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UVODNIK MINISTRA ZA ZUNANJE ZADEVE
Leto 2017 je mednarodni skupnosti prineslo številne nove 
izzive, a ostala je tudi večina starih. Mednarodni odnosi so 
še vedno nepredvidljivi, nezaupanje se je pri vseh ključnih 
krizah le še povečevalo. Večina dolgotrajnih sporov še ni 
razrešenih: Sirija, Libija, Afganistan, Jemen, ukrajinska 
kriza – če omenimo le nekatere. Novim nestabilnostim 
smo bili priča v Afriki. V Latinski Ameriki smo spremljali 
prizadevanja za ohranitev miru v Kolumbiji, notranja kriza 
v Venezueli pa se je poglobila.

V Evropski uniji smo iskali odgovore na vprašanje o lastni 
prihodnosti. Razprave o tem so v ključni fazi, izrisal se je 
tudi okvir za izstop Združenega kraljestva iz EU. Velik izziv 
za evropske institucije in države članice so predstavljali 
notranjepolitični dogodki v nekaterih članicah – tudi 
njihovo spoštovanje mednarodnega prava, odločitev 
sodišč in sprejetih zavez.

Evropa je še vedno cilj migrantov. Poleg vprašanj glede 
njihove oskrbe, integracije, zagotavljanja varnosti in 
delitve bremen smo se soočili še s tem, da organizirani 
kriminal okrutno izkorišča migrante.

Poraz Daiša v Iraku in Siriji je bil pomemben dosežek 
mednarodne skupnosti. A temu sta sledila selitev 
terorističnih borcev na druge lokacije in pojavljanje novih 
žarišč. Za Slovenijo je problematična velika izpostavljenost 
držav Zahodnega Balkana, kamor se bo najverjetneje 
zatekel del tujih terorističnih borcev, ki bodo tu čakali na 
priložnost, da se ponovno vrnejo v Zahodno Evropo.

Leto 2017 so zaznamovali resna jedrska grožnja Severne Koreje, okrepljeno uveljavljanje nacionalnih interesov 
ZDA, Kitajske in Ruske federacije ter novo umeščanje akterjev na Bližnjem vzhodu. Vse več je bilo enostranskega 
ali dvostranskega urejanja odnosov, reševanja kriz in postavljanja pravil, kar je oslabilo skupna prizadevanja v 
okviru mednarodnih organizacij. Zaradi ameriške odločitve o priznanju Jeruzalema za glavno mesto Izraela se je 
bližnjevzhodni mirovni proces znašel pred novimi izzivi.  Glasovanje o tem vprašanju v Generalni skupščini OZN je 
dodatno poglobilo razhajanja v mednarodni skupnosti.

Grobe in sistematične kršitve človekovih pravic so se dogajale v nezmanjšanem obsegu. UNICEF je opozoril, da je bilo 
l. 2017 za otroke na ozemljih, kjer potekajo oboroženi spopadi, eno najbolj nevarnih v zgodovini. Odmevne medijske 
zgodbe so razkrile razsežnosti spolnega nasilja in diskriminacije v večini sodobnih družb.

Slovenska diplomacija je na področju tako evropske kot siceršnje zunanje politike v letu 2017 pozornost namenjala 
številnim temam.

Evropska unija se že nekaj let sooča s številnimi resnimi izzivi. Brexit je nastavil ogledalo uniji in njenim članicam 
ter pokazal, kako nujen je resen razmislek o prihodnosti povezave. Slovenija je poudarjala, da je potrebno zagotoviti 
enotnost med državami članicami, povrniti zaupanje v prihodnost unije in omejiti populistično širjenje evroskepticizma.

Slovenska vlada je po vrsti javnih razprav decembra 2017 sprejela izhodišča o ključnih vsebinskih področjih za razpravo 
o prihodnosti EU. Skladno z njimi se bo Slovenija zavzemala za trdno, tesno povezano in enotno EU, ki se bo lahko 
učinkovito soočala s ključnimi izzivi in grožnjami. Prepričani smo namreč, da je najboljše jamstvo za uspešen razvoj 
Slovenije prav močna in povezana EU. Razpravo o prihodnji ureditvi EU še nadaljujemo.

Podprli smo krepitev in poglabljanje sodelovanja med državami EU na področju skupne zunanje, varnostne in obrambne 
politike, enako velja za nadgradnjo sodelovanja z Natom. S pristopom k stalnemu strukturiranemu sodelovanju na 
področju obrambe PESCO smo pokazali, da želimo sodelovati z državami, ki si prizadevajo za tesno povezanost tudi 
na področju obrambe.

Na področju migracij, azilne politike in notranje varnosti smo si prizadevali za skupno delovanje in odzivanje EU ter 
za namenjanje ustrezne pozornosti vsem migracijskim potem. Potrebno je zagotoviti delujoče schengensko območje 
brez nepotrebnega nadzora na notranjih mejah.

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec
Foto: Tamino Petelinšek/STA
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Na področju poglabljanja ekonomske in monetarne unije Slovenija zagovarja učinkovito upravljanje monetarne unije, 
komunitarni pristop in enotnost EU. Potrebno je upoštevati posebnosti manjših in odprtih gospodarstev, kakršno je 
slovensko. Enotna monetarna unija mora ostati odprta za vse.

Močna socialna dimenzija je za EU povezovalni element, posebej zaradi posledic finančne in ekonomske krize ter 
dejstva, da je med državljani EU zaznati porast občutka socialne in ekonomske ranljivosti ter neenakosti. Podpiramo 
nadaljnje povezovanje EU na tem področju, saj je socialna kohezija dejavnik gospodarske rasti.

Slovenija zagovarja ohranitev institucionalnih ravnovesij, tudi zaradi opaznega prizadevanja velikih držav članic, da bi 
pridobile več neposrednega vpliva na račun skupnih institucij in vpliva manjših članic.

Slovenija bo l. 2021 drugič predsedovala Svetu EU – ponovno v trojki z Nemčijo in Portugalsko. Priprave na predsedovanje 
smo že začeli.

Slovenija na gospodarskem področju odlično sodeluje z vsemi sosednjimi državami. V letu 2017 smo bili pri vseh 
sosedah priča rasti blagovne menjave, kar je zelo spodbudno za izvozno naravnano gospodarstvo, kakršno je slovensko.

Z Italijo smo imeli v l. 2017 okrepljene stike: gostili smo predsednika vlade in koordinacijski odbor ministrov, Rim je 
obiskal slovenski zunanji minister. Doseženi so bili konkretni dogovori glede slovenske narodne skupnosti v Italiji 
in reševanja nekaterih dvostranskih  vprašanj. Nadaljujemo z zelo uspešno obliko čezmejnega sodelovanja v okviru 
skupnega odbora s Furlanijo - Julijsko krajino.

