izvajanju priporočil 
Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI), objavljenih septembra 2014.

Slovenija je pred Odborom za človekove pravice zagovarjala svoje 3. periodično poročilo o uresničevanju določb 
Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. 

Ministrstvo je usklajevalo delo slovenske stalne delegacije pri Mednarodni zvezi za spomin na holokavst (IHRA).
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ODGOVORNOST ZAŠČITITI (R2P)
Za ozaveščanje o odgovornosti zaščititi je ministrstvo v slovenščino prevedlo publikacijo OZN Okvir za prepoznavanje 
grozodejstev – priročnik za preprečevanje ter ga predstavilo na različnih javnih dogodkih. Vzpostavljena je bila tudi 
spletna stran o R2P. Februarja se je Slovenija pridružila Skupini prijateljev R2P v Ženevi. 

Priročnik Okvir za prepoznavanje grozodejstev
Foto: Arhiv MZZ

ČLOVEKOVE PRAVICE, RAZVOJ, OKOLJE IN MIGRACIJE
Slovenija je nadaljevala vpenjanje človekovih pravic na druga področja. Marca se je na 31. zasedanju SČP uspešno 
pogajala o resoluciji o človekovih pravicah in okolju. Prav tako je še naprej sodelovala v Modri skupini za pravici do 
vode in sanitarij. Več pozornosti smo namenili tudi človekovim pravicam v okviru migracij. 
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GLOBALNI IZZIVI
Podnebne spremembe, vodni viri, prehranska varnost, migracije, trgovina z ljudmi, mednarodni terorizem, hibridne 
grožnje in kibernetska varnost so postali pomemben del mednarodne stvarnosti. Ministrstvo je usmerjalo svoja 
prizadevanja v iskanje primernih odzivov na te izzive, pri čemer je izhajalo iz vitalnih interesov Slovenije. 

PODNEBNE SPREMEMBE
Leto je bilo pri spoprijemanju s podnebnimi spremembami na svetovni ravni prelomno: Pariški sporazum, zgodovinski 
dogovor držav v zvezi s tem, je namreč začel veljati manj kot 11 mesecev po sprejetju. Slovenija ga je ratificirala 17. 
novembra.

OKOLJSKA IN ZNANSTVENA DIPLOMACIJA, BIOTSKA RAZNOVRSTNOST, POVEZAVA Z 
ZELENIM GOSPODARSTVOM
Slovenija je bila v mednarodnih odnosih še naprej zavezana ohranjanju vodnih virov in biotske raznovrstnosti ter 
trajnostnemu razvoju. Med drugim je ministrstvo soorganiziralo zasedanje Mednarodne komisije za kitolov (IWC) 
oktobra v Portorožu ter znanstvenega odbora IWC junija na Bledu. Še naprej sta se krepila znanstvena diplomacija in 
promocija gospodarskih družb in slovenskih inštitutov, ki se ukvarjajo s t. i. zelenimi tehnologijami. 

VODA
Ministrstvo je poudarjalo pomen vode kot enega ključnih naravnih virov, tako z vidika človekovih pravic in trajnostnega 
razvoja ter mednarodnega miru in varnosti. Slovenija je skupaj s skupino držav soustanovila Globalni visoki panel o 
vodi in miru, ki mu predseduje nekdanji predsednik republike dr. Danilo Türk. Pridružila se je tudi Skupini prijateljev 
vode in miru, ki je bila aprila ustanovljena v Ženevi. 

Državna sekretarka Štiglic na okrogli mizi Voda od lokalne do globalne ravni
Foto: STA

Maja je ministrstvo v Ljubljani soorganiziralo razpravo Voda od lokalne do globalne ravni, septembra, v okviru 
Blejskega strateškega foruma, okroglo mizo z naslovom Vodna tveganja v globalnih perspektivah, ob robu splošne 
razprave Generalne skupščine OZN pa je Slovenija skupaj s Kostariko, Senegalom in Švico priredila dogodek na visoki 
ravni Voda kot vir miru.
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MIGRACIJE 
Zaradi svoje aktualnosti so bile migracije redna točka na dnevnem redu vseh pomembnejših mednarodnih organizacij. 
Sprejeta je bila Newyorška deklaracija za begunce in migrante, ki pomeni prelomen korak pri obravnavi mešanih 
migracijskih tokov na svetovni ravni, saj predvideva oblikovanje globalnega dogovora o migrantih in beguncih leta 
2018. Slovenija je pri tem zagovarjala držo, da je za učinkovito upravljanje migracijskih tokov potrebno sodelovanje 
med državami izvora, tranzita in cilja, ki morajo v duhu deljene odgovornosti, solidarnosti in medsebojne pomoči 
skupaj iskati kratkoročne in dolgoročne rešitve. 

Na ravni EU so migracije postale sestavni del dialoga in sodelovanja s tretjimi državami, vse bolj se vključujejo v 
izvajanje vseh politik EU. Z namenom kratko- in dolgoročnega upravljanja migracijskih tokov afriških držav, od koder 
v EU prihajajo večji migracijski valovi, je bil oblikovan nov partnerski okvir, ki na prvo mesto postavlja odpravljanje 
vzrokov ter upravljanje migracij, z učinkovitim vračanjem nezakonitih migrantov vred. Ministrstvo se je dejavno 
vključevalo v njegovo izvajanje.

TRGOVINA Z LJUDMI
Ministrstvo je posebno pozornost namenilo zaznavanju trgovine z ljudmi prek slovenske diplomatsko-konzularne 
mreže in v ta namen izvajalo redna izobraževanja za svoje konzularne uslužbence. Slovenija je maja v Svetu Evrope 
predstavila poročilo o izvajanju priporočil nadzornega mehanizma po Konvenciji Sveta Evrope o ukrepanju proti 
trgovini z ljudmi. 

MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNA 
POMOČ
Vrstila so se prizadevanja za uveljavitev Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega razvoja v celoti. 
Slovenija je cilje trajnostnega razvoja upoštevala pri pripravi nove resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju 
ter napovedala sodelovanje v prostovoljnem nacionalnem pregledu uresničevanja Agende 2030 na visokem političnem 
forumu leta 2017. Potekale so tudi priprave na nacionalno uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja z oblikovanjem 
strategije za dolgoročni razvoj Slovenije. 

V Svetu EU so se začele razprave o prihodnosti evropskega razvojnega sodelovanja in sodelovanja z državami Afrike, 
Karibov in Pacifika, v okviru katerih je ministrstvo zagovarjalo pomen partnerstev, tudi z zasebnim sektorjem, ter 
dajalo poudarek enakosti spolov in priložnostim za mlade.

Slovenija je tudi na visoki ravni sodelovala pri usmerjanju Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj, kjer na letni ravni poroča o svoji uradni razvojni pomoči. Začel se je medsebojni pregled 
mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, ki se bo končal junija 2017. V tem letu je Slovenija predložila 
memorandum o svojem mednarodnem razvojnem sodelovanju. Od julija naprej opravlja tudi nalogo države 
pregledovalke v medsebojnem pregledu Islandije.

Ministrstvo je namenilo skupno 9,85 milijona EUR za uradno razvojno pomoč, od tega 1,87 milijona za dvostransko 
razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč ter ozaveščanje in krepitev zmogljivosti ter 7,98 milijona za večstransko 
razvojno sodelovanje prek Evropskega razvojnega sklada (ERS). 

DVOSTRANSKO MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE 
Največ dvostranske pomoči je bilo namenjene Zahodnemu Balkanu, ki je za Slovenijo prvo prednostno območje. Z 
razvojnimi projekti je Slovenija pomembno prispevala h krepitvi dobrega upravljanja in pravne države, k dvigu ravni 
tehnične usposobljenosti partnerskih držav ter k izboljšanju varstva okolja, predvsem trajnostnega gospodarjenja 
z vodami. Nadaljevale so se tudi dejavnosti za opolnomočenje žensk in skrb za blaginjo otrok. Največ pomoči je 
bilo namenjene Črni gori, kjer sodelovanje poteka na podlagi programa za obdobje 2016–2017. V Albaniji, Bosni in 
Hercegovini, Makedoniji, Srbiji in na Kosovu so se izvajali projekti, ki so prednostnega pomena za partnerske države, 
usklajeni z dvostranskimi sporazumi in vsebinskimi prednostnimi področji Slovenije. 

Drugo prednostno območje dvostranskega razvojnega sodelovanja Slovenije so bili Vzhodna Evropa, Kavkaz in Osrednja 
Azija. V Moldaviji je Slovenija dokončala izvajanje projekta za izboljšanje psihosocialne dobrobiti otrok, zmanjšanje 
šolskega osipa in posledic revščine na otroke. Poskrbela je za štipendiranje državljanov Ukrajine na podiplomski ravni 
in zdravstveno rehabilitacijo otrok iz Belorusije, prizadetih zaradi dolgotrajnih posledic jedrske nesreče v Černobilu.

Slovenija je tudi v dvostransko delovanje vključila razvojne izzive v Afriki. Nadaljevale so se razvojne dejavnosti v 
Burundiju (gradnja javne infrastrukture in vzpostavljanje javnih storitev), Ugandi in Ruandi (skrb za ženske in otroke). 
Uspešno sta se končala projekta izobraževanja o človekovih pravicah v Maroku in Egiptu. Nadaljeval se je program 
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telemedicine in e-zdravja na Zelenortskih otokih. Za razvoj Afganistana je bila Slovenija dejavna pri poklicnem 
usposabljanju žensk in približevanju zdravstvenih storitev depriviligiranim skupinam. Podeljeni sta bili tudi štipendiji 
afganistanskima študentoma za doktorski študij. 

MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE V OKVIRU EU
Poleg zunajproračunskega evropskega razvojnega sodelovanja je ministrstvo sodelovalo pri načrtovanju in izvajanju 
razvojnega sodelovanja, ki se financira iz proračuna EU, ter pri načrtovanju in izvajanju skrbniškega sklada EU za 
stabilnost in odpravljanje temeljnih vzrokov nezakonitih migracij in razseljenih oseb v Afriki. Decembra je Slovenija 
postala članica novoustanovljenega skrbniškega sklada EU za pomoč Kolumbiji.

Srečanje ministrov za razvojno sodelovanje
Foto: EU

Februarja je ministrstvo priredilo mednarodno konferenco o priložnostih za mikro, mala in srednje velika podjetja 
v razvojnem sodelovanju EU. Maja je Evropsko komisijo v imenu enajstih držav članic pozvalo k pripravi in izvedbi 
konkretnih ukrepov za okrepitev vloge teh podjetij v državah v razvoju. Slovenija je tudi članica neformalne skupine, 
ki prirejajo seminarje EU za zasebni sektor. Na novembrskem seminarju na temo vode v instrumentih zunanjega 
delovanja EU so tako sodelovala tudi slovenska podjetja.

MEDNARODNA HUMANITARNA IN POKONFLIKTNA POMOČ 
Slovenija se je odzvala na številne humanitarne krize, ki so nastale kot posledica oboroženih spopadov, naravnih 
nesreč in drugih nesreč velikih razsežnosti. Ministrstvo je tako zagotovilo več kot 800.000 EUR mednarodne 
humanitarne pomoči prek mednarodnih organizacij in v obliki izvajanja dvostranskih projektov. Pomoč je bila 
namenjena prizadetemu prebivalstvu v Siriji, Iraku, Palestini, Južnem Sudanu, Jemnu, Somaliji, Ukrajini in Jordaniji. 
Slovenija se je odzvala na naravne nesreče v Ekvadorju, Makedoniji in na Haitiju in pomagala beguncem v Evropi. 
Dodatno je omogočila zdravstveno rehabilitacijo in krepitev psihosocialne dobrobiti otrok iz Ukrajine ter psihosocialno 
pomoč, celostno rehabilitacijo in izgradnjo zmogljivosti v Gazi. Nadaljevala se je psihosocialna podpora sirskim in 
palestinskim beguncem, otrokom in ženskam, v Libanonu. 

Pozornost je bila namenjena tudi uresničevanju zavez Svetovnega humanitarnega vrha glede učinkovitejšega odzivanja 
na humanitarne krize v prihodnje. 
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OZAVEŠČANJE JAVNOSTI O MEDNARODNEM RAZVOJNEM SODELOVANJU IN KREPITEV 
ZMOGLJIVOSTI
Ministrstvo je podprlo projekte nevladnih organizacij za ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju, 
humanitarni pomoči in ciljih trajnostnega razvoja ter za globalno učenje, s poudarkom na ozaveščanju mladih in 
pedagoških delavcev o globalnih vsebinah. Še naprej podpira krepitev zmogljivosti nevladnega sektorja. Izvedlo 
je razpisa za sofinanciranje evropskih in dvostranskih projektov nevladnih organizacij s področja mednarodnega 
razvojnega sodelovanja.

Najboljše novice iz sveta o ciljih trajnostnega razvoja iz Agende 2030
Foto: Arhiv MZZ
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MEDNARODNOPRAVNE ZADEVE
Ministrstvo je v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi pripravilo 17 zakonov in 13 uredb o ratifikaciji ter dva sklepa 
o potrditvi mednarodnih aktov. Za Republiko Slovenijo ministrstvo opravlja depozitarsko funkcijo.

V Zbirki Mednarodno pravo, ki nastaja v sodelovanju med ministrstvom in Fakulteto za družbene vede, je izšla 
publikacija Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu: Prispevki ob 80-letnici dr. Ernesta Petriča. Ministrstvo je 
izdalo tudi priročnik o sklepanju mednarodnih pogodb in drugih mednarodnih aktov.

Slovenija je posebno pozornost namenjala mednarodnemu kazenskemu pravosodju. Bila je članica Biroja Skupščine 
držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS). 

Skupaj s partnerskimi državami (Nizozemsko, Belgijo in Argentino) je vodila pobudo 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 letošnjega zasedanja Skupščine držav pogodbenic 
Rimskega statuta skupaj s sopobudnicami tudi priredila stranski dogodek. Sodelovala je v neformalni ministrski mreži 
za MKS ter si prizadevala za univerzalno pristojnost MKS. 

V okviru različnih razprav je ministrstvo med drugim opozarjalo na zaščito atmosfere, opredelitev običajnega 
mednarodnega prava, hudodelstva zoper človečnost, varstvo okolja v povezavi z oboroženimi spopadi, vprašanje 
imunitete državnih funkcionarjev pred tujo kazensko jurisdikcijo in začasne uporabe mednarodnih pogodb, jus cogens 
itd. 

Ministrstvo je sodelovalo pri delu meddržavnih komisij za vzdrževanje mej z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, vodilo in 
zagotavljalo administrativno-tehnično podporo Stalni koordinacijski skupini za mednarodno humanitarno pravo ter 
vodilo Strokovno skupino za redakcijo slovenskih besedil mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu RS. 
Nadaljevalo se je slovensko predsedovanje Mednarodni komisiji za Savski bazen. 

V okviru Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe, ki jo vodi ministrstvo, sta bili pripravljeni dve uredbi o 
izvajanju omejevalnih ukrepov. Ministrstvo je opravljalo tudi naloge vodenja sekretariata skupine ter sodelovalo pri 
petem ocenjevanju posebnega odbora Sveta Evrope Moneyval v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma v 
delu, ki se je nanašal na omejevalne ukrepe.

Ministrstvo je sodelovalo pri vodenju postopka pred Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov (ICSID) 
v zadevi Impresa Grassetto S.p.A. v likvidaciji proti Republiki Sloveniji. Letos sta bili v tem postopku arbitražnemu 
sodišču predloženi dve pisni vlogi Slovenije.

Slovenija je maja sekretariatu OZN poslala poročilo o stanju dodatnih protokolov k Ženevskim konvencijam za obdobje 
2014–2016.
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Nadaljevalo se je okrepljeno delovanje ministrstva na področju gospodarske diplomacije v podporo gospodarstvu, pri 
čemer je bila pozornost usmerjena tudi v multilateralne platforme in razvojno sodelovanje.

IZHODNE GOSPODARSKE DELEGACIJE OB OBISKIH MINISTRA ERJAVCA
Obisk ministra Erjavca z gospodarsko delegacijo v Maroku, 4.–6. april. Minister se je med uradnim obiskom srečal 
z Mulajem Hafidom Elalamijem, maroškim ministrom za industrijo, trgovino, naložbe in digitalno gospodarstvo. Ta 
je z navzočimi slovenskimi podjetji izmenjal mnenja o ustreznosti njihovih izdelkov in storitev za potrebe maroškega 
trga. Šest slovenskih podjetij se je v Rabatu in Casablanci sešlo s ključnimi sogovorniki maroške agencije za sončno 
energijo, generalne direkcije za vodo in elektriko, centralne banke Maroka (Bank Al Maghrib), visokega komisariata za 
vode in gozdove, generalne direkcije za nacionalno varnost, ministrstva za kmetijstvo in ribištvo, letalskega oddelka 
kraljeve žandarmerije, kraljevske maroške federacije za lahko in športno letalstvo, inšpekcije kraljevih letalskih sil, 
ministrstva za promet in logistiko, mestne občine Rabat, nacionalnega inštituta za agronomske raziskave, ministrstva 
za industrijo, trgovino, naložbe in digitalno gospodarstvo, ministrstva za notranje zadeve, državne meteorološke 
agencije, državnega urada za letalstvo, združenja za trgovino in storitve ter združenja za bančni in finančni sektor.

Obisk ministra Erjavca z gospodarsko delegacijo v Bolgariji, 1.–2. junij. Minister je v pogovorih z bolgarskimi 
sogovorniki poudaril pomen krepitve gospodarskega sodelovanja, kar je bil eden glavnih namenov njegovega uradnega 
obiska. Gospodarsko sodelovanje bi se zaradi neizkoriščenih poslovnih priložnosti v prihodnosti lahko še okrepilo, so 
opozorili predstavniki slovenskih podjetij, ki v Bolgariji že uspešno delujejo. V poslovni del obiska so bila uvrščena 
tudi srečanja B2B z bolgarskimi gospodarstveniki, ki se jih je udeležilo dvanajst slovenskih podjetij. Člani gospodarske 
delegacije s področij obrambe, informacijsko-komunikacijske tehnologije, trgovine, elektroindustrije in energetike so 
se srečali z bolgarskimi poslovnimi partnerji in predstavniki ustanov.

Ministra Erjavec in Crnadak slovesno odprla prostore novega veleposlaništva Republike Slovenije v Sarajevu
Foto: Arhiv MZZ

Uradni obisk ministra Erjavca v Bosni in Hercegovini, 11.–12. oktober. Minister Erjavec se je sestal z gostiteljem, 
ministrom za zunanje zadeve Igorjem Crnadakom, s predsedujočim predsedstvu Bakirjem Izetbegovićem ter s 
predsedujočim predstavniškemu domu parlamentarne skupščine Safetom Softićem. Med obiskom sta bila podpisana 
Skupna izjava o gospodarskem sodelovanju na tretjih trgih in Memorandum o sodelovanju na področju turizma. 
Minister se je sestal tudi z vodilnimi predstavniki slovenskih podjetij, ki delujejo v Bosni in Hercegovini. Slovesno so 
bili odprti novi prostori veleposlaništva v Sarajevu, minister Erjavec pa je ob izteku obiska nagovoril tudi slovenske 
veleposlanike, akreditirane na Zahodnem Balkanu. 
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ZASEDANJA MEŠANIH KOMISIJ ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE, GOSPODARSKE 
KONZULTACIJE, MEDNARODNI OBRTNI SEJEM, SREČANJE S POSLOVNIMI KLUBI
V tem letu so se zvrstila zasedanja mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje s Kitajsko (26. januarja), Katarjem 
(3.–4. maja), Belorusijo (22.–23. junija), Kazahstanom (20.–21. oktobra) in Rusko federacijo (17.–18. novembra).

Zasedanje Skupne slovensko-kazahstanske komisije za gospodarsko sodelovanje
Foto: Arhiv MZZ

6. dan gospodarske diplomacije na 49. mednarodnem sejmu obrti in podjetništva v Celju, 16. september. 
Gospodarska diplomacija ministrstva se je predstavila na stojnici, organizirani pa so bili tudi pogovori predstavnikov 
slovenskih podjetij z ekonomskimi svetovalci v državah srednje in jugovzhodne Evrope (Avstrija, Italija, Madžarska, 
Nemčija, Francija, Poljska, Češka in Slovaška, Hrvaška, BiH, Srbija, Črna gora in Makedonija).

Srečanje ministra Erjavca s člani Slovensko-ruskega poslovnega sveta, 7. november. Minister je na srečanju s 
člani Slovensko-ruskega poslovnega sveta na Gospodarski zbornici Slovenije predstavil dejavnosti na ruskem trgu 
v okviru odnosov med EU in Rusko federacijo. V pogovorih je bilo poudarjeno, da je za obstoj na ruskem trgu in 
širitev poslovanja potrebna lokalizacija proizvodnje in pridobitev statusa domačega proizvajalca. Omenjena je bila 
tudi možnost skupnega nastopa z ruskimi partnerji na tretjih trgih.

Minister Erjavec na zasedanju Slovensko-ruskega poslovnega sveta
Foto: Nebojša Tejič/STA
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INVESTICIJSKE KONFERENCE/POSLOVNI DOGODKI
Investicijska konferenca v Parizu, 26. september. V organizaciji združenja največjih francoskih delodajalcev Medef 
International je potekala slovenska investicijska konferenca, ki jo je vodil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravko Počivalšek. Udeležila so se je priznana francoska podjetja (Rotschild, Bouygues Construction, Vinci 
Construction, Suez), dobri poznavalci Slovenije. Konferenca je bila nadaljevanje investicijskih dogodkov ob obisku 
obiska predsednika republike Boruta Pahorja in tedanje predsednice vlade Alenke Bratušek v letu 2013. 

Investicijska konferenca v Frankfurtu, 27. september. Organizirana je bila skupaj s partnerjem Deutsche Bank v 
Frankfurtu. Slovenija je naložbene priložnosti predstavila zainteresirani ciljni javnosti – kapitalskim naložbenikom, 
bankam in skladom ter konkretnim strateškim vlagateljem. 

Investicijska konferenca v Stuttgartu, 26. oktober. Potekala je v okviru sejma Global Connect, vodilnega sejma na 
področju mednarodnega trgovanja in čezmejnih investicij. Na nemški strani so bili k sodelovanju povabljeni deželno 
ministrstvo za gospodarstvo, delo in stanovanjsko gradnjo, agencija Baden Württemberg International, gospodarska 
zbornica regije Stuttgart in Slovensko-nemška gospodarska zbornica. Konference so se udeležili potencialni vlagatelji, 
s katerimi že potekajo nadaljnji pogovori o medsebojnem sodelovanju in konkretnih investicijskih priložnostih.

Investicijska konferenca v Münchnu, 27. oktober. Udeležili so se je predstavniki bavarskega ministrstva za 
gospodarstvo, medije, energijo in tehnologijo, Gospodarske zbornice za München in Zgornjo Bavarsko, Obrtne zbornice 
za München in Zgornjo Bavarsko ter predstavniki Slovensko-nemške gospodarske zbornice. Poleg finančnega sektorja 
(predstavniki skladov, investicijskih bank) so bila nanjo vabljena predvsem kapitalsko podprta srednje velika podjetja. 
Namen konference je bil potencialnim vlagateljem predstaviti slovensko gospodarsko okolje, naložbene ugodnosti 
ter nabor naložbenih projektov. Investicijska konferenca je bila osredotočena na sektorje logistike, IT, strojegradnje in 
avtomobilske industrije, kmetijstva in turizma.

Poslovni dogodek v Københavnu, 30. november. Predstavitev Slovenije in njenih poslovnih priložnosti danskemu 
gospodarstvu in ustanovam je obiskalo več kakor 60 danskih podjetnikov in drugih udeležencev. Dogodek je v treh 
panelih predstavil Slovenijo kot privlačno za naložbe, državo inovatorjev in zeleno referenčno državo v digitalni 
Evropi. Predstavitev, ki so jo ob koordinaciji veleposlaništva na Danskem izvedli predstavniki gospodarske diplomacije 
ministrstva, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije, ministrstva za javno upravo in Gospodarske zbornice Slovenije, je bila dobro sprejeta. Zanimive priložnosti 
se nakazujejo pri skupnem nastopu podjetij na tretjih trgih, zlasti pri e-upravljanju in razvojnem sodelovanju.
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POSVET ČASTNIH KONZULOV

Srečanje častnih konzulov Republike Slovenije
Foto: Anže Malovrh/STA

Drugi posvet častnih konzulov, 6.–7. oktober. Dvodnevni dogodek je bil namenjen predstavitvi najnovejših informacij 
o Sloveniji, njenem gospodarstvu in vpetosti v sodobne tokove gospodarskega razvoja ter vzpostavitvi in poglabljanju 
vezi med predstavniki slovenskih podjetij in častnimi konzuli. Srečanja se je udeležilo 82 častnih konzulov Republike 
Slovenije iz petdesetih držav. Organizirano je bilo tudi srečanje z vodstvom ministrstva ter predsednikom republike. 
Večji del dvodnevnega programa je bil namenjen predstavitvi nekaterih priložnosti slovenskih podjetij. Častni konzuli 
so si ogledali Steklarno Rogaška, Luko Koper in Postojnsko jamo ter obiskali Portorož in Piran.

DAN AFRIKE
5. Dan Afrike, ki je potekal 25. in 26. maja, je bil posvečen sodelovanju s Senegalom, Alžirijo, Togom in Ruando. 
Udeležba na 5. Dnevu Afrike je bila rekordna, z visokimi predstavniki iz 14 afriških držav. Drugi dan dogodka je bil 
poslovno obarvan, udeležilo se ga je približno štirideset slovenskih podjetij, ki so se s predstavniki afriških delegacij 
pogovarjali o skupnih poslovnih priložnostih.

DAN ZALIVSKIH DRŽAV
V Ljubljani je bila 15. decembra prva mednarodna konferenca Dan zalivskih držav. Z uvodnima nagovoroma sta jo 
odprla pokrovitelj dogodka, minister Erjavec, in generalni sekretar Sveta za sodelovanje arabskih zalivskih držav dr. 
Abdul Latif bin Rašid Al-Zajani. Namen konference je bil opredeliti razvojne izzive in priložnosti v državah Sveta za 
sodelovanje arabskih zalivskih držav ter okrepiti dvostranske politične in gospodarske vezi med Slovenijo in njegovimi 
šestimi članicami. V okviru konference je potekala tudi predstavitev poslovnih priložnosti za sodelovanje slovenskih 
podjetij na EXPO 2020 v Dubaju.

ORGANIZACIJA ZA EKONOMSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ (OECD)
Ministrstvo je kot nacionalni koordinator politik do OECD med letom okrepilo svojo vlogo pri pripravi nekaterih ključnih 
projektov vlade, ki nastajajo v tesnem sodelovanju z OECD. Omeniti kaže predvsem Strategijo razvoja Slovenije do 2050 
(nosilec služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) in Strategijo spretnosti (ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport). V prvih mesecih leta je zunanje ministrstvo v sodelovanju z drugimi resorji (ministrstvoma za javno 
upravo in za pravosodje) ter neodvisnimi agencijami (Komisijo za preprečevanje korupcije) pripravilo odgovor Slovenije 
na pismo delovne skupine OECD proti korupciji v mednarodnih gospodarskih transakcijah o položaju Komisije za 
preprečevanje korupcije ter poročilo o tretji fazi izvajanja Konvencije OECD o podkupovanju. Ministrstvo je koordiniralo 
tudi udeležbo visokih predstavnikov države na Forumu OECD in ministrskem zasedanju OECD (31. maja–2. junija).  
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Visoka konferenca OECD za konkurenčnost za rast v Jugovzhodni Evropi, 25.–26. februar. Na dvodnevnem 
dogodku na temo konkurenčnosti v podporo gospodarske rasti v Jugovzhodni Evropi je bilo predstavljeno poročilo o 
konkurenčnosti regije, ki ocenjuje napredek šestih držav Zahodnega Balkana pri doseganju vključujoče gospodarske 
rasti. Konferenca je ponudila priložnost za razpravo o poglobitvi sodelovanja med OECD in Jugovzhodno Evropo. Ob 
robu konference se je generalni direktor za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, dr. 
Robert Kokalj, sestal s Federicom Bonaglio, vršilcem dolžnosti direktorja Razvojnega centra OECD, s predstavniki 
Pobude OECD o globalni verigi vrednosti, preoblikovanju proizvodnje in razvoju in Mreže rastočih gospodarstev ter s 
predstavniki Centra za podjetništvo, mala in srednja podjetja in lokalni razvoj (CFE). 