Pri Avstriji je potrebno poudariti odličen dialog s koroškim deželnim glavarjem ter z nekdanjim zunanjim ministrom 
in zdajšnjim zveznim kanclerjem pri spremembah koroške deželne ustave, kjer so Slovenci prvič izrecno omenjeni. 
Hkrati je to edina deželna ustava v Avstriji, ki omenja narodno skupnost. Uspešno čezmejno sodelovanje v okviru 
Stalnih odborov še naprej poteka z deželama Štajersko in Koroško. Želimo si, da bi se dobro sodelovanje nadaljevalo 
tudi z novo avstrijsko vlado.

Z Madžarsko smo močno okrepili sodelovanje pri konkretnih projektih, sodelujemo tudi pri izvedbi nekaterih 
pomembnih infrastrukturnih projektov. Madžarska nas med svojim predsedovanjem V4 redno vključuje v format V4+, 
kar je pomembno za umeščanje Slovenije v srednjeevropski prostor.

Odnose s Hrvaško kljub dobremu gospodarskemu sodelovanju zaznamujejo nerešena vprašanja, zlasti hrvaško 
vztrajanje pri nespoštovanju arbitražne razsodbe o meji med državama. Hrvaško ravnanje resno otežuje politični 
dialog, hkrati pa kaže, kako pomembno je spoštovanje mednarodnega prava ter razsodb sodišč in tribunalov za 
urejene odnose v mednarodni skupnosti. To je temelj mednarodnega miru in varnosti ter osnovno izhodišče vladavine 
prava. Spoštovanje odločitev arbitražnega sodišča ni opcijsko, ampak je zavezujoče za obe strani.

Na področju nasledstva nekdanje SFRJ je viden znaten napredek. Prevzeli smo vseh deset diplomatskih nepremičnin, 
ki so nam pripadle v skladu z doslej doseženimi dogovori med državami naslednicami; prav tako potekajo skupne 
prodaje petih nepremičnin. Prevzeli smo tudi večino radiciranih mednarodnih pogodb, ki nam pripadajo v skladu s 
Sporazumom o nasledstvu.

Evropsko sodišče za človekove pravice je aprila 2017 ugotovilo, da slovenski zakon, ki ureja način izvršitve sodbe v 
zadevi Ališić, v celoti izpolnjuje kriterije, določene v tej sodbi. Slovenija svoje obveznosti iz Sporazuma o nasledstvu 
izpolnjuje, zato tudi od drugih držav naslednic pričakuje enako.

Stabilnost in razvoj Zahodnega Balkana ostajata v strateškem interesu Slovenije in tudi EU kot celote, zato državam 
na tem območju posvečamo veliko pozornosti in nadaljujemo s pobudami, ki poudarjajo pomen proaktivnega 
pristopa EU glede dinamike širitvenega napredka in glede obravnave odprtih dvostranskih vprašanj med državami 
v regiji. Slovenija se umešča med tiste države EU, ki aktivno sooblikujejo širitveno politiko s konkretnimi pobudami. 
Opozarjamo na temeljno povezanost dinamike in vsebine procesa širitve s stabilnostjo in napredkom Zahodnega 
Balkana.

Obenem Slovenija podpira različne procese regionalnega sodelovanja, ki predstavljajo forum za zelo odprte 
razprave. Dejavni smo v procesu Brdo-Brioni in znotraj Berlinskega procesa, julija 2017 pa smo prevzeli tudi enoletno 
predsedovanje Procesu za sodelovanje v Jugovzhodni Evropi (SEECP), kjer so prednostna področja nadaljevanje 
podpore politiki širitve Evropske unije, varnost, pozitivna perspektiva mladih in digitalna preobrazba družbe.

Leto 2017 je bilo leto pomembnih prelomnic v številnih evropskih državah. Izredno pomembno je, da se preboj 
evroskepticizma zaenkrat še ni zgodil. Nemčija in Francija ostajata gonilni sili EU, obe državi pa sta tudi naši strateški 
partnerici. Tudi sicer so evropske države ključne slovenske partnerice in pomembno prispevajo k dobrim rezultatom 
slovenskega izvoznega gospodarstva. Slovenija je tudi v minulem letu dejavno sodelovala z državami Višegrajske 
skupine v okviru formata V4+ in imela pomembno vlogo v treh od štirih makroregionalnih strategij EU.
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Med slovenske strateške partnerje sodi tudi Turčija, ki je hkrati strateško pomembna za celotno EU, zlasti zaradi 
migracij. Tega se moramo zavedati ob hkratnem realno kritičnem stališču do trenutnega notranjega dogajanja v 
državi.

Za Slovenijo je izjemnega pomena še vrsta drugih držav zunaj EU. ZDA so naša ključna čezatlantska zaveznica in nanjo 
gledamo kot na strateško partnerico. Z ZDA smo vzdrževali reden dialog o vseh področjih v skupnem interesu v želji, 
da bi sodelovanje še okrepili.

Za reden dialog – še posebej za dobro gospodarsko sodelovanje – smo si prizadevali tudi v odnosih z Rusko federacijo. 
Rusija je naš pomemben gospodarski partner in vplivna velesila, brez katere ključnih kriznih žarišč v svetu verjetno 
ne bo mogoče odpraviti. Sodelovanje z Rusko federacijo je za Slovenijo pomembno, a hkrati ne pomeni odklona od 
politike do Ukrajine ter spoštovanja njene suverenosti in ozemeljske celovitosti.

S Kitajsko smo krepili odnose zlasti znotraj pobude za sodelovanje s srednje  in vzhodnoevropskimi državami (t. i. 
pobuda 16 + 1), formalno pa smo se lani pridružili še kitajski pobudi Belt and Road. Z azijsko velesilo smo okrepili 
sodelovanje tudi v boju proti organiziranemu kriminalu. Vzdrževali smo reden dialog, v okviru katerega ostajamo 
zavezani spoštovanju politike ene Kitajske.

Ključni partnerji v azijskem prostoru so še Japonska, Republika Koreja in Indija, s katerimi tesno sodelujemo, iščemo 
pa tudi priložnosti za nadaljnjo krepitev sodelovanja z drugimi državami v regiji.

Posebno pozornost smo namenjali Bližnjemu vzhodu in Severni Afriki. Naša stališča do razmer v regiji sledijo načelom 
mirnega oz. političnega reševanja kriz, spoštovanja človekovih pravic, spodbujanja politične in družbene vključenosti, 
boja zoper mednarodni terorizem in načelom za človeka dostojnega upravljanja z migracijami. V našem interesu je 
poglabljanje odnosov z zalivskimi državami, zato smo v Abu Dabiju decembra 2017 formalno odprli veleposlaništvo.

Razvoj dogodkov v zvezi z izraelsko-palestinskim vprašanjem je vlado spodbudil, da je decembra nadaljevala julija 
2015 prekinjeno razpravo o vidikih in učinkih priznanja Palestine kot neodvisne in samostojne države. Državnemu 
zboru je predlagala nadaljevanje razprave o postopku priznanja, sama pa se je zavezala, da bo opravila še nekatere 
analize, ki bi pokazale, kako bi priznanje pripomoglo h krepitvi palestinske državnosti in povečanju pritiska za iskanje 
trajne in miroljubne rešitve v okviru mirovnega procesa ter kako bi se s tem lahko spremenilo stanje na terenu.