Namestnik generalnega sekretarja OECD Douglasa Frantza na konferenci Staranje: pravice za krepitev vloge 
starejših, Brdo pri Kranju, 11. in 12. april. Ob robu konference se je sestal z ministrom Erjavcem, predsednikom 
državnega zbora dr. Brglezom, predsednikom odbora državnega zbora za zunanjo politiko Horvatom in predsednikom 
odbora državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Priklom. Obisk je sklenil z delovnim kosilom z 
državno sekretarko Bavdaž Kuret, ki sta se ga udeležila tudi generalni direktor za gospodarsko in javno diplomacijo 
dr. Kokalj in nacionalni koordinator za zadeve OECD dr. Šumrada. Minister Erjavec je med srečanjem z odobravanjem 
pospremil podporo OECD pri oblikovanju reformnih predlogov ter posameznih strateških dokumentov države. OECD je 
bil zelo konstruktiven tudi v obdobju, ko se je Slovenija soočala z najresnejšo gospodarsko in finančno krizo. Namestnik 
Frantz je pohvalil sodelovanje Slovenije z OECD kot primer sodelovanja med posamezno članico in organizacijo, po 
katerem bi se lahko zgledovale tudi druge države. 

Seminar Integriteta in preprečevanje korupcije, davčne oaze, financiranje terorizma, 21. april. Seminar za 
vse zaposlene ministrstva je bil na predlog Kadrovske službe in Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo 
organiziran v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije. Teme seminarja so bile davčne oaze, financiranje 
terorizma, nasprotje interesov, omejitve poslovanja, omejitve pri sprejemanju daril, korupcije in sprejemanje daril ter 
Konvencija OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju.

Ministrsko zasedanje (1.–2. junij) in Forum OECD (31. maj). Oba dogodka sta bila del Tedna OECD 2016. Ministrskemu 
zasedanju pod naslovom Krepitev produktivnosti za vključujočo rast je predsedoval Čile, sopredsedujoče pa so bile 
Finska, Madžarska in Japonska. Na slovenski strani sta se ga udeležila ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko Alenka Smrkolj in minister za javno upravo Boris Koprivnikar. 

Visoka konferenca Razvojnega centra OECD, 2. junij. Generalni direktor za gospodarsko in javno diplomacijo 
veleposlanik dr. Robert Kokalj se je udeležil visokega zasedanja upravnega odbora Razvojnega centra OECD o 
prihodnosti mednarodnih migracij ter njihovih posledic za razvoj, o industrializaciji in preobrazbi Afrike ter o 
uresničevanju Agende 2030. Sodelujoči so razpravljali o vzrokih povečevanja migracijskih tokov v razvite države. 
Generalni direktor Kokalj je poudaril pomen upravljanja migracij, kar je lahko pomemben vir ustvarjanja bogastva za 
izvorne in ciljne države. Upravljanje migracij pomeni tudi upravljanje demografskih trendov. Člani upravnega odbora 
so govorili o različnih izkušnjah afriških držav z industrializacijo in strukturno preobrazbo. Kljub številnim zgodbam 
o uspehu je v večini primerov opaziti pomanjkanje strateškega načrtovanja v razvojnih strategijah in pomanjkljivo 
izvajanje. Generalni direktor dr. Kokalj je poročal o krepitvi sodelovanja Slovenije z afriškimi državami in rezultatih 
petega Dneva Afrike, ki so se ga udeležili predstavniki štirinajstih afriških držav. Poudaril je zavezanost Slovenije 
izvedbi zadanih razvojnih projektov v Afriki z namenom krepitve gospodarskega sodelovanja, podpore socialni koheziji 
in pomoči pri ravnanju z okoljem. 

Plenarno zasedanje Pobude OECD za globalne vrednostne verige, transformacijo proizvodnje in razvoj, 4. in 5. julij. 
Udeležil se ga je generalni direktor dr. Kokalj. Na dnevnem redu so bili scenariji za doseganje zelene in vključujoče 
industrializacije ter partnerstva za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, strategije članic pobude za transformacijo 
proizvodnje in vključenost v globalne vrednostne verige, prihodnost teh v tekstilni industriji, izoblikovanje podobe 
države z obravnavo vrednosti brandinga pri uveljavljanju strategij transformacije, krepitev inovacijskih sposobnosti v 
pripravah na naslednjo industrijsko revolucijo ter statistična in metodološka vprašanja pri merjenju konkurenčnosti 
in strukturnih sprememb.

Predstavitev prve različice poročila o preoblikovanju gospodarstev v letu 2016, 6. julij. Predstavitve v OECD se 
je udeležil generalni direktor dr. Kokalj. Poročilo se nanaša na povezave med globalnimi vrednostnimi verigami 
in razvojem, obravnava delovanje regionalne trgovine, zakonitosti vključevanja avtomobilskega, tekstilnega in 
elektronskega sektorja v globalne vrednostne verige pa tudi politike za obravnavo novih razvojnih izzivov za podjetja 
in države.

Delovno kosilo Slovenije in držav V4 o OECD, 6. oktober. Ob robu mednarodne okrogle mize Central Europe and the 
OECD – Lessons Learned & Challenges v organizaciji ministrstva in Slovenskega društva za mednarodne odnose je 
generalni direktor dr. Kokalj priredil delovno kosilo za referente okrogle mize in vodje misij njihovih držav v Sloveniji. 
Štiri države udeleženke (Češka, Madžarska, Poljska in Slovaška) so se odzvale vabilu OECD iz leta 1995, da postanejo 
njene polnopravne članice, kar so storile v letih 1995–2000, to je pred pridružitvijo EU. Članstvo v OECD je bilo 
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temeljnega pomena za njihov pristopni proces v EU, saj je bistveno olajšalo konvergenčne procese z Zahodom in bilo 
obenem prvi konkretni korak teh držav v EU. Vse udeleženke so soglašale, da je OECD v njihovih okoljih premalo znana 
in da se v javnem mnenju kaže bodisi podcenjevalen bodisi celo negativen odnos do nje. Madžarska in Poljska sta zato 
prepričani, da morajo vlade temeljito obrniti v svoj prid medijsko pozornost, ki je je deležna OECD. Ob robu okrogle 
mize so 5. oktobra potekale bilateralne konzultacije o OECD s Češko, 6. oktobra pa s Poljsko. Nacionalni koordinator 
za zadeve OECD veleposlanik dr. Janez Šumrada se je kot eden od vabljenih gostov udeležil jubilejnega posveta ob 
20-obletnici vstopa Poljske v OECD 25. novembra v Varšavi. 

MEDNARODNA AGENCIJA ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE (IRENA)
6. zasedanje skupščine IRENA, Abu Dhabi, 16.–19. januar. Ob skupščini se je generalni direktor dr. Kokalj dvostransko 
srečal z generalnim direktorjem IRENA Adnanom Z. Aminom. Pogovarjala sata se predvsem o možnostih za poglobitev 
sodelovanja in možnih skupnih projektih. IRENA želi povečati svojo projektno dejavnost v srednji in jugovzhodni Evropi, 
saj je to energetsko zelo zanimivo in pomembno območje, ki pa je še vedno v primežu različnih interesov, ko gre za 
sodelovanje na področju energetike in še zlasti obnovljivih virov. 

SKUPNO ZASEDANJE VLAD, OBISKI VISOKIH DRŽAVNIH PREDSTAVNIKOV, GENERALNIH 
DIREKTORJEV, DOGODKI IN KONFERENCE
Konferenca Mikro, mala in srednje velika podjetja in razvojno sodelovanje, Brdo pri Kranju, 3. februar. Konferenca 
je bila odlična priložnost za seznanitev slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetij (udeležilo se je več kot 50 
njihovih predstavnikov) z možnostmi za vključevanje v programe in projekte razvojnega sodelovanja EU in Slovenije ter 
z vlogo, ki jo lahko prevzamejo v prizadevanjih za trajnostni razvoj in pri uresničevanju Agende 2030. Prav tako so bile 
predstavljene nekatere dejavnosti ministrstva pri spodbujanju vključevanja slovenskih podjetij v mednarodne projekte 
(npr. kontaktna točka v Bruslju, delovanje gospodarske diplomacije in ekonomskih svetovalcev na diplomatskih 
predstavništvih in konzulatih, sektorski seminarji, dostop do pravih informacij). Slovenska mikro, mala in srednje 
velika podjetja se sicer ponašajo s strokovnim znanjem na nekaterih ključnih področjih (npr. obnovljivi viri energije, 
ukrepi za razvoj podjetništva in zagonskih podjetij, zeleno gospodarstvo), vendar je dostop do sredstev finančnih 
instrumentov mednarodne razvojne pomoči EU in Slovenije zanje pogosto velik zalogaj, Na konferenci so se seznanila 
s tem, kako k temu pristopiti, zlasti s povezovanjem v konzorcije in skupnim nastopom.

Konferenca Mikro, mala in srednje velika podjetja in razvojno sodelovanje
Foto: Tamino Petelinšek/STA
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Obisk predsednika Pahorja v Pragi, 17.–19. februar. Vzporedno so bila opravljena dvostranska srečanja obeh 
ministrov za promet, državnih sekretarjev na ministrstvu za gospodarstvo, državna sekretarka Benčina pa se je ločeno 
srečala z namestnikom zunanjega ministra za Evropo Ivom Šrámkom ter političnim tajnikom zunanjega ministra 
Petrom Drulákom. Na investicijski okrogli mizi so minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, državni sekretar na 
ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti, predstavniki Javne agencije Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Družbe za upravljanje terjatev bank ter 
Slovenskih železnic in Luke Koper govorili o priložnostih za naložbe v Sloveniji, zlasti v infrastrukturne objekte.

Obisk fundacije Novartis v Baslu, 16. marec. Generalni direktor za gospodarsko in javno diplomacijo veleposlanik dr. 
Robert Kokalj in veleposlanik dr. Janez Šumrada, nacionalni koordinator za zadeve OECD, sta opravila daljše pogovore 
z vodjo fundacije dr. Ann Aerts, njenim strateškim svetovalcem Karthikeyo Parameswaranom ter Petro Keil, vodjo 
službe za stike z evropskimi vladami in javnostmi v Novartis International AG. V njih so prepoznali možne sinergije za 
sodelovanje Slovenije s fundacijo.

Obisk namestnika zunanjega ministra Kitajske in generalnega sekretarja pobude 16 + 1 Liu Haixinga v Sloveniji, 
14.–16. marec. Visoki gost se je srečal z državnim sekretarjem v kabinetu predsednika vlade Janezom Lenarčičem, 
ministrom Erjavcem in državno sekretarko Bavdaž Kuret. Kitajska je pomemben politični in gospodarski partner 
Slovenije, s katerim nas družijo dobri dvostranski odnosi, kar potrjuje odličen politični dialog, so poudarili sogovorniki.

Obisk namestnika ministra za promet Kitajske in vodje uprave za civilno letalstvo Feng Zhenglina v Sloveniji, 
23.–27. april. Ob obisku sta bila podpisana memorandum o soglasju med letalskima organoma Slovenije in Kitajske 
(operacionalizacija sporazuma o zračnem prometu) in dvostranski tehnični sporazum med agencijama za civilno 
letalstvo. Ob tem so bili izdani certifikati za tri modele Pipistrelovih letal. Kitajska delegacija je obiskala tudi letališča v 
Ljubljani, Portorožu in na Lescah, kjer se je podrobneje seznanila z organiziranostjo, pravno ureditvijo in financiranjem 
manjših športnih letališč.  

Obisk delegacije iz province Hebei, 25.–26. april. V Sloveniji se je mudila delegacija uradnih predstavnikov, 
olimpijskega komiteja in smučarskih središč province Hebei, kjer bodo leta 2022 zimske olimpijske igre. V okviru 
obiska so si ogledali Nordijski center Planica, Kranjsko Goro in Pokljuko.

Konferenca OVSE o povezljivosti na področju trgovine in naložb, Berlin, 16.–18. maj. Državni sekretar na ministrstvu 
za finance Metod Dragonja in generalni direktor dr. Kokalj sta se udeležila konference OVSE z nazivom Povezovanje 
za trgovino in investicije na zveznem ministrstvu za zunanje zadeve v Berlinu, ki je bila eden od osrednjih dogodkov 
letošnjega nemškega predsedovanja OVSE. Povezovanje Evrope in poglobljeno trgovinsko in naložbeno sodelovanje je 
najpomembnejša protiutež političnim krizam in prispeva k obvladovanju kriznih področij. Zato je nemško predsedstvo 
v ospredje predsedovanja postavilo gospodarske teme in vidike povezovanja na podlagi digitalizacije celotnega 
družbenega in gospodarskega prostora. Ob robu poslovne konference se je generalni direktor dr. Kokalj sestal z 
generalno direktorico za evropske politike na ministrstvu za gospodarske odnose Claudio Voß-Dörr in pooblaščencem 
za spodbujanje gospodarskega sodelovanja s tujino in tehnološke politike na ministrstvu za zunanje zadeve dr. 
Tilom Klinnerjem. Namen srečanja je bil pregled bilateralnega gospodarskega sodelovanja in možnosti za njegovo 
poglobitev. 

Poslovno-investicijska konferenca 16 + 1 za gozdno in lesno verigo, Brdo pri Kranju, 24. maj. Konference so se 
udeležili visoki predstavniki iz Albanije, BiH, Bolgarije, Češke, Estonije, Hrvaške, Latvije, Madžarske, Makedonije, Poljske, 
Slovaške, Slovenije, Srbije in Kitajske. Na njej je bil podpisan Akcijski načrt za sodelovanje znotraj koordinacijskega 
mehanizma za sodelovanje na področju gozdarstva med Kitajsko in državami srednje in vzhodne Evrope, s tem pa v 
Sloveniji ustanovljen sekretariat Pobude 16 + 1 za gozdarstvo. 

Srečanje predsednika države Boruta Pahorja s predsednikom Republike Kosovo Hashimom Thaçijem, 7. junij. Ob 
uradnem obisku kosovskega predsednika je na Gospodarski zbornici Slovenije potekala slovensko-kosovska poslovna 
konferenca z dvostranskimi srečanji med poslovneži ter predstavniki ustanov. Udeležence poslovnega dogodka sta 
nagovorila oba predsednika. Kosovskega predsednika je spremljala sedemindvajsetčlanska delegacija, sestavljena iz 
predstavnikov občin, ustanov in podjetij.

Srečanje nacionalnih koordinatorjev 16 + 1 V Haikouu na Kitajskem, 25. junij. Generalni direktor dr. Kokalj se je 
na Kitajskem udeležil sedmega srečanja nacionalnih koordinatorjev sodelovanja 16 držav srednje in jugovzhodne 
Evrope s Kitajsko (Pobuda 16 + 1). Udeleženci srečanja so razpravljali o doseženem napredku po četrtem srečanju 
predsednikov vlad pobude lanskega novembra v kitajskem Suzhouu glede povezljivosti infrastrukture, razvoja 
industrijskih zmogljivosti, energetskega in finančnega sodelovanja. Kot opazovalke so na srečanju sodelovale 
delegacije EU, Avstrije in Švice. Posebna pozornost je bila namenjena nadaljnjemu razvoju sodelovanja na področjih 
logistike, turizma, kmetijstva, gozdarstva, znanosti in tehnologije ter sodelovanja think-tankov.
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Obisk državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo Bavarske Franza Josepha Pschiererja v Sloveniji, 15. 
september. Gost je v pogovorih z državno sekretarko Sanjo Štiglic pohvalil odlično sodelovanje bavarske vlade z 
generalnim konzulatom v Münchnu in veleposlaništvom v Berlinu, ki si prizadevata za krepitev odnosov. Stiki med 
Slovenijo in Bavarsko so dobili dodaten zagon po obisku predsednika Pahorja v Münchnu junija 2015. Tema pogovorov 
je bilo tudi razgibano gospodarsko sodelovanje. Bavarska stran se zavzema za izboljšanje blagovne menjave s 
Slovenijo, saj se po njeni vrednosti trenutno uvršča na tretje mesto med nemškimi zveznimi deželami.

Obisk predsednika vlade dr. Cerarja na Japonskem, 1.–4. oktober. Predsednik vlade je bil ob obisku eden od uvodnih 
govorcev na trinajsti letni konferenci Foruma o znanosti in tehnologiji v družbi, ki je potekala med 2. in 4. oktobrom 
v Kjotu. Opravil je dvostranski pogovor s predsednikom vlade Šinzom Abejem, srečal pa se je tudi s predsednikom 
spodnjega doma parlamenta in člani parlamentarne skupine prijateljstva s Slovenijo. Vljudnostni pogovor je opravil 
tudi s prestolonaslednikom Naruhitom. O geostrateških vprašanjih v Aziji se je pogovarjal s skupino uglednih japonskih 
intelektualcev. V okviru gospodarskega dela obiska pa je predstavil slovensko gospodarsko in naložbeno okolje članom 
združenja japonskih delodajalcev Keidanren in izmenjal mnenja s skupino predstavnikov največjih japonskih podjetij. 
Japonska vidi Slovenijo kot inovativno in v prihodnost usmerjeno gospodarsko okolje, spodbudno za nova vlaganja.

8. srečanje nacionalnih koordinatorjev Pobude 16 + 1, 14. oktober. V latvijskem glavnem mestu Rigi je potekalo 8. 
srečanje nacionalnih koordinatorjev Pobude 16 + 1. Slovenski nacionalni koordinator, generalni direktor dr. Kokalj, 
je v nagovoru orisal delovanje v okviru pobude, projekte slovensko-kitajskega poslovnega sodelovanja, vzpostavitev 
koordinacijskega mehanizma za gozdarstvo pri ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter sodelovanje na 
področju kmetijstva. Predstavil je še sodelovanje pri izobraževanju, vzajemnem prenosu znanja in tehnologij ter s tem 
povezano slovensko zanimanje za soudeležbo pri organizaciji zimskih olimpijskih iger na Kitajskem leta 2022. 

3. zasedanje vlad Srbije in Slovenije, 24. oktober. Zasedanje je bilo uspešno in koristno za krepitev dvostranskih 
odnosov in obravnavo nerešenih vprašanj. Pomembno je sporočilo srbske strani, da je pripravljena pospešeno 
nadaljevati izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva in da pristojna ministrstva okrepijo prizadevanja za reševanje 
nasledstvenih vprašanj. Obisk slovenske delegacije je imel tudi vidno gospodarsko razsežnost. Poslovni forum, na 
katerem je sodelovalo več kakor 200 podjetij, od tega 70 slovenskih, se je usmeril na štiri področja sodelovanja – 
informacijsko tehnologijo, turizem in živilskopredelovalno industrijo ter varovanje okolja. Govorili so tudi o možnostih 
skupnih nastopov na tretjih trgih. Predsednika vlade dr. Cerar in Vučić sta odnose med državama ocenila kot dobre, 
dinamične ter vsebinsko bogate. Potrdila sta zelo dobro gospodarsko sodelovanje ter se zavzela za okrepljen skupni 
nastop na tretjih trgih. Minister Erjavec je opozoril na slovenska prizadevanja in pomoč Srbiji pri napredku na poti v 
EU.

Srečanje državne sekretarke Štiglic z državnim sekretarjem dežele Bavarske Pschiererjem
Foto: Arhiv MZZ
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Udeležba predsednika vlade dr. Cerarja na 5. vrhu Pobude 16 + 1 v Rigi, 5. november. Predsednik vlade se je 4. 
novembra sestal s kitajskim predsednikom vlade Li Keqiangom. V pogovoru so bili potrjeni dobri politični odnosi 
in krepitev gospodarskega sodelovanja. Obe strani veselijo tesnejši stiki na področjih novih tehnologij, raziskav in 
razvoja ter inovacij. Predsednik vlade je v nagovoru na plenarnem zasedanju potrdil slovensko zavezo nadaljnjemu 
poglobljenemu sodelovanju v okviru Pobude 16 + 1 in jo ocenil za primer uspešnega sodelovanja. Omenjeni so bili 
uspešni skupni poslovni projekti pri proizvodnji delov za električna vozila, visoko zmogljivih računalniških sistemov 
in civilnega letalstva. Zasedanje je spremljal poslovni forum, na katerem je bila ob navzočnosti predsednikov vlad 
slovesno podpisana pomembna komercialna pogodba med slovenskim in kitajskim podjetjem. 

Minister Erjavec, predsednik Pahor in iranski zunanji minister Zarif na odprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Iranu
Foto: Daniel Novakovič/STA

Obisk predsednika republike v Iranu, 22.–23. november. Ob uradnem obisku predsednika v spremstvu ministra 
Erjavca so bili podpisan Sporazum o gospodarskem sodelovanju, Memorandum o sodelovanju na področju 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter Memorandum o sodelovanju na področju znanstvenega sodelovanja. 
Podpisani dvostranski dogovori pomenijo spodbudo za okrepljeno gospodarsko in znanstveno sodelovanje. Delegacija 
slovenskih ustanov in podjetij se je sestala z vodstvom Nacionalnega sveta za nanotehnološke pobude, saj je podpisani 
Memorandum o sodelovanju na področju znanstvenega sodelovanja okvir za navezavo tesnih stikov tudi na področju 
nanotehnologije. V okviru zasedanja je na sedežu Iranske gospodarske zbornice potekal poslovni forum, ki so se ga 
udeležili predstavniki 45 slovenskih podjetij in zainteresirani predstavniki iranskih podjetij. Ob navzočnosti predsednika 
republike Boruta Pahorja in ministra za energetiko Islamske republike Iran Hamida Čitčiana je bilo podpisanih pet 
poslovnih pogodb med slovenskimi podjetji in njihovimi iranskimi partnerji. Sklenitev poslovnih dogovorov s področja 
energetike in informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter infrastrukture ponuja pomembne nove priložnosti za 
nadaljnjo krepitev gospodarskih odnosov. Ob obisku predsednika republike v Iranu je bilo v Teheranu znova odprto 
slovensko veleposlaništvo.

Obisk predsednika republike v Jordaniji in Egiptu, 5.–6. december. Ob obisku predsednika republike v Hašemitski 
kraljevini Jordaniji in Arabski republiki Egipt je generalni direktor dr. Kokalj kot član uradne delegacije spremljal 
predstavnike 11 podjetij v Jordaniji in 16 podjetij v Egiptu. Gospodarska delegacija je v Jordaniji obiskala poslovno cono 
Kralja Huseina v Amanu ter se udeležila slovensko-jordanske poslovne konference v organizaciji Amanske gospodarske 
zbornice in bilateralnih srečanj s potencialnimi poslovnimi partnerji. V Egiptu je obiskala poslovno cono Sueški prekop 
v El Ajn Suhni in sedež podjetja El Sewedy Electric v Kairu ter se udeležila slovensko-egiptovske poslovne konference 
v organizaciji Federacije egiptovskih gospodarskih zbornic in bilateralnih srečanj s potencialnimi poslovnimi partnerji. 
Ob obisku v Jordaniji sta slovensko in jordansko podjetje ob navzočnosti predsednika Pahorja in jordanskega ministra 
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za industrijo in trgovino Jaruba Kudaha podpisala Memorandum o sodelovanju za zastopanje pri prodaji merilnih 
instrumentov in stikalnih naprav. Ob obisku v Egiptu so slovenska in egiptovska podjetja ob navzočnosti predsednika 
Pahorja ter egiptovske ministrice za mednarodno sodelovanje Sahar Nasr in ministra za trgovino in industrijo Tareka 
Kabila podpisala tri memorandume o zastopanju pri prodaji rešitev za upravljanje z energijo, pametnih omrežij, 
upravljanje sončnih elektrarn in elektrifikacijo podeželja, sodelovanju pri gradnji industrijskih objektov ter zastopanju 
pri prodaji merilnih instrumentov in stikalnih naprav.

STRATEŠKI FORUM BLED – POSLOVNI ZAJTRKI
V okviru priprav na Strateški forum Bled je minister Erjavec med letom za slovenske poslovneže gostil pet poslovnih 
zajtrkov, in sicer 1. aprila na temo poslovanja z Iranom, 12. aprila na temo vključevanja slovenskih podjetij v mednarodno 
razvojno sodelovanje, 22. aprila na temo soočenja z globalnimi tveganji in upoštevanja teh v mednarodnem poslovanju, 
16. maja na temo poslovanja v Zalivu, Egiptu in Jordaniji in 27. maja na temo pogleda gospodarstvenikov v Sloveniji na 
digitalno preobrazbo.

JAVNA DIPLOMACIJA IN MEDNARODNO SODELOVANJE V KULTURI
Njuna osnovna cilja sta vsestranska promocija Slovenije in njene diplomacije v mednarodni skupnosti in doma 
ter umestitev delovanja Sektorja za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi znotraj diplomatskih 
dejavnosti in promocijskih področij države. Sektor poleg tega koordinira mednarodno sodelovanje v kulturi z mrežo 
diplomatsko-konzularnih predstavništev in ministrstvom za kulturo ter upravlja kulturni sklad. Glede promocije in 
promocijskih gradiv sodeluje z Uradom Vlade RS za komuniciranje in Slovensko turistično agencijo. Njegova naloga je 
koordinacija delovanja mreže diplomatsko-konzularnih predstavništev ter medresorsko sodelovanje. Sektor povezuje 
dejavnosti različnih sektorjev znotraj ministrstva z drugimi resorji, kulturnimi ustanovami in nevladnim sektorjem. 
Skrbi tudi za bilateralne sporazume in programe sodelovanja v kulturi, njegovi nalogi pa sta še skrbništvo in urejanje 
fonda umetniških del ministrstva.

25. obletnica samostojnosti Republike Slovenije – informacijska akcija Dragana Živadinova
Foto: Sergej Gračov

Glavni dogodek s področja javne diplomacije je bila počastitev 25. obletnice samostojnosti Republike Slovenije 
doma in v tujini ter priprava spletne strani Urada Vlade RS za komuniciranje www.slovenija25.si. Pripravljena je bila 
dokumentarna razstava o začetkih diplomacije v Sloveniji, ki je obsegala obdobje od imenovanja prve demokratično 
izvoljene vlade v letu 1990 do vstopa Slovenije v OZN leta 1992. Razstavo je ob praznovanju 25. obletnice samostojne 
Slovenije v Cankarjevem domu uradno odprl minister Erjavec. V virtualni obliki je bila posredovana na diplomatsko-
konzularna predstavništva, novembra pa je bila postavljena še v prostorih ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport. 

http://www.slovenija25.si
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Neformalni večer v rezidenci veleposlanika Benedejčiča ob 25. obletnici slovenske samostojnosti – Laibach in umetnost samostojnosti
Foto: Andrej Žitko/Arhiv Stalnega predstavništva RS na Dunaju

Sektor je bil dejavno vključen v pripravo in urejanje revije SINFO, ki jo izdaja Urad Vlade RS za komuniciranje. 
Ministrstvo je bilo dejavno v obujeni medresorski koordinaciji promocijskih aktivnosti države, ki poteka v okviru 
Urada Vlade RS za komuniciranje. Rezultati delovanja skupine so vidni v sinergiji in večji usklajenosti pri promociji 
med različnimi vladnimi subjekti, vključujoč Slovensko turistično organizacijo in Javno agencijo Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Sektor je sodeloval pri pripravah za 
pridobitev svetovnega prvenstva v biatlonu na Pokljuki, ob robu 5. mednarodne konference Dan Afrike pa je maja v 
atriju Mestne hiše v Ljubljani organiziral razstavo mladega zelenortskega slikarja Eduarda Oliveira Bentuba z naslovom 
Otoki sredi Atlantika. 

Odprtje razstave Eduarda Bentube - Otoki sredi Atlantika
Foto: STA
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Mednarodna konferenca Prevajanje za dialog v organizaciji Fundacije Anne Lindh, ministrstva in Evro-sredozemske 
univerze, 23.–24. junij. Konferenco, namenjeno spodbujanju prevodov literarnih in drugih umetniških del kot sredstva 
medkulturnega dialoga v Sredozemlju, sta z uvodnima nagovoroma odprla minister Erjavec ter predsednica Fundacije 
Anne Lindh in predsednica Odbora za zunanjo politiko francoskega parlamenta Elisabeth Guigou. Minister Erjavec je 
izrazil veselje, da skupaj s predsednico Fundacije Anne Lindh Guigou in predsednikom Evro-sredozemske univerze dr. 
El-Zoheirijem v dneh, ko Slovenija praznuje 25. obletnico samostojnosti, gosti in soorganizira prvo evro-sredozemsko 
konferenco o prevajanju. Zaradi globalizacije, novih groženj in izzivov je namreč potreba po dialogu še toliko večja. 
Eden od temeljev medsebojnega spoštovanja je spoznavanje drugih civilizacij, kultur in družb, kar olajša skupne 
projekte na najrazličnejših področjih – od politike, gospodarstva in znanosti do izobraževanja in kulture. Poseben 
dosežek konference je bilo sprejetje Slovenskega manifesta, ki bo pripomogel h krepitvi medkulturnega dialoga. 
Manifest za prevajanje je poziv k odločnemu prizadevanju za oblikovanje dejavne politike v podporo prevajanju in 
kulturnemu ustvarjanju v Sredozemlju.