Tudi v lanskem letu smo bili dejavni na področju medkulturnega in medverskega dialoga. Pri tem imamo v mislih 
priložnosti, ki jih ponuja naše članstvo v Uniji za Sredozemlje, in podporo delovanju Evro-sredozemske univerze 
EMUNI.

Naša gospodarska diplomacija izhaja iz trenutno pozitivnih in spodbudnih gospodarskih in finančnih razmer v Sloveniji. 
Ti pozitivni trendi temeljijo na visoki rasti izvoza, povečanju zasebne porabe in vlaganjih. K rasti izvoza in tujih vlaganj 
je pomemben delež prispevala gospodarska diplomacija, ki se je dokončno utrdila kot ena od prednostnih nalog 
zunanje politike. Skrb za zaščito in predstavljanje interesov slovenskega gospodarstva sta postala stalnici pri našem 
delu.

Zunanje ministrstvo ostaja pomemben deležnik pri prodoru slovenskega gospodarstva na mednarodne trge, 
gospodarska diplomacija pa orodje, ki ga ves čas razvijamo in nadgrajujemo. Naš cilj mora še naprej ostati ustvarjanje 
novih povezav ter odpiranje novih vrat za poslovne in strateške priložnosti naših podjetij.

Številna slovenska podjetja so zaradi inovativnosti in tehnoloških dosežkov med vodilnimi v svetu v svojih specializiranih 
segmentih, kjer je konkurenca ostra in lahko obstanejo le najboljši, ki so sposobni hitrih sprememb in imajo kakovostno 
znanje. Številna slovenska podjetja imajo vodilno vlogo pri mnogih mednarodnih projektih, ki jim je skupna visoka 
kakovost, druga pa pri mednarodnih partnerjih taka sodelovanja šele iščejo. Tudi ta podjetja lahko računajo na vso 
našo podporo.

Na področju javne diplomacije ostaja Strateški forum Bled (BSF) eden od osrednjih projektov v organizaciji zunanjega 
ministrstva. Na lanskem forumu je sodelovalo več kot 1000 udeležencev iz 66 držav, kar dokazuje, da se BSF ni 
uveljavil le kot vodilni forum v srednji in jugovzhodni Evropi, temveč da dosega vedno večjo prepoznavnost tudi na 
globalni ravni.

Skupaj z Evro-sredozemsko univerzo EMUNI redno organiziramo letno jesensko konferenco v Piranu; prav tako z redno 
izvedbo Dneva Afrike krepimo sodelovanje z državami Podsaharske Afrike. Po enakem vzoru smo se lotili sodelovanja 
z zalivskimi državami ter naredili prve korake pri organizaciji tematskega dogodka za države Latinske Amerike.

V okviru javne diplomacije ne gre pozabiti na promocijo naše kulture, pri čemer dobro sodelujemo z Ministrstvom za 
kulturo ter Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu. Kulturna diplomacija je pomemben element mehke moči 
slovenske zunanje politike, s katerim dosegamo utrjevanje ključnih vrednot v mednarodni skupnosti.
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Multilateralne aktivnosti so eden ključnih elementov slovenske zunanje politike. Ne glede na razmere, v katerih se zdi, 
da multilateralizem izgublja moč, si moramo še naprej prizadevati, da v mednarodnih organizacijah predstavljamo 
lastne pobude, zanje pridobivamo zaveznike in jih uveljavljamo v širši mednarodni skupnosti.

Odličen primer je razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel. Slovensko pobudo smo učinkovito predstavljali znotraj 
pristojnih mednarodnih organizacij in pri naših bilateralnih sogovornikih ter decembra 2017 zagotovili soglasno 
potrditev resolucije v Generalni skupščini OZN.

Slovenija je v mednarodnih organizacijah prepoznavna, cenjena in odgovorna članica. Tudi to nam je omogočilo, 
da je bil slovenski stalni predstavnik pri Uradu OZN v Ženevi imenovan za predsedujočega Svetu OZN za človekove 
pravice (SČP) za l. 2018. Slovenija se znotraj SČP posveča svojim tradicionalnim prioritetam (otrokove pravice, enakost 
spolov in boj proti vsem oblikam diskriminacije, človekove pravice in okolje, izobraževanje za človekove pravice), 
obenem pa bomo zaradi funkcije predsedujočega pomemben del prizadevanj za učinkovito delovanje SČP, za njegovo 
povezovanje z drugimi institucijami v okviru OZN ter za njegovo vidnost in prepoznavnost.

Tudi v lanskem letu smo poudarjali pomen delujočega sistema mednarodnega kazenskega pravosodja. Ob izteku 
l. 2017 je delo končalo Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, ki je opravilo pomembno delo pri 
preprečevanju nekaznovanosti in zagotavljanju podlage za spravo v regiji. Mednarodno pravo – zlasti pri celovitem 
izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice – se pomembno odraža tudi pri našem delovanju v Svetu 
Evrope.

Mednarodna varnost in boj proti terorizmu sta v času zapletenih varnostnih izzivov še kako pomembna, zato se 
Slovenija zavzema za celovit in aktiven pristop k zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti. Kot je zapisano v 
Deklaraciji o zunanji politiki, je Nato temeljni okvir za zagotavljanje naše nacionalne varnosti. Naša vloga v zavezništvu 
je aktivna, potrebno pa je zagotoviti, da Slovenija ostane verodostojna zaveznica, ki se zaveda pomena solidarnosti in 
delitve bremen ter izpolnjuje svoje zaveze, tudi finančne.

Lani smo obeležili 20 let od napotitve prvih slovenskih predstavnikov v mednarodne operacije in misije. Na ta 
pomembni segment zagotavljanja mednarodnega miru, varnosti in stabilnosti nikakor ne smemo pozabiti.

Zaradi varnostnih razmer so ponovno v ospredju vprašanja razorožitve in nadzora nad orožjem, okrepil se je tudi 
pomen specializiranih organizacij in mehanizmov na tem področju. Na področju jedrskega orožja velja posebej 
omeniti, da smo na Strateškem forumu Bled, ki je l. 2017 potekal v času intenzivnih severnokorejskih jedrskih in 
balističnih poskusov, gostili generalnega direktorja Mednarodne agencije za jedrsko energijo in izvršnega sekretarja 
Organizacije za celovito prepoved jedrskih poskusov. Slovenija je trenutno članica Sveta guvernerjev IAEA, kar je 
priložnost, ki jo velja izkoristiti.

Slovenija ostaja vključena v skupna prizadevanja mednarodne skupnosti na področju boja proti terorizmu in je aktivna 
članica Globalne koalicije za boj proti Daišu. Na tem mestu velja izpostaviti slovensko pobudo IISG (Integrative Internal 
Security Governance – Integrativno upravljanje notranje varnosti), kar je nov pristop k vzpostavljanju zmogljivosti in 
reformi notranjega varnostnega upravljanja, ki se uvaja v regiji Zahodnega Balkana. Koncept omogoča usklajeno, 
povezano in trajnostno delovanje na glavnih področjih reforme notranjega varnostnega upravljanja.