Minister Erjavec na Evro-sredozemski konferenci Prevajanje za dialog
Foto: Stanko Gruden/STA

Mednarodno sodelovanje v kulturi – Sektor za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi v skladu z 
Zakonom o zunanjih zadevah, Deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije, Nacionalnim programom za kulturo, 
Konvencijo o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, Resolucijo Sveta o evropski agendi za kulturo, 
sklepi Evropskega sveta iz junija 2008, sklepi Sveta EU o spodbujanju kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga 
v zunanjih odnosih EU in njenih držav članic ter zunanjepolitičnimi prednostnimi nalogami spodbuja sodelovanje 
ustvarjalcev v umetnosti in kulturi, njihovo povezovanje z EU in njeno soseščino ter širšo promocijo njihovega 
ustvarjanja.

Kulturni sklad – ministrstvo za zunanje zadeve in ministrstvo za kulturo že od leta 2011 na podlagi Pravilnika o 
sofinanciranju kulturnih projektov s sodelovanjem diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije 
v tujini soodločata o sofinanciranju kulturnih projektov. Kulturni sklad je instrument, ki ob pomoči diplomatsko-
konzularnih predstavništev omogoča izvedbo številnih kakovostnih kulturnih projektov. Osnovno vodilo pri 
sofinanciranju je spodbuditi trajnejše oblike sodelovanja med ustvarjalci. Ministrstvi sta pri krepitvi mednarodnega 
sodelovanja in prepoznavnosti slovenske umetnosti in kulture v tujini sodelovali s Slovenskim filmskim centrom, 
Uradom Vlade RS za komuniciranje, Javno agencijo za knjigo, Centrom za slovenščino kot drugim in tujim jezikom, 
RTV Slovenija, Fundacijo Brumen, društvom Ljudmila in številnimi drugimi deležniki.
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Iz kulturnega sklada je bilo sofinanciranih 160 kulturnih projektov z različnih umetniških področij. Od številnih 
odmevnih projektov naj omenimo le nekatere. Posebna pozornost je bila namenjena predstavitvi domače filmske 
produkcije v tujini. S projektom Dnevi slovenskega filma je Sektor za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v 
kulturi skupaj s Slovenskim filmskim centrom in z izbranimi slovenskimi veleposlaništvi počastil 25-letnico Slovenije. 
Dnevi slovenskega filma so potekali v 15 mestih: Bratislavi, Limi, Buenos Airesu, Montevideu, Zagrebu, Osijeku, 
Budimpešti, Strasbourgu, Brasilii, Beogradu, Pančevu, Nišu, Novem Sadu, na Dunaju in v Berlinu. Z izbranimi filmi pa 
je sektor sodeloval tudi na Evropskih filmskih festivalih v številnih državah po svetu: Argentina, Belorusija, Brazilija, 
Ciper, Češka, Črna gora, Ekvador, Kanada, Kirgizija, Hrvaška, Libanon, Indija, Japonska, Paragvaj, Peru, Romunija, 
Ruska federacija, Turčija, Turkmenistan, Slovaška, Sudan, Španija, Urugvaj, Uzbekistan, ZDA in Zelenortski otoki. 

Skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi, Uradom Vlade RS za komuniciranje in Slovenia Press Photo je bila 
ob 25. obletnici samostojnosti postavljena razstava fotografij I Feel Slovenia. I Feel 25. Gostovala je v Buenos Airesu, 
Berlinu, na Dunaju, v Brasilii, Ženevi, Helsinkih, Talinu, Odesi, Rigi ter na Cipru. 

Literarni večer s slovenskim pisateljem Dragom Jančarjem v knjižnici Fakultete za humanistične vede v Københavnu
Foto: Arhiv Veleposlaništva RS v Københavnu

V spomin na 100-letnico prve svetovne vojne pa je bila skupaj z galerijo Photon in z diplomatsko-konzularnimi 
predstavništvi na Slovaškem, Madžarskem in Poljskem pripravljena predstavitev fotografske razstave Polja rdečega 
maka. V Moskvi pa je bila v sodelovanju s Kobariškim muzejem (15. junija do 15. julija) v Muzeju novejše zgodovine na 
ogled razstava Velika vojna v Krnskem pogorju – Sinovi Rusije v Julijskih Alpah, ki jo je odprl minister Erjavec.

Skrb za večjo vidnost slovenske umetnosti in kulture v tujini – ministrstvo skupaj z diplomatsko-konzularnimi 
predstavništvi skrbi za redne objave o mednarodnem sodelovanju v kulturi na spletnih straneh, družbenih omrežjih 
(facebook in twitter) in na spletnem portalu www.culture.si. Na tem spletnem portalu je uredništvo vzpostavilo rubriko 
Embassies, v kateri so dostopne vse informacije o izvedenih kulturnih projektih, ki so jih diplomatsko-konzularna 
predstavništva podprla ali sofinancirala iz kulturnega sklada. Na interaktivnem zemljevidu sveta http://worldmap.
culture.si, ki celovito prikazuje dejavnost in vpetost slovenske kulture in umetnosti v soustvarjanje svetovne kulturne 
krajine, je mogoče spremljati vse dogodke od leta 2010 naprej.

Skrb za slovenski jezik – posebna pozornost je bila namenjena slovenskemu jeziku. Ministrstvo odlično sodeluje s 
Centrom za slovenščino kot drugim in tujim jezikom. Slovenistike (lektorati in študiji slovenskega jezika, literature, 
kulture) delujejo na 57 univerzah po svetu, večina jih je na evropskih univerzah, poleg tega pa tudi na Japonskem, 
Kitajskem, v ZDA in Argentini. Na 26 evropskih univerzah si lahko študentje pridobijo diplomo iz slovenščine in študij 
nadaljujejo na podiplomski stopnji. Na univerzah v tujini se letno slovenščine uči ali jo na različnih zahtevnostnih 

http://www.culture.si
http://worldmap.culture.si
http://worldmap.culture.si
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stopnjah študira več kakor 2500 študentov. Tem se v lektoratih pridružujejo tudi študenti drugih smeri, ki so s slovenščino 
pogosteje v stiku zaradi gospodarskega in kulturnega povezovanja, članstva v Evropski uniji, globalizacijskih procesov 
ter mednarodnega povezovanja univerzitetnih trgov in študijskih programov.

Med 2. in 9. decembrom so v sodelovanju s slovenskimi diplomatskimi predstavništvi in drugimi institucijami na 
slovenistikah na 57 univerzah po svetu potekali že 8. svetovni dnevi slovenske kulture. Ob tem so se vrstili številni 
dogodki, ki so predstavili slovensko glasbo, naravno in kulturno dediščino, uprizoritvene umetnosti, književnost, film, 
zgodovino, turizem in kulinariko, likovno umetnost, arhitekturo in oblikovanje, znanost in tehnologijo, gospodarstvo 
in šport. Organizirani so bili glasbeni, literarni in filmski večeri, razstave ter znanstvene konference, mogoče pa se je 
bilo seznaniti tudi s slovensko kulinariko. Skozi vse leto slovenski lektorati v sodelovanju z diplomatsko-konzularnimi 
predstavništvi prirejajo različne dogodke, literarne večere, koncerte in filmske večere.

Dvostranski sporazumi in programi – podpisani so bili naslednji dvostranski sporazumi in programi: Sporazum o 
sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore, Program o sodelovanju med 
ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in Ministrstvom za kulturi ter informiranje Republike Srbije. V skladu s 
41. členom 3. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije 
in Zvezno vlado Republike Avstrije za obdobje 2014–2016 je bilo v sodelovanju s pristojnimi resorji pripravljeno 
evalvacijsko poročilo triletnega izvajanja krovnega programa.

Skrbništvo in urejanje fonda umetniških del – med letom so se urejale in bile opravljene evidence vseh umetniških 
del v lasti ministrstva za zunanje zadeve. Prav tako je bila opravljena katalogizacija umetniških del na ministrstvu in 
diplomatsko-konzularnih predstavništvih.
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FINANČNO POSLOVANJE1

Ministrstvo je imelo za izvajanje svojih programov v proračunu zagotovljenih 83.873.523 EUR. Od tega je bilo porabljenih 
76.207.107 EUR, kar je 90,86 % veljavnega proračuna. 

Dejavnosti ministrstva so se izvajale prek štirih programov:
• Politična diplomacija in konzularne storitve: Iz tega programa so se financirale obveznosti za delovanje 

notranje službe, vključujoč dejavnosti posameznih direktoratov, obveznosti za delovanje mreže diplomatskih 
predstavništev in konzulatov v tujini, plačila članarin mednarodnim organizacijam ter investicije. Za izvajanje 
programa je bilo v proračunu zagotovljenih 65.617.888 EUR, od tega je bilo realiziranih 61.342.092 EUR, kar 
je 93,48 % veljavnega proračuna. V okviru programa so bila realizirana tudi sredstva iz Sklada za notranjo 
varnost v vrednosti 778.630 EUR.

• Gospodarska diplomacija: Za izvajanje programa je bilo v proračunu zagotovljenih 5.989.116 EUR, od tega 
je bilo realiziranih 3.018.054 EUR, kar je 50,39 % veljavnega proračuna. Za plače ekonomskih svetovalcev 
na ministrstvu in diplomatsko-konzularnih predstavništvih je bilo porabljenih 2.791.124 EUR. Sredstva so 
bila porabljena tudi za obiske gospodarskih delegacij, zasedanja mešanih komisij in konkretne projekte 
pomoči gospodarstvu. Med obveznostmi do mednarodnih organizacij je skupna obveznost do Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za leto 2016 znašala 2.858.014 EUR.

• Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč: Za izvajanje programa je bilo v proračunu 
zagotovljenih 10.615.422 EUR, od tega je bilo realiziranih 10.260.023 EUR, kar je 96,65 % veljavnega proračuna. 
Za kritje obveznosti rednega prispevka in vplačila v premostitveni mehanizem Evropskega razvojnega sklada 
(EDF) je bilo namenjenih 7.977.273 EUR.

• Programi v kulturi in mediji: Iz tega programa so se financirale dejavnosti na področju zunanje kulturne 
politike. Za ta namen je bilo v proračunu zagotovljenih 102.028 EUR, od tega je bilo realiziranih 37.870 EUR, 
kar je 37,12 % veljavnega proračuna. Pričakovati je, da bo delež realizacije višji po zaključenem knjiženju.

• V okviru programa Splošna proračunska rezervacija so bila realizirana sredstva za vplačilo v Instrument za 
begunce v Turčiji v vrednosti 1.549.069 EUR – 100 % od veljavnega proračuna.

1 Podatki o realizaciji proračuna in stanju veljavnega proračuna, ki so zajeti v poročilu, v času urejanja še niso bili dokončni, ker Ministrstvo 
za finance še ni pripravilo končnih podatkov, zato si pridržujemo pravico do popravkov.

Graf 1: Realizacija za leto 2016 po programih
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V letu 2016 je Finančno-računovodska služba spremljala izvajanje 310 izvajalskih pogodb (FEP), 57 avtorskih pogodb, 
4 podjemnih pogodb in 3 pogodb o opravljanju občasnega dela, 39 pogodb z javnimi uslužbenci ter izvajanje 22 
finančno ovrednotenih programov (FOP). Od tega je bilo na novo sklenjenih 144 izvajalskih pogodb, 54 avtorskih 
pogodb, 3 pogodbe o občasnem delu in 3 podjemne pogodbe, 20 sporazumov za bilateralno tehnično pomoč in 35 
pogodb z javnimi uslužbenci za izvajanje bilateralne tehnične pomoči in sodelovanje v tesnem medinstitucionalnem 
sodelovanju (twining). 

Evidentiranih je bilo več kakor 9500 odredb, več kot 4500 računov, tujih dobaviteljskih računov in zahtevkov za 
refundacijo, izdanih 2201 potnih nalogov (1032 za območje Slovenije in 1169 za tujino). Finančno-računovodska služba 
je mesečno spremljala porabo sredstev vsakega od 55 diplomatskih predstavništev in konzulatov, v zvezi s finančnim 
poslovanjem pa je objavila več kot 1640 depeš. Ministrstvo ima na svojih diplomatskih predstavništvih in konzulatih 
sklenjenih okoli 1033 pogodb. V tem letu je bilo izvedenih 11 rednih in 31 korespondenčnih sej finančne komisije.

KADROVSKE ZADEVE
Na ministrstvu je bilo 31. decembra zaposlenih 671 uslužbencev (61 % žensk in 39 % moških). V to število se štejejo 
tudi zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne uslužbence zaradi bolniške odsotnosti, porodniškega 
dopusta ali mirovanja (13 uslužbencev).

V notranji službi je zaposlenih 415 uslužbencev (62 %), v zunanji službi pa 256 uslužbencev (38 %).

Preliminarni test za diplomatsko službo je uspešno opravilo 18 kandidatov, od teh se jih je 6 zaposlilo na pripravniških 
delovnih mestih, 2 kandidata na delovnih mestih diplomata 2. ranga in 1 kandidatka na delovnem mestu diplomata 
1. ranga. 

Graf 2: Realizacija proračuna za leto 2016 po namenih

Graf 3: Razmerje zaposlenih po spolu
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V tem letu je 26 uslužbencem prenehalo delovno razmerje, od tega 15 zaposlenim za nedoločen čas in 11 za določen 
čas. Upokojilo se je 11 uslužbencev, 6 uslužbencem je bilo zagotovljeno mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega 
razmerja.

Izobrazbena struktura zaposlenih je naslednja: 22 uslužbencev z doktoratom, 136 z magisterijem in 6 s specializacijo, 
375 z univerzitetno stopnjo izobrazbe, 45 z visoko strokovno izobrazbo, 19 z višjo strokovno izobrazbo, 62 s srednješolsko 
izobrazbo ter 7 s srednjo poklicno izobrazbo.