Slovenija svoje dejavnosti na področju zagotavljanja mednarodne varnosti še naprej dopolnjuje z aktivnim sodelovanjem 
pri mirnem reševanju sporov, mediaciji, preprečevanju genocida in drugih množičnih grozodejstev.

Za trajno stabilnost je treba odpraviti izvorne vzroke kriz in sporov, pri čemer je mednarodno razvojno sodelovanje 
eno od ključnih orodij. Zelo pomembno je, da Slovenija že nekaj let vzdržuje pozitivno rast deleža bruto nacionalnega 
prihodka, ki ga namenja mednarodnemu razvojnemu sodelovanju.

Naše dejavnosti na tem področju usmerja lani sprejeta prenovljena resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju. 
Dragocene nasvete smo dobili tudi med lanskim medsebojnim pregledom v okviru OECD. Naš cilj je, da v l. 2018 nabor 
posodobljenih dokumentov s področja razvojnega sodelovanja dopolnimo še s pripravo novega zakona in strategije 
za to področje.

Med novostmi pri slovenskih predstavništvih v svetu omenimo novi veleposlaništvi – v Sofiji in Abu Dabiju – ki smo ju 
formalno odprli ob koncu l. 2017. Tako se je naša mreža povečala na 55 diplomatskih predstavništev in konzulatov.

V obliki konzularne pomoči naša predstavništva zaščito interesov slovenskih državljanov v tujini še naprej izvajajo z 
največjo mero strokovnosti in predanosti. Tudi na tem področju se skušamo kar najbolj ažurno odzivati na potrebe in 
želje naših državljanov. Redno posodabljamo spletno stran s konzularnimi informacijami, ob sodelovanju z zunanjimi 
ponudniki pa smo povečali število lokacij, na katerih so dostopne naše vizumske storitve,  in uvedli storitev SMS 
obveščanje.
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Kljub zapletenim in nepredvidljivim mednarodnim razmeram in nekaterim izzivom, ki nas čakajo doma, smo na 
Slovenijo lahko ponosni. Z dobrimi gospodarskimi rezultati in doslednim spoštovanjem načel vladavine prava smo v 
mednarodni skupnosti utrdili ugled Slovenije. Tudi v letu 2018 bomo reševali odprta vprašanja, ki v znatni meri izhajajo 
iz časa razpada nekdanje države. Ob tem bomo še naprej spoštovali temeljno načelo vladavine prava in človekove 
pravice, pri čemer je naš namen, da ves čas krepimo državo in ohranjamo njeno konkurenčnost na vseh ravneh.
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FOREWORD BY THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
In 2017, many new challenges arose in the international community while it was still addressing most of the old ones. 
International relations remained unpredictable, and distrust deepened further with every major crisis. No solution 
has yet been found to the most long-running conflicts, including those in Syria, Libya, Afghanistan, Yemen, and 
Ukraine. In addition, Africa witnessed new threats to stability. We followed Latin America’s efforts to preserve peace 
in Colombia and the deepening of Venezuela’s national crisis.

A vigorous discussion was launched in EU Member States, which is now at its peak, about the future of the Union. 
Also, the timeline for the UK’s withdrawal from the EU was established. EU institutions and Member States faced 
challenging national political developments in certain Member States, also concerning respect for international law, 
court decisions, and commitments.

Migrants continued to flow into Europe, raising not only issues of migrant care and integration, security, and burden 
sharing, but also the problem of organised criminals preying on migrants.

The international community’s major achievement, the defeat of Daesh in Iraq and Syria, was followed by the relocation 
of terrorist fighters and the emergence of new crisis areas. In this regard, Slovenia believes that the Western Balkans 
are especially vulnerable and that foreign terrorist fighters are very likely to find refuge in this region, where they will 
wait for an opportunity to return to Western Europe.

The year 2017 was further marked by North Korea’s serious nuclear threat, the increased promotion of their respective 
national interests by the United States, China, and the Russian Federation, and the repositioning of actors in the 
Middle East. The world witnessed an increased tendency to regulate relations, resolve crises and set rules unilaterally 
and bilaterally, thus weakening joint efforts within international organisations. The United States’ recognition of 
Jerusalem as the capital of Israel presented new challenges for the Middle East peace process. The UN General 
Assembly vote on Jerusalem further deepened tensions in the international community.

Severe and systematic human rights violations continued at the same rate, with UNICEF warning that 2017 had been 
the most dangerous year in history for children in areas affected by armed conflict. Widespread media coverage 
revealed the extent of sexual violence and discrimination in the majority of modern societies.

In 2017, Slovenian diplomacy dealt with numerous topics in the framework of both European and national foreign 
policy.

For years, the European Union faced a myriad of complex challenges. With Brexit, the EU and its Member States 
experienced a moment of truth revealing the need to seriously consider the Union’s future. Slovenia continued to 
emphasise the need for unity among Member States and renewed trust in the Union’s future, as well as the need to 
limit the populist promotion of Euroscepticism.

In December 2017, after a series of public debates, the Slovenian Government adopted the basic orientations on 
the central thematic areas for discussions on the future of the EU. In keeping with these orientations, Slovenia will 
advocate a strong, closely connected and united European Union, able to deal effectively with the main challenges 
and threats, as we believe that this is the best guarantee of Slovenia's successful development. The debate on the 
future shape of the EU is continuing.

We have supported enhanced and deepened cooperation between EU member states on common foreign, security 
and defence policy, as well as the scaling up of cooperation with NATO. With our approach to Permanent Structured 
Cooperation (PESCO) on defence, we demonstrated Slovenia's willingness to cooperate with countries working 
towards closer integration in the field of defence as well.

With regard to migration, asylum policy and internal security, we strove for joint action and a joint response from the 
EU, as well as for equal attention to be given to all migration routes. It is vital to ensure a functioning Schengen Area 
without unnecessary controls on internal borders.

With respect to deepening the Economic and Monetary Union, Slovenia advocates effective management of the 
monetary union, a community approach and the unity of the EU, taking into account the specific features of smaller 
and open economies like Slovenia’s. A unified monetary union must remain open to all.

The strong social dimension of the EU is a linking element, particularly in the aftermath of the financial and economic 
crisis and the growing sense of social and economic vulnerability and inequality among EU citizens. We therefore 
support continuous EU integration in this sphere, as social cohesion is a vital factor in economic growth.

Slovenia is in favour of preserving institutional balance, also in the light of the visible efforts of larger member states 
to acquire greater direct influence to the detriment of common institutions and smaller member states.
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In 2021, Slovenia will for a second time hold the EU Council Presidency, again with Germany and Portugal. The 
preparations for the Presidency have already started.

Slovenia maintains excellent economic cooperation with all of its neighbours. In 2017, trade with all them noticeably 
increased, providing a boost for an export-oriented economy like Slovenia’s.