V tujini je delovalo 53 diplomatsko-konzularnih predstavništev, od tega 38 veleposlaništev, med njimi ponovno 
veleposlaništvo v Teheranu, 7 stalnih predstavništev, 5 generalnih konzulatov, 1 konzulat in 1 gospodarski urad in 1 
urad.

Na diplomatska predstavništva in konzulate Republike Slovenije v tujini je bilo razporejenih 256 uslužbencev (55 % 
žensk in 45 % moških), od tega 34 administrativno-tehničnih uslužbencev in 222 diplomatov. 

Na 20 diplomatskih predstavništev je bilo razporejenih 20 diplomatov, ki se ukvarjajo izključno z ekonomskim 
področjem (na preostalih predstavništvih te naloge opravljajo drugi diplomati ali lokalni strokovni uslužbenci). 

Za obrambno področje je bilo na diplomatskih predstavništvih razporejenih 42 uslužbencev ministrstva za obrambo (8 
obrambnih atašejev v veleposlaništvih in 34 obrambnih predstavnikov v stalnih predstavništvih). En obrambni ataše je 
iz Ljubljane nerezidenčno pristojen za štiri države. Na dveh diplomatskih predstavništvih sta službovala dva policijska 
atašeja.

Na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini je 176 oseb zaposlenih kot lokalna delovna sila, od tega jih 98 
opravlja tajniška, administrativna, korespondentska, receptorska, finančna, prevajalska in konzularna opravila, 44 
oseb opravlja dela voznika, kurirja, vzdrževalca, oskrbnika, vrtnarja, 28 oseb je zaposlenih za čiščenje poslovnih 
prostorov, 6 pa jih opravlja strokovno delo.

V letu 2016 je bilo odprtih 8 konzulatov, ki jih vodijo častni konzuli, imenovanih je bilo 9 častnih konzulov. Razrešenih 
je bilo 5 častnih konzulov. V enem primeru se je spremenil sedež konzulata, ki ga vodi častni konzul, in v enem primeru 
konzularno območje.

Slovenija ima skupno 18 generalnih konzulatov, ki jih vodijo častni generalni konzuli, in 101 konzulat, ki ga vodijo častni 
konzuli.

NAPOTITVE V MEDNARODNE ORGANIZACIJE
Ministrstvo ima napoteno strokovnjakinjo, ki deluje kot namestnica vodje posebne opazovalne misije v Ukrajini pod 
okriljem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

V Evropski službi za zunanje delovanje (EEAS) pogodbeno deluje 11 uslužbencev ministrstva, med njimi sta vodji 
delegacij EU v Skopju in Gvajani. S skupno 11 začasnimi uslužbenci se Slovenija še vedno uvršča med tri najbolje 
zastopane države v EU.

Graf 4: Izobrazbena struktura zaposlenih
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Poleg diplomatov, ki delujejo na EEAS, 6 uslužbencev ministrstva deluje v drugih mednarodnih organizacijah in telesih: 
4 trenutno službujejo na Evropski komisiji, po eden pa pri OVSE in v Uradu visokega predstavnika v Sarajevu (OHR).

OPAZOVANJE VOLITEV
Na začetku leta je bil na podlagi predvidenih sredstev za opazovanje volitev (15.000 evrov) oblikovan seznam prednostnih 
misij opazovanja volitev pod okriljem OVSE, kamor bi ministrstvo v skladu z zunanjepolitičnimi prednostnimi 
usmeritvami želelo napotiti svoje diplomate. Na podlagi seznama je 6 diplomatov sodelovalo pri naslednjih misijah 
opazovanja volitev, ki jih je organiziral OVSE: misiji opazovanja predčasnih parlamentarnih volitev v Kazahstanu 
(marca), parlamentarnih volitev v Ruski federaciji (septembra), Gruziji (oktobra) in Črni gori (oktobra), predčasnih 
parlamentarnih volitev v Makedoniji (decembra) in predčasnih predsedniških volitev v Uzbekistanu (december). 

Pri drugih tovrstnih opazovalnih misijah volitev predstavniki ministrstva niso sodelovali, predstavnica ministrstva pa 
se je kot dolgoročna opazovalka udeležila tudi ene od šestih misij opazovanja volitev, ki jih je organizirala in v celoti 
financirala Evropska unija (misije opazovanja splošnih volitev v Peruju aprila in junija).

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:

• Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji v Ministrstvu za zunanje zadeve,
• Navodilo o postopku in kriterijih za dodeljevanje sredstev iz Projektnega gospodarskega sklada,
• Navodilo o uporabi službenih vozil Ministrstva za zunanje zadeve in o prevozih uslužbencev Ministrstva za 

zunanje zadeve za službene potrebe,
• Postopkovnik Ministrstva za zunanje zadeve za izvajanje Sklada za notranjo varnost. 

Ministrstvo je pripravilo predlog Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, ki 
je bil poslan v medresorsko usklajevanje. V pripravi sta še Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike 
Slovenije in osnutek Zakona o konzularni zaščiti. Ministrstvo je dejavno sodelovalo tudi pri spremembi in dopolnitvi 
Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. Poleg tega opravlja pravni pregled aktov, 
ki jih v tujini sklepajo diplomatska predstavništva in konzulati (prodajne in najemne pogodbe za poslovne prostore, 
rezidence, zavarovanja, zaposlitve lokalnega osebja, poravnave itd.) ter sodeluje pri pripravi in pravnem pregledu 
pogodb in sporazumov, ki jih ministrstvo sklepa za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja. V skladu s predpisi 
pripravlja vladna gradiva v zvezi z vprašanji notranjega prava, predloge vlog v delovnopravnih in civilnopravnih sporih, 
katerih stranka je, in mnenja za Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije glede pritožb 
javnih uslužbencev. 

Vodilo je sedemnajst postopkov za dostop do informacij javnega značaja in skrbelo za kataloge zbirk osebnih podatkov, 
ki jih vodi. Dejavno je tudi na področju integritete in preprečevanja korupcije, v skladu s smernicami Komisije za 
preprečevanje korupcije je pripravilo poročilo o izvedenih ukrepih iz Načrta integritete Ministrstva za zunanje zadeve. 
Na podlagi Programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije je redno poročalo o izvedenih 
dejavnostih. Poleg obveščanja in ozaveščanja zaposlenih (na letnih posvetih, v okviru priprav za delo v zunanji službi 
itd.) je v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije pripravilo tudi dodatna usposabljanja. Služba za pravne 
zadeve in javna naročila dejavno sodeluje tudi pri nadzorih nad delovanjem in izvajanjem nalog predstavništev v tujini, 
ki jih opravlja glavni diplomatski nadzornik.

Ministrstvo je sodelovalo in usklajevalo prevzem nepremičnin diplomatskih predstavništev in konzulatov, ki jih je 
Slovenija pridobila iz nasledstva po nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji v Brasilii, Sao Paulu (oboje 
Brazilija), Rabatu (Maroko), Bamaku (Mali) in Dar er Salaamu (Tanzanija). Prav tako je začelo postopke za prenos 
lastninske pravice na prevzetih nepremičninah na Republiko Slovenijo. Formalno se je začel tudi postopek prodaje 
nepremičnine nekdanjega generalnega konzulata v Milanu, ki ga je Slovenija prevzela leta 2011. 

Ministrstvo je izvajalo dvaindvajset postopkov oddaje javnih naročil na podlagi Zakona o javnem naročanju, od tega 
sedemnajst postopkov na podlagi novega Zakona o javnem naročanju, ki je začel veljati 1. aprila. Izvedenih ali začetih je 
bilo največ naročil male vrednosti, in sicer osemnajst, trije odprti postopki ter en postopek s pogajanji brez predhodne 
objave. Pri tem je ministrstvo devet javnih naročil oddalo z uporabo elektronske obratne dražbe. Izvedlo je tudi en 
strokovni dialog in dvajset odpiranj konkurence na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov. Oddalo je štirinajst 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 sta bili oddani dve javni naročili, en začet 
postopek se še nadaljuje v leto 2017, prav tako tri evidenčna naročila.
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VARNOST IN LOGISTIKA
S področja varnosti (alarmni, video-nadzorni in mehanski sistemi, kontrola pristopa, IP-telefonija, operativno-
preventivno varovanje) je bilo opravljenih 175 varnostnih preverjanj po Zakonu o zunanjih zadevah in več protiprislušnih 
pregledov. Posodabljalo se je delovanje in centralno povezovanje za alarmne in videonadzorne sisteme, kar se bo 
zaradi zastarelosti nekaterih sistemov nadaljevalo tudi v letu 2017. Dobavljeno je bilo novo specialno blindirano vozilo. 
Prenovljen je bil sistem Ključar v stavbah Mladika, Licej in Šubičeva ter v celoti obnovljen dežurni komunikacijski 
center ministrstva.

Kupljenih je bilo devet novih vozil ter 1005 letalskih vozovnic (328 v Bruselj in 677 drugam). Z ministrstvom za javno 
upravo je bil podpisan sporazum o centralnem upravljanju nepremičnin, s čimer navedeno ministrstvo v letu 2017 
prevzema v upravljanje nepremičnin Licej, Mladika in Šubičeva.

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
Opravljene so bile selitve in prenove IT opreme in storitev na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v Zagrebu, 
Buenos Airesu, Prištini, Madridu, Clevelandu, Ottavi, Sarajevu, Varšavi in Ankari. Delna menjava opreme je bila 
izvedena tudi v Moskvi.

V sistem brezžičnega omrežja, ki je del enotnega brezžičnega omrežja (in enotne prijave) državnih organov, je bilo 
dodanih 11 diplomatsko-konzularnih predstavništev (skupaj 26 lokacij).

Vzpostavljen je bil sistem za upravljanje mobilnih naprav skupaj z ustrezno infrastrukturo.

Pripravljeni so bili dokumentacija in potrebni ukrepi za varnostno reakreditacijo komunikacijsko-informacijskega 
sistema ministrstva do stopnje INTERNO (KISI) in sistema I-EU Portal. Nameščen in zamenjan je bil šifrirni material 
sistema ACID za izmenjavo dokumentov nižjih stopenj tajnosti (R-UE/EU-R) med diplomatsko-konzularnimi 
predstavništvi in delegacijami EEAS v državah zunaj EU.

Zagotovljena je bila podpora izvedbi varnostno občutljivega dogodka ter celovita informacijska podpora Blejskemu 
strateškemu forumu.

Pripravljena je bila dokumentacija za potrebe inšpekcijskega nadzora državnega nadzornika za varstvo osebnih 
podatkov pri informacijskem pooblaščencu.

Izvedene so bile naslednje dejavnosti za zmanjševanje varnostnih tveganj:
• usposabljanje uporabnikov, ki odhajajo na diplomatsko-konzularna predstavništva,
• usposabljanje zaradi povečanega števila napadov z lažnim predstavljanjem (phishing) prek priponk v e-pošti,
• varnostno obveščanje in ozaveščanje uporabnikov s področja informacijske varnosti na portalu ministrstva,
• korektivni ukrepi za zmanjšanje tveganj odtekanja informacij – ukinitev preusmeritev in spodbuda k uporabi 

nadomestnih rešitev v okviru informacijskega sistema ministrstva, 
• izvajanje ukrepov za odpravo varnostnih tveganj mrežnih tiskalnikov in večfunkcijskih naprav v omrežju 

ministrstva.

V uporabo so bile predane nove aplikacije: 
• interni telefonski imenik kot dodatni modul aplikacije SSU, ki je združil notranjo in zunanjo službo v enotni 

aplikaciji ter poenostavil delo kadrovske službe pri urejanju podatkov,
• aplikacija Pooblastila.

Začelo se je delo pri projektu izdelave nove vizumske aplikacije (VizisNG), ki bo zamenjala aplikacijo Vizis, saj je ta v 
uporabi že več kot 17 let. Projekt, financiran iz sredstev EU, bo predvidoma trajal več let; v prvi fazi sta bili pridobljeni 
dve novi zaposlitvi.

Na področju mobilne telefonije je bila izvedena vrsta pomembnejših ukrepov:
• tekoč prehod vseh mobilnih številk na novega mobilnega operaterja Simobil; zamenjava vseh neustreznih 

mobilnih telefonov;
• vklapljanje storitev gostovanja na službenih poteh, kar dodatno prispeva k zniževanju stroškov pri uporabi 

mobilnih telefonov v tujini;
• prenova naročniških razmerij na več diplomatsko-konzularnih predstavništvih ter uskladitev obsega paketov 

z usmeritvami.
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UPRAVLJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA
Rast števila prejetih in poslanih elektronskih dokumentov v primerjavi s papirnatimi se nadaljuje, tako da je večina 
gradiva samo še v elektronski obliki – dnevno se prejme okoli 500 takšnih dokumentov.

DEPEŠNI SISTEM
V depešnem sistemu, v katerega se bo v januarju 2017 vključilo še veleposlaništvo v Teheranu, se dnevno obdela okoli 
300 vhodnih dokumentov, načrtuje pa se tudi potrebna nadgradnja sistema. 

TAJNI PODATKI
Oddelek za tajne podatke, Centralni register/Podregister EU in Podregister NATO je distribuiral več kakor 10.000 
tajnih podatkov (nacionalnih, EU in NATO). 

Delovanje Centralnega registra EU in Podregistra EU na SPBR so v 2015 preverili inšpektorji EU, v končnem poročilu iz 
2016 pa ni bilo ugotovljenih nobenih posebnosti pri obravnavanju tajnih podatkov EU.

DIPLOMATSKI ARHIV
V okviru pridobivanja arhivskega gradiva v skladu s Prilogo D Sporazuma o vprašanjih nasledstva po nekdanji Jugoslaviji 
je bilo Sloveniji predanih 43 mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na zadeve v zvezi z ozemljem Republike Slovenije ali 
na ustanove, ki imajo sedež na njenem ozemlju. V arhivih v Srbiji se je nadaljevalo evidentiranje arhivskega gradiva, ki 
se nanaša na delovanje Slovencev v diplomaciji od leta 1918 naprej.

Vključili smo se v fundacijo Arhivski portal Evrope (APEF), ki državam članicam omogoča dostop do zgodovinskih 
virov, izmenjavo gradiva in objavo dokumentov o zgodovini diplomacije.