Contacts between Slovenia and Italy intensified in 2017: we hosted the visit of the Italian Prime Minister and the 
Coordination Committee of Ministers, and the Slovenian Foreign Minister visited Rome. Concrete agreements were 
reached concerning the Slovenian national community in Italy and ways to resolve certain outstanding bilateral 
issues. Slovenia is continuing its very successful cross-border cooperation within the Joint Slovenia-Friuli Venezia 
Giulia Committee.

With regard to Austria, constructive dialogue has been held with the Carinthian Governor and the former Foreign 
Minister and current Federal Chancellor concerning amendments to the Carinthian Constitution, in which Slovenians 
are explicitly mentioned for the first time. Furthermore, the Carinthian Constitution is the only land constitution in 
Austria which mentions a national community. Successful cross-border cooperation within permanent committees 
is ongoing with Styria and Carinthia, and we hope that the good cooperation will continue with the new Austrian 
government.

Slovenia has strengthened cooperation with Hungary on concrete projects, including the implementation of certain 
major infrastructure projects. During its V4 presidency, Hungary has regularly included Slovenia in the V4+ format, 
which has important implications for Slovenia's positioning in Central Europe.

Slovenia's relations with Croatia, despite effective economic cooperation, are marked by outstanding issues, 
particularly Croatia's insistent refusal to respect the arbitral award on the border between the two countries. Croatia's 
position seriously impedes political dialogue, and also shows how important it is to respect international law and the 
decisions of courts and tribunals in order to maintain positive relations in the international community; this is also 
the cornerstone of international peace and security, as well as the basic premise of the rule of law. Observance of the 
decisions of arbitral tribunals is not optional, but is required of all parties.

Visible progress has been achieved with regard to the succession to the former SFRY. We have taken possession of 
all ten diplomatic properties allocated to Slovenia under the agreements between the successor states concluded 
thus far, and joint sales of five properties are under way. Furthermore, Slovenia took possession of the majority of the 
localised treaties apportioned to it under the Agreement on Succession Issues.

In April 2017, the European Court of Human Rights ruled that the Slovenian legislation regulating the implementation 
of the judgement in the Ališić case fully complies with the criteria laid down in the judgement. Slovenia is fulfilling its 
obligations under the Agreement on Succession Issues, and expects other successor states to do likewise.

The stability and development of the Western Balkans remain in Slovenia's and the EU's strategic interest; Slovenia 
devotes close attention to Western Balkan states, and endorses all initiatives that underline the importance of the 
EU's proactive approach to the dynamics of enlargement and to dealing with outstanding bilateral issues between 
the countries of the region. Slovenia is considered one of those EU member states which actively co-shape the 
enlargement policy by launching concrete initiatives. We continuously point out the fundamental link between the 
dynamics and substance of the enlargement process on the one hand, and stability and progress in the Western 
Balkans on the other.

At the same time, Slovenia supports various forms of regional cooperation that provide a platform for open debates. 
Slovenia has been active within the Brdo-Brijuni Process and the Berlin Process; in July 2017, it took over the one-
year presidency of the South East European Co-operation Process (SEECP), within which the priority areas include 
continued support for the EU’s enlargement policy, security, a positive agenda for youth, and the digital transformation 
of society.

2017 was a year of significant milestones in numerous European countries. It is important to note that Euroscepticism 
remains at bay. Germany and France remain the driving forces behind the EU, and both countries are also Slovenia's 
strategic partners, while other European countries are Slovenia's key economic partners, contributing significantly to 
the positive results of its exports. In 2017, Slovenia actively cooperated with the Visegrad Group countries within the 
V4+ format, and had an important role in three of the four EU macro-regional strategies.

One of Slovenia's strategic partners is Turkey, which is strategically important for the entire EU, particularly with 
regard to migration, which is something we have to bear in mind, while remaining critical of current developments in 
the country.

For Slovenia, a number of other non-EU countries are of significant importance. Our main transatlantic ally and 
important strategic partner is the USA; regular dialogue has been maintained in all areas of common interest and with 
the aim of further enhancing our cooperation. 10



Efforts were also directed towards maintaining regular dialogue and ties with the Russian Federation, especially 
to support effective economic cooperation. Russia is an important economic partner for Slovenia, and a global 
superpower, which will probably be instrumental in resolving some of the most pressing crises around the world. 
Although cooperation with the Russian Federation is important for Slovenia, this does not affect our policy on Ukraine, 
based on respect for its sovereignty and territorial integrity.

Slovenia’s relations with China were primarily enhanced through China’s 16+1 initiative for cooperation with Central 
and Eastern European countries, and last year, Slovenia also formally joined the Belt and Road initiative. Furthermore, 
cooperation with the Asian superpower has been strengthened in the fight against organised crime. Regular dialogue 
has been maintained in which Slovenia consistently upholds the One China policy. 

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

Special attention was devoted to the MENA region. Slovenia’s position on the situation in the region underlines the 
principles of the peaceful and political settlement of disputes, respect for human rights, the promotion of political 
and social inclusion, the fight against international terrorism and the principles of human dignity in migration 
management. In the interest of deepening relations with the Gulf States, Slovenia formally opened an embassy in 
Abu Dhabi in December 2017.

In December, the developments in the Israeli-Palestinian issue encouraged the Government to resume its discussion, 
interrupted in July 2015, on the different aspects and effects of recognising Palestine as an independent and sovereign 
state. The Government proposed that the National Assembly continue discussions on the recognition procedure, and 
committed to conducting a number of analyses to verify in what way recognition could help strengthen Palestinian 
statehood and increase pressure to seek permanent and peaceful solutions within the peace process, and how this 
would affect the situation in the field.

In 2017, Slovenia continued its engagement in inter-cultural and inter-religious dialogue, especially by taking the 
opportunities offered by its membership of the Union for the Mediterranean and supporting the Euro-Mediterranean 
University EMUNI.

Slovenia’s economic diplomacy is intended to build on the current positive and encouraging economic and financial 
situation in Slovenia. This positive trend is largely the result of strong export growth, the rise in private consumption 
and increased investments. Economic diplomacy, as a foreign policy priority, contributed especially to the growth 
in exports and foreign investments. Protecting and promoting the interests of Slovenia’s economy have become an 
integral part of our endeavours.

The Ministry remains an important actor in Slovenian businesses entering international markets, and economic 
diplomacy remains an important tool, which is being continuously developed and upgraded. Our goal must remain to 
establish new ties and to open new business and strategic opportunities for our enterprises.

Because of their innovative and technological achievements, Slovenian businesses are at the forefront in specialised 
areas with strong competition and where only the fittest, most adaptable and most skilled survive. Numerous 
Slovenian businesses are already frontrunners in international projects with high added value, while others are just 
starting to seek such international partnerships. The latter, too, can count on our full support.

In the field of public diplomacy, Bled Strategic Forum remains a flagship event organised by the Ministry of Foreign 
Affairs. Last year, the Forum was attended by more than 1000 participants from 66 countries, which not only reaffirmed 
its leading position in Central and South-Eastern Europe, but also raised its visibility worldwide.

The Ministry cooperates with the Euro-Mediterranean University EMUNI and organises an annual autumn educational 
conference. By regularly hosting the Africa Day international conference, the Ministry is also enhancing cooperation 
with Sub-Saharan countries. Cooperation with Gulf countries follows the same pattern, and the first steps have been 
taken towards organising a thematic event for Latin American countries.

In addition, the promotion of Slovenian culture as part of public diplomacy should not be disregarded; the Ministry 
of Foreign Affairs has established excellent cooperation with the Ministry of Culture and the Government Office for 
Slovenians Abroad. Cultural diplomacy is a vital element of Slovenia’s foreign policy soft power, which successfully 
consolidates key values in the international community.

Multilateral activities are among the central elements of Slovenian foreign policy. Regardless of the current situation, 
in which multilateralism seems to be weakening, we must continue our efforts to present our own initiatives in 
international organisations, find supporters for these initiatives, and implement them in the wider international 
community, of which the designation of 20 May as World Bee Day is an excellent example. The Slovenian initiative 
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was effectively presented to the relevant international organisations and our bilateral counterparts, which resulted in 
the unanimous approval of the resolution by the UN General Assembly in December 2017.

Slovenia is a visible, respected and responsible member of international organisations, which has made it possible 
for the Slovenian Permanent Representative to the United Nations Office at Geneva to be appointed President of 
the Human Rights Council for the year 2018. Within the scope of the Human Rights Council, Slovenia focuses on its 
traditional priorities (children’s rights, gender equality, fight against all forms of discrimination, human rights and the 
environment, human rights education). Owing to the duties of the President, Slovenia will also be closely involved in 
efforts to ensure effective work by the Council, its connections with other institutions within the UN and its visibility.

Last year, our focus was on the importance of effective international criminal justice. At the end of 2017, the 
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia concluded its work aimed at preventing impunity and paving 
the way for reconciliation in the region. International law – particularly regarding the comprehensive implementation 
of judgements of the European Court of Human Rights – is also strongly reflected in our activities within the Council 
of Europe.

International security and the fight against terrorism are exceptionally important in view of today’s complex security 
challenges; therefore, Slovenia advocates a comprehensive and pro-active approach to ensuring international peace 
and security. As stated in the Declaration on Foreign Policy, NATO provides the basic framework for national security. 
Slovenia's role in the Alliance is an active one, and we must remain a credible ally, honouring our commitments, 
including those of a financial nature, fully aware of the importance of solidarity and burden sharing.

Last year marked the 20th anniversary since the deployment of the first Slovenian troops to international operations 
and missions. This is a vital aspect of ensuring international peace, security and stability.

Due to security issues, the questions of disarmament and arms control have resurfaced, and the importance of 
specialised agencies and mechanisms in this area has been enhanced. Regarding nuclear weapons, it should be 
noted that the 2017 Bled Strategic Forum, which was held during intensive nuclear and ballistic testing by North 
Korea, hosted the Director-General of the International Atomic Energy Agency (IAEA) and the Executive Secretary of 
the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO). Slovenia is currently a member of the IAEA Board 
of Governors, which presents an important opportunity for our country.

Slovenia also remains part of the joint efforts by the international community in the fight against terrorism, and is an 
active member of the Global Coalition against Daesh. At this point, Slovenia’s Integrative Internal Security Governance 
initiative should be mentioned, as it offers a new approach to capacity building and to reforming internal security 
governance, which is being introduced in the Western Balkan region. The concept facilitates coordinated, connected 
and sustainable action in the main areas of internal security governance reform.

Slovenia further complements its activities aimed at ensuring international security by actively participating in the 
peaceful resolution of conflicts, mediation, and the prevention of genocide and other mass atrocities.

For permanent stability to be achieved, the root causes of crises and disputes must be eliminated, for which 
development cooperation is one of the main tools. It is important to note that Slovenia has maintained positive growth 
in the share of GNI allocated for development cooperation.

Our activities in this field are guided by the resolution on development cooperation adopted last year. Valuable 
insights were also provided by the 2017 OECD peer review. Our aim for 2018 is to complement the set of documents 
on development cooperation by a new act and strategy on development cooperation.

Two new Slovenian embassies were formally opened at the end of 2017, in Sofia and Abu Dhabi, respectively, thus 
expanding Slovenia’s diplomatic and consular network, which now includes 55 diplomatic missions and consular 
posts.

By providing consular assistance, the diplomatic and consular network protects the interests of Slovenian citizens 
abroad with the utmost dedication and professionalism. We try to respond to the needs and wishes of our citizens 
as promptly as possible also in this field by regularly updating the website that provides consular information and 
by introducing the SMS notification service. In addition, the number of locations that offer our visa services has been 
increased in cooperation with external providers.

Despite the complexity and unpredictability of international developments and certain domestic challenges, we can be 
proud of Slovenia. With positive economic results and consistent respect for the rule of law, Slovenia has consolidated 
its reputation in the international community. In 2018, we will continue to address outstanding issues, most of which 
originate from when the former common state collapsed. In doing so, we will respect the fundamental principle of 
the rule of law and human rights, with a view to strengthening our country and maintaining its competitiveness at all 
levels.
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KRONOLOGIJA  
DEJAVNOSTI
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Kronologija navaja pomembnejše dejavnosti ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije Karla Erjavca, državne 
sekretarke Darje Bavdaž Kuret, katere naloge je v avgustu prevzel državni sekretar Andrej Logar, in državne sekretarke 
Sanje Štiglic, katere naloge je v juniju prevzel državni sekretar Iztok Mirošič. Širši pregled dejavnosti slovenske 
diplomacije je na voljo na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve v rubriki Medijsko središče/Sporočila za javnost.

dejavnost v Sloveniji

dejavnost v tujini

JANUAR

3.–5. januar, Brdo pri Kranju Minister Erjavec je odprl 21. posvet slovenske diplomacije – tridnevni 
pregled dela ministrstva za zunanje zadeve v letu 2017. 

4. januar, Ljubljana V Cankarjevem domu je potekala tretja razprava o prihodnosti Evropske 
unije v organizaciji ministrstva za zunanje zadeve. Zbrane je uvodoma 
nagovoril minister Erjavec.

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

11. januar, Ljubljana Minister Erjavec je ob 25-letnici priznanja, vzpostavitve diplomatskih 
odnosov in vzajemnega odprtja veleposlaništev v Ljubljani in Londonu 
gostil ministra (sekretarja) za zunanje in zadeve Commonwealtha 
Združenega kraljestva Borisa Johnsona.

12. januar, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je sprejela kopijo poverilnega pisma 
novoimenovanega veleposlanika Republike Irak v Republiki Sloveniji s 
sedežem na Dunaju Audaya Al-Khairalle.

Tudi veleposlanik Republike Slonokoščena obala Lagarton Gilbert 
Ouattara, akreditiran v Sloveniji s sedežem na Dunaju, je državni sekretarki 
Darji Bavdaž ločeno predal kopijo poverilnega pisma.