KONZULARNA SLUŽBA
Konzularna služba se je v tem letu ukvarjala z nekaj odmevnimi primeri terorističnih napadov v naši bližini, v Berlinu, 
Nici, Parizu, Bruslju, Ankari, Carigradu in Egiptu. Spremljanje varnostnih razmer, obveščanje javnosti in redno 
posodabljanje napotkov popotnikom so pomemben del zaščite slovenskih državljanov v tujini. Konzularna služba 
skrbi za besedila v zavihkih Potovanje v tujino in Vizumi na spletni strani ministrstva. Slovenski državljani nam čedalje 
pogosteje prostovoljno zaupajo svoje podatke prek obrazca Podatki o potovanju v tujino, ki so nam jih v letu 2016 poslali 
več kot 660. Slovenska predstavništva so izdala več kot 300 potnih listov za vrnitev in s tem pomagala državljanom, ki 
jim je bil v tujini odtujen potovalni dokument.

Konzularna služba zelo aktivno sodeluje pri spremljanju problematike nadomestnega materinstva, posvojitev iz tujine 
ter zaščiti mladoletnih otrok, ki so poleg bolj klasičnih opravil (npr. pridobivanje podatkov o dedičih, pokojninski dobi 
in socialno-ekonomskih razmerah) glavnina socialne problematike. 

Zaradi letošnje spremembe zakona o prijavi prebivališča je bila potrebna nadgradnja sistema matičnega registra, 
Slovenija pa je začela decembra izdajati tudi novo, izpopolnjeno različico biometričnih potnih listov z dodatnimi 
zaščitnimi elementi in, posledično, nekoliko višjo ceno. Poleg potnih listov (navadnih, diplomatskih in službenih) 
diplomatska predstavništva in konzulati sprejemajo tudi vloge za osebne izkaznice ter zajemajo prstne odtise za 
vizume ter dovoljenja za prebivanje.

Za še učinkovitejše delo je bil nadgrajen informacijski sistem konzularne službe (ISKO), v katerem se vodijo zadeve 
na diplomatskih predstavništvih in konzulatih ter v Konzularni službi. Nadgradnja sistema ISKO pomeni kvalitativen 
preskok, saj poleg dnevnih statistik opravljenega dela evidentira tudi konzularne takse, kar prinaša večjo preglednost 
poslovanja. Za izdajo dovoljenj za prelete, ki so prav tako dnevno opravilo Konzularne službe, se je začela uporabljati 
nova aplikacija AVIA, ki omogoča elektronsko ustvarjanje dovoljenj za prelete in pristanke tujih državnih zrakoplovov 
(vojaških, vladnih in policijskih) ter drugih, ki niso namenjeni za javni prevoz v zračnem prometu.

Področje tujske problematike je zaznamovala rast števila izdanih vizumov, zelo uspešno pa deluje tudi sistem 
zastopanja pri izdaji vizumov ter izdajanje vizumov s pomočjo zunanjih izvajalcev, t. i. outsourcing (v letu 2016 je bil 
uveden v Turčiji). 

Za dobro pripravljenost uslužbencev na konzularnem področju je bilo organiziranih več izobraževanj in posvetov 
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(splošni, regionalni, priprave) ter preverjanje znanja za konzularni, diplomatski in višji diplomatski izpit. Kakovost 
konzularnega dela se preverja tudi z inšpekcijskimi nadzori (letos izvedena dva za področje konzularnega poslovanja). 
Naši sodelavci z vizumskega področja so uspešno sodelovali v letos sklenjenem projektu twinninga s Srbijo ter v še 
potekajočem s Črno goro. V letu 2016 so potekale tudi vizumske/schengenske konzultacije z Bolgarijo in Črno goro.

Konzularna služba in diplomatska predstavništva ter konzulati z overjanjem dokumentacije prav tako skrbijo za 
zaščito interesov pravnih in fizičnih oseb (tako Konzularna služba opaža izrazito rast števila overitev za gospodarske 
posle in urejanje dokumentacije za dovoljenja za delo v Sloveniji).

Uslužbenci Konzularne službe redno sodelujejo na evropski ravni v delovnih skupinah Sveta EU VISA, FoVIS, VISION, 
VisaCOMM in COCON, kolegi v tujini pa se redno udeležujejo in delo usklajujejo na lokalnih konzularnih sestankih. 
Prenova Vizumskega zakonika, novi formati vizumskih nalepk in kartic za dovoljenje za prebivanje so le nekatere od 
tem zasedanj DS VISA, prav tako pa Konzularna služba intenzivno dela pri prenosu evropske zakonodaje (Direktive 
2015/637) v slovensko. 

Konzularna služba in konzularni oddelki veleposlaništev so v letu 2016 prispevali v proračun za okoli 1.600.000,00 
EUR konzularnih taks (overitve, vizumi, vsa druga opravila).  

DIPLOMATSKI PROTOKOL
Diplomatski protokol je poskrbel za organizacijo, izvedbo ali vodenje 88 protokolarnih dogodkov, med njimi za en uradni 
in pet delovnih obiskov ministrov za zunanje zadeve tujih držav. Med večjimi dogodki velja omeniti 11. blejski strateški 
forum, ki ga je ministrstvo organiziralo v sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost, proslavo ob 25. obletnici 
slovenske diplomacije, mednarodne konference Konferenca ob zagonu strategije EU za Alpsko regijo, Staranje: pravice 
za krepitev vloge starejših, Teden sredozemske obale in makroekonomskih strategij, evro-sredozemsko konferenco 
Prevajanje za dialog ter Dan zalivskih držav in peti Dan Afrike. 

Na področju diplomatske korespondence je Diplomatski protokol pripravljal poverilna pisma veleposlanikom, patentna 
pisma slovenskim konzularnim funkcionarjem in eksekvature za tuje konzularne funkcionarje. Vodil je postopke 
izdaje agremajev tujim veleposlanikom in soglasij za tuje obrambne, vojaške in policijske atašeje ter pripravil predaje 
poverilnih pisem tujih veleposlanikov v Republiki Sloveniji. Skrbel je za najave prihodov tujih delegacij, potovanj 
ministra za zunanje zadeve ter drugih slovenskih visokih predstavnikov v tujino, najave diplomatske pošte in sprejemov 
tujih diplomatskih predstavništev. 

V skladu z notranjimi predpisi in mednarodnim pravom s področja privilegijev in imunitet je skrbel za nemoteno 
delovanje diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih 
organizacij ter njihovega osebja v Sloveniji. Izdajal je diplomatske, službene in konzularne izkaznice ter izkaznice za 
častne konzularne funkcionarje ter potrdila za uveljavljanje davčnih privilegijev.

Pomembno vlogo pri izvedbi protokolarnih dogodkov in v diplomatski korespondenci ima Oddelek za prevajanje, ki v 
skladu z ustaljeno prakso opravlja prevode besedil iz slovenščine v tuje jezike (angleščino, francoščino, nemščino in 
italijanščino) in obratno. 

Poleg večjih prevajalskih projektov, kot so Poročilo po Okvirni konvenciji Sveta Evrope o manjšinah, Delna razsodba 
arbitražnega sodišča in Memorandum za medsebojni pregled OECD DAC, opravil prevode 1060 dokumentov v obsegu 
2596 strani ter lekture 779 dokumentov, ki so obsegale 2077 strani.

Zagotovil je tolmačenje na 59 dogodkih; na 30 dogodkih je bilo opravljenih 121 ur simultanega tolmačenja, na 29 pa 
126 ur konsekutivnega tolmačenja. 

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

230Avstrija
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi 
novih mejnih listin za mejne sektorje XVI do 
XXI na skupni državni meji

 Ljubljana, 20.05.2016 30.06.2016 Ur.l.RS 49/16 
Mednarodne
pogodbe št.

11/16

01.09.2016 veljaven pogodbeni

Dogovor med Ministrstvom za zunanje 
zadeve Republike Slovenije in Zveznim 
ministrstvom za Evropo, integracijo in 
zunanje zadeve Republike Avstrije o 
vzajemnem zastopanju v vizumskih postopkih

 Ljubljana, 12.09.2016 Ur.l.RS    neveljaven pogodbeni

63Bosna in Hercegovina
Protokol med Vlado Republike Slovenije in 
Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o 
izvajanju Sporazuma med Evropsko 
skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o 
ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez 
dovoljenja

Protocol between the Government of the 
Republic of Slovenia and the Council of 
Ministers of Bosnia and Herzegovina on the 
implementation of the Agreement between 
the European Community and Bosnia and 
Herzegovina on the readmission of persons 
residing without authorisation

 Brdo pri Kranju, 
19.04.2016

Ur.l.RS    neveljaven pogodbeni

Zaključki, sprejeti na sestanku med oblastmi 
Republike Slovenije in Bosne in Hercegovine 
pod pokroviteljstvom Oddelka za izvrševanje 
sodb Evropskega sodišča za človekove 
pravice, ki je potekal v Sarajevu 6. In 7. aprila
206 glede izvrševanja sodbe v zadevi Ališić 
(pritožba št. 60642/08)

Conclusions reached at the meeting 
between the authorities of the Republic of 
Slovenia and Bosnia and Herzegovina 
under the auspices of the Department for 
the Execution of Judgments of the 
European Court of Human Rights held in 
Sarajevo on 6 and 7 April 2016 concerning 
the execution of the Ališić judgment 
(application no.60642/08)

 Srasbourg, 27.04.2016 19.10.2016 Ur.l.RS 65/16 
Mednarodne
pogodbe št.

14/16

20.10.2016 veljaven pogodbeni

Sporazum o spremembah in dopolnitvah 
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o 
zaposlovanju državljanov Bosne in 
Hercegovine v Republiki Sloveniji

 Sarajevo, 24.10.2016 Ur.l.RS    neveljaven pogodbeni

Protokol o spremembah in dopolnitvah 
Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Svetom ministrov 
Bosne in Hercegovine o zaposlovanju 
državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki
Sloveniji

 Sarajevo, 24.10.2016 Ur.l.RS    neveljaven pogodbeni

1 CERN



 Ime akta  Ime akta v jeziku članice EU   Podpis  Ratifikacija  Objava  Velja od  status  narava

Sporazum med Republiko Slovenijo in 
Evropsko agencijo za jedrske raziskave 
(CERN) o podelitvi statusa pridružene članice
kot predhodne faze članstva v CERN-u

Agreement between the Republic of 
Slovenia and the European Organization for
Nuclear Research (CERN) Concerning the 
Granting of the Status of Associate Member
in the Pre-stage to Membership at CERN

 Ženeva, 16.12.2016 Ur.l.RS    neveljaven pogodbeni

52Črna Gora
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Črne gore o sodleovanju v kulturi in 
izobraževanju

 Ljubljana, 12.12.2016 Ur.l.RS    neveljaven pogodbeni

3 ESA
Pridružitveni sporazum med Republiko 
Slovenijo in Evropsko vesoljsko agencijo

Association Agreement between the 
Government of the Republic of Slovenia and
the European Space Agency

 Pariz, 05.07.2016 20.10.2016 Ur.l.RS 70/16 
Mednarodne
pogodbe št.

15/16

16.11.2016 veljaven pogodbeni

33Evropska investicijska banka
Poroštvena pogodba med Republiko 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko 
(avtoceste IX)

Guarantee Agreement between the 
Republic of Slovenia and European 
Investment Bank (Highways IX)

 Ljubljana, 18.04.2016 19.05.2016 Ur.l.RS 41/6 
Mednarodne
pogodbe št.

7/16

veljaven pogodbeni

14Gruzija
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Gruzije o odpravi vizumske obveznosti 
za kratkoročno bivanje za imetnike službenih 
potnih listov

Agreement between the Government of the 
Republic of Slovenia and the Government of
Georgia on Short-Stay Visa Waiver for 
Holders of Service Passports

 Ljubljana, 18.07.2016 Ur.l.RS    neveljaven pogodbeni

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Gruzije o gospodarskem sodelovanju

Agreement between the Government of the 
Republic of Slovenia and the Government of
Georgia on Economic Cooperation

 Ljubljana, 18.07.2016 10.11.2016 Ur.l.RS 77/16 
Mednarodne
pogodbe št.

16/16

neveljaven pogodbeni

29Indija
Protokol o spremembah Konvencije med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in 
preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od
dohodka, ki je bila podpisana v Ljubljani 13. 
januarja 2003

Protocol Amending the Convention between
the Government of the Republic of Slovenia 
and the Government of the Republic of India
for the Avoidance of Double Taxation and 
the Prevention of Fiscal Evasion with 
respect to Taxes on Income, which was 
signed at Ljubljana on January 13, 2003

 Ljubljana, 17.05.2016 17.11.2016 Ur.l.RS 77/16 
Mednarodne
pogodbe št.

16/16

21.12.2016 veljaven pogodbeni

3 Irak



 Ime akta  Ime akta v jeziku članice EU   Podpis  Ratifikacija  Objava  Velja od  status  narava

Sporazum med Republiko Slovenijo in 
Republiko Irak o statusu osebja Slovenske 
vojske, ki sodeluje pri usposabljanju 
pripadnikov varnostnih sil regionalne vlade 
Iraškega Kurdistana, v Iraku

Agreement between the Republic of  
Slovenia and the Republic of Iraq on the 
Status of the Members of Slovenian Armed 
Forces in the Military Training of the 
Members of the Security Forces of the 
Regional Government of the Region of 
Kurdistan - Iraq

 *, 26.08.2016 07.12.2016 Ur.l.RS 81/16 
Mednarodne
pogodbe št.

17/16

26.08.2016 veljaven pogodbeni

22Japonska
Konvencija med Republiko Slovenijo in 
Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v
zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju 
davčnih utaj in izogibanja davkom

Convention between the Republic of 
Slovenia and Japan for the Elimination of 
Double Taxation with Respect to Taxes on 
Income and the Prevention of Tax Evasion 
and Avoidance

 Tokio, 30.10.2016 Ur.l.RS    neveljaven pogodbeni

14Kazahstan
Konvencija med Republiko Slovenijo in 
Republiko Kazahstan o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v
zvezi z davki od dohodka in premoženja

Convention between the Government of the 
Republic of Slovenia and the Government of
the Republic of Kazakhstan for the 
avoidance of double taxation and the 
prevention of fiscal evasion with respect to 
taxes on income and on capital

 Astana, 10.03.2016 21.06.2016 Ur.l.RS 49/16 
Mednarodne
pogodbe št.