13. januar, Ljubljana Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je v sodelovanju s 
Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in Slovensko tiskovno 
agencijo v Hiši Evropske unije organiziralo okroglo mizo ob 25-letnici 
mednarodnega priznanja Slovenije. Dogodek je ob uvodnem nagovoru 
odprl minister Erjavec.

15. januar, Pariz Minister Erjavec se je mudil na konferenci o miru na Bližnjem vzhodu.
16. januar, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za zunanje 

zadeve, ki je obravnaval predvsem položaj v Siriji in bližnjevzhodni mirovni 
proces.

17. januar, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je na povabilo veleposlaništva Zvezne 
republike Nemčije sodelovala pri odprtju fotografske razstave 25 slik – 25 
let nemško-slovenskih odnosov, ki jo je veleposlaništvo pripravilo ob 25. 
obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in 
Zvezno republiko Nemčijo.

17. januar, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je sprejela predsednika Deželnega 
sveta Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Franca Iacopa, ki se je 
na povabilo predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milana 
Brgleza mudil na obisku v Ljubljani.

23. januar, Barcelona Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila II. regionalnega foruma 
Unije za Sredozemlje.

23.–24. januar, Valletta Državna sekretarka Štiglic se je udeležila neformalnega zasedanja Sveta 
za splošne zadeve na Malti.

25. januar, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je v sklopu njegovega obiska v Sloveniji 
na vljudnostni pogovor na ministrstvu sprejela posebnega predstavnika 
generalnega sekretarja Sveta Evrope za migracije in begunce Tomaša 
Bočka.
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30. januar – 3. februar, Ljubljana Minister Erjavec se je sestal z delegacijo Odbora za razvojno pomoč 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD DAC, Avstralije 
in Poljske, ki sodeluje v procesu pregleda mednarodnega razvojnega 
sodelovanja Slovenije. Ob zaključku pregleda je delegacijo sprejela tudi 
državna sekretarka Bavdaž Kuret.

31. januar, Ljubljana Državna sekretarka Štiglic se je srečala z zagovornico slovenske manjšine 
v madžarskem parlamentu Eriko Köles Kiss.

FEBRUAR

2. februar, Kranj Minister Erjavec se je na Gospodarski zbornici Slovenije, Območni zbornici 
za Gorenjsko, srečal s tamkajšnjimi gospodarstveniki.

6. februar, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za zunanje 
zadeve, ki je obravnaval položaj v Ukrajini, notranjepolitični in varnostni 
položaj v Libiji, razmere v Egiptu in odnose Evropske unije z Egiptom ter 
bližnjevzhodni mirovni proces.

9.–11. februar, Moskva Minister Erjavec se je v okviru uradnega obiska predsednika Republike 
Slovenije Boruta Pahorja v Ruski federaciji srečal z namestnikom 
zunanjega ministra Ruske federacije Aleksejem Meškovom in ministrom 
za zveze in množične komunikacije Nikolajem Nikiforovom.

Minister se je udeležil poslovnega dogodka Pogled v prihodnost: nove 
možnosti sodelovanja z Evropo, na katerem je nagovoril prisotne

Minister Erjavec in rektor Moskovske državne univerze Lomonosov Viktor 
Sadovničij sta podpisala memorandum med Vlado Republike Slovenije in 
moskovsko Državno univerzo M. V. Lomonosov o ustanovitvi podružnice 
univerze Lomonosov v Kopru.

13. februar, Rottach-Egern – Bavarska Z uradno predajo predsedovanja Slovenije Strategiji Evrospke unije za 
Alpsko regijo (EUSALP) Bavarski se je končalo drugo zasedanje generalne 
skupščine EUSALP v Rottach-Egernu na Bavarskem. Zasedanja se je 
udeležil minister Erjavec, ki se je ob robu zasedanja srečal z državno 
sekretarko nemške zvezne dežele Baden-Württemberg Thereso Schopper 
ter ministrico za evropske zadeve in regionalne odnose Bavarske Beate 
Merk.

15. februar, Peking Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je mudila na Kitajskem, kjer je s 
pomočnikom kitajskega ministra za zunanje zadeve, Liujem Haixingom, 
opravila redne politične konzultacije med Republiko Slovenijo in Ljudsko 
republiko Kitajsko. Med obiskom je odprla tudi nov vizumski center 
Slovenije v Pekingu.

17. februar, Astana Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je med obiskom v Kazahstanu 
srečala z ministrom za zunanje zadeve Kairatom Abdrakhmanovom, 
z namestnikom ministra za zunanje zadeve Romanom Vassilenkom 
opravila politične konzultacije med Slovenijo in Kazahstanom ter se 
sestala s predsednikom Odbora za zunanjo politiko, obrambo in varnost 
kazahstanskega parlamenta Maulenom Ashimbayevom.

20. februar, Ljubljana Minister Erjavec je ob prisotnosti ministra za Slovence v zamejstvu in po 
svetu Gorazda Žmavca sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti 
na avstrijskem Koroškem.

21. februar, Ljubljana Minister Erjavec se je srečal s koroškim deželnim glavarjem Petrom 
Kaiserjem.

21. februar, Ljubljana Minister Erjavec je v Cankarjevem domu ob uvodnem nagovoru odprl  
četrto razpravo v ciklu Slovenija za uspešno Evropo prihodnosti.

22. februar, Ljubljana Na povabilo ministra Erjavca se je na uradnem obisku v Ljubljani mudil 
minister za zunanje zadeve Republike Srbije Ivica Dačić.
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23. februar, Stockholm Državna sekretarka Štiglic je opravila politične konzultacije z ministrico 
za Evropske zadeve in trgovino na Ministrstvu za zunanje zadeve 
Kraljevine Švedske Ann Linde. Sestala se je tudi z Johanom Kraftom, 
vodjo Sekretariata za evropske zadeve in vodjo delovne skupine za Brexit 
v kabinetu predsednika vlade Kraljevine Švedske.

24. februar, København Državna sekretarka Štiglic se je v okviru političnih konzultacij srečala z 
državno sekretarko v Ministrstvu za zunanje zadeve Kraljevine Danske 
Lone Wisborg. Sestala se je tudi z državnim sekretarjem za trgovino in 
strategijo danskega zunanjega ministrstva Larsom Thuesnom.

28. februar, Ljubljana Državna sekretarka Štiglic je sprejela kopije poverilnih pisem 
novoimenovanega izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Bolgarije v Republiki Sloveniji Dimitra Ivanova Abadjieva.

28. februar, Ženeva Minister Erjavec se je udeležil visokega segmenta 34. rednega zasedanja 
Sveta OZN za človekove pravice. Ob robu zasedanja se je sestal z visokim 
komisarjem OZN za človekove pravice Zeidom in ministrom za zunanje 
zadeve Kazahstana Abdrahkmanovom.

28. februar, Washington Državna sekretarka Bavdaž Kuret je v okviru obiska v ZDA opravila 
pogovore v Beli hiši in na tamkajšnjem zunanjem ministrstvu. V Beli 
hiši se je pogovarjala z namestnico svetovalca za nacionalno varnost 
predsednika ZDA Kathleen McFarland.