11/16

neveljaven pogodbeni

18Kosovo
Pogodba med Republiko Slovenijo in 
Republiko Kosovo o medsebojnem 
izvrševanju sodnih odločb v kazenskih 
zadevah

Agreement between the Republic of 
Slovenia and the Republic of Kosovo on the 
mutual enforcement of judgments in criminal
matters

 Ljubljana, 28.10.2016 Ur.l.RS    neveljaven pogodbeni

Pogodba med Republiko Slovenijo in 
Republiko Kosovo o medsebojni pravni 
pomoči v kazenskih zadevah

Agreement between the Republic of 
Slovenia and the Republic of Kosovo on the 
mutual legal assistance in criminal matters

 Ljubljana, 28.10.2016 Ur.l.RS    neveljaven pogodbeni

Pogodba med Republiko Slovenijo in 
Republiko Kosovo o izročitvi

Agreement between the Republic of 
Slovenia and the Republic of Kosovo on 
extradition

 Ljubljana, 28.10.2016 Ur.l.RS    neveljaven pogodbeni

218Madžarska
Pogodba med Republiko Slovenijo in 
Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje 
zaradi vodnogospodarske ureditve potoka 
Ledava

 Brdo pri Kranju, 
22.01.2016

21.06.2016 Ur.l.RS 49/16 
Mednarodne
pogodbe št.

11/16

01.09.2016 veljaven pogodbeni

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Madžarske o izmenjavi in 
medsebojnem varovanju tajnih podatkov

Agreement between the Government of the 
Republic of Slovenia and the Government of
Hungary on the Exchange and Mutual 
Protection of Classified Information

 Brdo pri Kranju, 
22.01.2016

21.06.2016 Ur.l.RS 49/16 
Mednarodne
pogodbe št.

11/16

01.09.2016 veljaven pogodbeni



 Ime akta  Ime akta v jeziku članice EU   Podpis  Ratifikacija  Objava  Velja od  status  narava

109Makedonija
Protokol med Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport Republike Slovenije in 
Ministrstvom za izobraževanje in znanost 
Republike Makedonije o sodelovanju na 
področju izobraževanja

Protocol between the Ministry of Education, 
Science and Sport of the Republic of 
Slovenia and the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Macedonia on 
cooperation in the field of education

 Ljubljana, 23.02.2016 28.07.2016 Ur.l.RS 53/16 
Mednarodne
pogodbe št.

12/16

 začasno
od:23.02.2016

neveljaven pogodbeni

13Maroko
Sporazum med Vlado republike Slovenije in 
Vlado Kraljevine Maroko o mednarodnem 
cestnem prevozu potnikov in blaga

Agreement between the Government of the 
Republic of Slovenia and the Government of
the Kingdom of Morocco on International 
Road Transport of Passengers and Goods

 Rabat, 05.04.2016 Ur.l.RS    neveljaven pogodbeni

Konvencija med Republiko Slovenijo in 
Kraljevino Maroko o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v
zvezi z davki od dohodka

Convention between the Republic of 
Slovenia and the Kingdom of Morocco for 
the Avoidance of Double Taxation and the 
Prevention of Fiscal Evasion with Respect 
to Taxes on Income

 Rabat, 05.04.2016 Ur.l.RS    neveljaven pogodbeni

55Združene države Amerike
Sporazum o vzajemnosti pri javnih naročilih 
na področju obrambe med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike

A reciprocal defense procurement 
agreement between the Government of the 
Republic of Slovenia and the Government of
the United States of America

 Washington D.C., 
08.04.2016

16.06.2016 Ur.l.RS 9/16 
Mednarodne
pogodbe št.

43/16

22.06.2016 veljaven pogodbeni

1 Zimbabve
Skupna izjava o vzpostavitvi diplomatskih 
odnosov med Republiko Slovenijo in 
Republiko Zimbabve

Joint Communique on the Establishment of 
Diplomatic Relations between the Republic 
of Slovenia and the Republic of Zimbabwe

 New York, 22.07.2016     22.07.2016 veljaven pogodbeni
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DIPLOMATSKO 
IN KONZULARNO 
PREDSTAVNIŠTVO

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK

VELEPOSLANIŠTVO 
ANKARA http://ankara.veleposlanistvo.si/ @SLOinTUR

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

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

Australia

VELEPOSLANIŠTVO 
DEN HAAG http://haag.veleposlanistvo.si/ @SLOinNED Veleposlaništvo RS Slovenije 

na Nizozemskem

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/ @SLOinDEN Embassy of the Republic of 

Slovenia in Copenhagen

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

London

http://ankara.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinTUR
https://www.facebook.com/pages/Slovenian-Embassy-Ankara-Slovenya-Cumhuriyeti-B%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7iligi-Ankara/1403811973212724
https://www.facebook.com/pages/Slovenian-Embassy-Ankara-Slovenya-Cumhuriyeti-B%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7iligi-Ankara/1403811973212724
https://www.facebook.com/pages/Slovenian-Embassy-Ankara-Slovenya-Cumhuriyeti-B%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7iligi-Ankara/1403811973212724
http://atene.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinGRE
http://beograd.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinSRB
https://www.facebook.com/Veleposlani%C5%A1tvo-Slovenije-v-BeograduAmbasada-Slovenije-u-Beogradu-1539437736299008/
https://www.facebook.com/Veleposlani%C5%A1tvo-Slovenije-v-BeograduAmbasada-Slovenije-u-Beogradu-1539437736299008/
https://www.facebook.com/Veleposlani%C5%A1tvo-Slovenije-v-BeograduAmbasada-Slovenije-u-Beogradu-1539437736299008/
http://berlin.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinGER
https://www.facebook.com/botschaftslowenienberlin
https://www.facebook.com/botschaftslowenienberlin
https://www.facebook.com/botschaftslowenienberlin
http://bern.embassy.si
https://twitter.com/SLOinSUI
https://www.facebook.com/pages/Veleposlani%C5%A1tvo-RS-v-Bernu-Embassy-of-the-Republic-of-Slovenia-in-Bern/1532935006954081
https://www.facebook.com/pages/Veleposlani%C5%A1tvo-RS-v-Bernu-Embassy-of-the-Republic-of-Slovenia-in-Bern/1532935006954081
https://www.facebook.com/pages/Veleposlani%C5%A1tvo-RS-v-Bernu-Embassy-of-the-Republic-of-Slovenia-in-Bern/1532935006954081
http://bratislava.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinSVK
https://www.facebook.com/pages/Ve%C4%BEvyslanectvo-Slovinskej-republiky-Veleposlani%C5%A1tvo-Republike-Slovenije/298461858917
https://www.facebook.com/pages/Ve%C4%BEvyslanectvo-Slovinskej-republiky-Veleposlani%C5%A1tvo-Republike-Slovenije/298461858917
https://www.facebook.com/pages/Ve%C4%BEvyslanectvo-Slovinskej-republiky-Veleposlani%C5%A1tvo-Republike-Slovenije/298461858917
http://brasilia.embassy.si
https://twitter.com/SLOinBRA
https://www.facebook.com/eslovenianobrasil
https://www.facebook.com/eslovenianobrasil
http://bruselj.veleposlanistvo.si/
https://twitter.com/SLOinBEL
https://www.facebook.com/Embassy-of-Slovenia-Brussels-1401400066792687/
https://www.facebook.com/Embassy-of-Slovenia-Brussels-1401400066792687/
http://budimpesta.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinHUN
https://www.facebook.com/sloinhun
https://www.facebook.com/sloinhun
https://www.facebook.com/sloinhun
http://buenosaires.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinARG
https://www.facebook.com/pages/Embajada-de-Eslovenia-en-Buenos-Aires/553348564707327
https://www.facebook.com/pages/Embajada-de-Eslovenia-en-Buenos-Aires/553348564707327
http://bukaresta.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinROU
https://www.facebook.com/embslobuc/
https://www.facebook.com/embslobuc/
http://canberra.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinAUS
https://www.facebook.com/slovenian.consulate.sa
https://www.facebook.com/slovenian.consulate.sa
http://haag.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinNED
https://sl-si.facebook.com/veleposlanistvoslovenije.nanizozemskem
https://sl-si.facebook.com/veleposlanistvoslovenije.nanizozemskem
http://dunaj.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinAUT
https://www.facebook.com/botschaftslowenienwien
https://www.facebook.com/botschaftslowenienwien
https://www.facebook.com/botschaftslowenienwien
http://kairo.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinEGY
https://www.facebook.com/pages/Slovensko-veleposlani%C5%A1tvo-v-Kairu-Slovenian-Embassy-in-Cairo/313474845518359
https://www.facebook.com/pages/Slovensko-veleposlani%C5%A1tvo-v-Kairu-Slovenian-Embassy-in-Cairo/313474845518359
https://www.facebook.com/pages/Slovensko-veleposlani%C5%A1tvo-v-Kairu-Slovenian-Embassy-in-Cairo/313474845518359
http://kijev.veleposlanistvo.si/
https://twitter.com/SLOinUKR
https://www.facebook.com/pages/Embassy-of-the-Republic-of-Slovenia-in-Kyiv/618024744892290
https://www.facebook.com/pages/Embassy-of-the-Republic-of-Slovenia-in-Kyiv/618024744892290
http://kopenhagen.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinDEN
https://www.facebook.com/pages/Embassy-of-the-Republic-of-Slovenia-in-Copenhagen/173579429515528
https://www.facebook.com/pages/Embassy-of-the-Republic-of-Slovenia-in-Copenhagen/173579429515528
http://london.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinUK
https://www.facebook.com/Embassy.Slovenia.London
https://www.facebook.com/Embassy.Slovenia.London
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VELEPOSLANIŠTVO 
MADRID http://madrid.veleposlanistvo.si/ @SLOinESP

Veleposlaništvo RS v 
Madridu - Embajada de 
Eslovenia en 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

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 Veleposlaništvo Slovenije V 

Sarajevu

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

VELEPOSLANIŠTVO 
TEHERAN http://tehran.embassy.si/

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

VELEPOSLANIŠTVO 
TIRANA http://tirana.veleposlanistvo.si/ @SLOinALB

VELEPOSLANIŠTVO 
TOKIO http://tokio.veleposlanistvo.si/ @SLOinJPN Slovenian Embassy Tokyo

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

Slovenije v Varšavi

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

http://madrid.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinESP
https://www.facebook.com/EsloveniaMadrid
https://www.facebook.com/EsloveniaMadrid
https://www.facebook.com/EsloveniaMadrid
http://moskva.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinRUS
https://www.facebook.com/pages/Embassy-of-Slovenia-in-Moscow/144863898876126
https://www.facebook.com/pages/Embassy-of-Slovenia-in-Moscow/144863898876126
http://newdelhi.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinIND
https://www.facebook.com/sloveniainindia/
http://ottawa.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinCAN
https://www.facebook.com/SlovenianEmbassyCanada
https://www.facebook.com/SlovenianEmbassyCanada
http://pariz.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinFRA
https://www.facebook.com/pages/Veleposlani%C5%A1tvo-RS-v-Parizu-Ambassade-de-la-Slov%C3%A9nie-%C3%A0-Paris/217349648440513
https://www.facebook.com/pages/Veleposlani%C5%A1tvo-RS-v-Parizu-Ambassade-de-la-Slov%C3%A9nie-%C3%A0-Paris/217349648440513
https://www.facebook.com/pages/Veleposlani%C5%A1tvo-RS-v-Parizu-Ambassade-de-la-Slov%C3%A9nie-%C3%A0-Paris/217349648440513
http://peking.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinCHN
http://podgorica.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinMNE
https://www.facebook.com/slovenianembassypodgorica
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
https://www.facebook.com/pages/Embassy-of-Slovenia-in-Prague-Velvyslanectv%C3%AD-Republiky-Slovinsko-v-Praze/335587573249225
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
https://www.facebook.com/pages/Veleposlani%C5%A1tvo-Slovenije-v-Pri%C5%A1tini-Embassy-of-Slovenia-in-Pristina/1524992621074682
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
https://www.facebook.com/ambasciataslovenaroma
https://www.facebook.com/ambasciataslovenaroma
http://sarajevo.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinBIH
https://www.facebook.com/people/Veleposlani%C5%A1tvo-Slovenije-V-Sarajevu/100004555395147
https://www.facebook.com/people/Veleposlani%C5%A1tvo-Slovenije-V-Sarajevu/100004555395147
http://skopje.embassy.si
https://twitter.com/SLOinMKD
https://www.facebook.com/slovenianembassy.skopje
http://www.tehran.embassy.si/
http://telaviv.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinISR
https://www.facebook.com/sloveniainisrael
http://tirana.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinALB
http://tokio.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinJPN
https://www.facebook.com/slovenianembassy.tokyo
http://varsava.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinPOL
https://www.facebook.com/Veleposlani%C5%A1tvo-Republike-Slovenije-v-Var%C5%A1avi-1059169570775143/
https://www.facebook.com/Veleposlani%C5%A1tvo-Republike-Slovenije-v-Var%C5%A1avi-1059169570775143/
http://vatikan.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinHollySee
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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/ @SLOinEU
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/ @SLOtoUNVienna

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

GENERALNI 
KONZULAT 
CLEVELAND

http://cleveland.konzulat.si/

GENERALNI 
KONZULAT 
MONOŠTER

http://monoster.konzulat.si/

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/
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https://www.facebook.com/sloveniamissionun
https://www.facebook.com/sloveniamissionun
http://strasbourg.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoCoE
https://www.facebook.com/SlovenianMissionToTheCouncilOfEuropeStrasbourg
https://www.facebook.com/SlovenianMissionToTheCouncilOfEuropeStrasbourg
https://www.facebook.com/SlovenianMissionToTheCouncilOfEuropeStrasbourg
http://zeneva.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoUNGeneva
https://www.facebook.com/SloveniaGeneva
https://www.facebook.com/SloveniaGeneva
https://www.facebook.com/SloveniaGeneva
http://pariz.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoOECD
https://www.facebook.com/SLOtoOECD
https://www.facebook.com/SLOtoOECD
http://celovec.konzulat.si
https://www.facebook.com/Slovenski-generalni-konzulat-v-Celovcu-Slowenisches-Generalkonsulat-1502231150053363/
https://www.facebook.com/Slovenski-generalni-konzulat-v-Celovcu-Slowenisches-Generalkonsulat-1502231150053363/
https://www.facebook.com/Slovenski-generalni-konzulat-v-Celovcu-Slowenisches-Generalkonsulat-1502231150053363/
http://cleveland.konzulat.si
http://monoster.konzulat.si/
http://muenchen.konzulat.si/
https://www.facebook.com/generalnikonzulat
https://www.facebook.com/generalnikonzulat
https://www.facebook.com/generalnikonzulat
http://trst.konzulat.si/
http://ramala.predstavnistvo.si
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