MAREC

1. marec, Ljubljana Državna sekretarka Štiglic je sprejela kopijo poverilnega pisma 
novoimenovanega izrednega in pooblaščenega veleposlanika Kraljevine 
Maroko v Republiki Sloveniji s sedežem na Dunaju Lotfija Bouchaara.

2. marec, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je sprejela kopijo poverilnega pisma 
novoimenovanega veleposlanika Avstralije v Republiki Sloveniji dr. 
Brendona Hammerja.

6. marec, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta za zunanje zadeve, 
ki je obravnaval uresničevanje globalne strategije Evropske unije na 
področju varnosti in obrambe, Zahodni Balkan, zunanje vidike migracij in 
bližnjevzhodni mirovni proces.

6. marec, Bruselj Na Stalnem predstavništvu Slovenije pri Evropski uniji je v organizaciji 
ministrstva za zunanje zadeve potekala okrogla miza o prihodnosti 
Evropske unije z naslovom Slovenija za uspešno Evropo prihodnosti – 
pogled iz Bruslja. Zbrane je uvodoma nagovoril minister Erjavec.

6. marec, Goriška regija Državna sekretarka Bavdaž Kuret je v okviru obiska Vlade Republike 
Slovenije v Goriški regiji obiskala podjetja Pipistrel v Ajdovščini, Gostol-
Gopan v Novi Gorici in Intra Lightning v Šempetru pri Novi Gorici. 
Kot panelistka je sodelovala tudi v razpravi o potencialih krožnega 
gospodarstva v severnoprimorski regiji.

7. marec, Bruselj Državna sekretarka Štiglic se je udeležila zasedanja Sveta za splošne 
zadeve, ki je glavno pozornost namenil pripravam na zasedanje 
Evropskega sveta 9. in 10. marca 2017.

8. marec, Ljubljana Na povabilo ministra Erjavca se na uradnem obisku v Ljubljani mudil 
minister za zunanje zadeve Črne gore dr. Srđan Darmanović.

13. marec, Bratislava Državna sekretarka Štiglic se je v okviru dvostranskih konzultacij srečala 
z državnim sekretarjem na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve 
Slovaške republike Ivanom Korčokom.

14.–15. marec, Pariz Državna sekretarka Štiglic se je v okviru političnih konzultacij srečala z 
državnim ministrom za evropske zadeve Harlemom Désirjem. Drugi dan 
obiska se je sestala še s predsednico Komisije Nacionalne skupščine za 
zunanje zadeve Elisabeth Guigou.
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16. marec, Bruselj Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila neformalnega zasedanja 
Sveta Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno 
razvojno sodelovanje.

20. marec, Ljubljana V Kinodvoru je potekala otvoritev 6. festivala frankofonskega filma, s 
katero se je začel teden frankofonije v Sloveniji. Pokrovitelj festivala je 
minister za zunanje zadeve Republike Slovenije Karl Erjavec, v njegovem 
imenu pa je goste nagovorila državna sekretarka Bavdaž Kuret.

22. marec, Ljubljana Državna sekretarka Štiglic se je srečala s komisarjem Sveta Evrope za 
človekove pravice dr. Nilsom Muižnieksom.

22. marec, Washington Minister Erjavec se je udeležil ministrskega srečanja Globalne koalicije 
zoper Daiš. Ob robu srečanja se je minister na kratko srečal tudi z 
državnim sekretarjem ZDA Rexom Tillersonom.

23. marec, Bogota Na ravni namestnikov ministrov za zunanje zadeve so potekale politične 
konzultacije med Slovenijo in Kolumbijo, ki sta jih vodili državna sekretarka 
Darja Bavdaž Kuret in namestnica ministrice Patti Londoño Jaramillo.

24. marec, Ljubljana Ministrstvo za zunanje zadeve je v Cankarjevem domu priredilo okroglo 
mizo ob 25. obletnici članstva Slovenije v OVSE z naslovom OVSE včeraj, 
danes, jutri. Udeležence je uvodoma nagovoril minister Erjavec.

26.–27. marec, Ašhabad 2. zasedanju Slovensko-turkmenistanske medvladne komisije za 
gospodarsko sodelovanje je na slovenski strani predsedoval minister za 
zunanje zadeve in podpredsednik Vlade Republike Slovenije Karl Erjavec, 
na turkmenistanski strani pa minister za zunanje zadeve in podpredsednik 
Vlade Turkmenistana Rašid Meredov.

31. marec, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil spomladanskega zasedanja zunanjih 
ministrov Nata.

APRIL

3. april, Luksemburg Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za zunanje 
zadeve. Ministri so na zasedanju največ pozornosti namenili pregledu 
položaja v Siriji in Jemnu.

4. april, Madrid Državna sekretarka Štiglic se je na političnih konzultacijah v Madridu 
srečala z državnim sekretarjem za evropske zadeve v španskem 
zunanjem ministrstvu Jorgejem Toledom Albiňanom. Srečala se je tudi 
s predsednico mešanega parlamentarnega odbora za evropske zadeve 
Marío Sorayo Rodríguez Ramos.

5. april, Bruselj Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila mednarodne konference 
z naslovom Podpora prihodnosti Sirije in regije.

6. april, Ljubljana Na povabilo ministra Erjavca se je na uradnem obisku v Ljubljani mudil 
minister za zunanje zadeve in trgovino Madžarske Péter Szijjártó.

7. april, Sarajevo Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila konference Oblikovanje 
naše skupne prihodnosti, posvečene skupnim vrednotam in temeljnim 
pravicam ter izzivom ekstremizma in terorizma.

11. april, Ljubljana Podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve Republike Slovenije 
Karl Erjavec in podpredsednik vlade za ekonomsko politiko in finančni 
sistem ter minister za kmetijstvo in razvoj podeželja Črne gore mag. 
Milutin Simović sta vodila 3. zasedanje Mešane komisije za gospodarsko 
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro. 

12. april, Varšava Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila srečanja zunanjih 
ministrov Višegrajske skupine in držav Vzhodnega partnerstva.

13. april, Varšava Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je na političnih konzultacijah v 
Varšavi srečala z državno podsekretarko in namestnico zunanjega 
ministra Poljske Joanno Wronecko. 
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19. april, Talin Državna sekretarka Štiglic se je na političnih konzultacijah v Ministrstvu 
za zunanje zadeve Estonije srečala z namestnikom ministra za evropske 
zadeve Mattijem Maasikasom in podsekretarko za evropske zadeve Aino 
Lepik von Wirėn.

19. april, Ljubljana Državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret in namestnik ministra za zunanje 
zadeve Bosne in Hercegovine Josip Brkić sta opravila dvostranske politične 
konzultacije med Slovenijo ter Bosno in Hercegovino.

20. april, Praga Državna sekretarka Sanja Štiglic se je v okviru političnih konzultacij 
srečala z namestnikom ministra za zunanje zadeve Češke republike 
Jakubom Dürrom.

24. april, Ljubljana Minister Erjavec je na delovnem obisku v Sloveniji gostil ministra za 
zunanje zadeve in sodelovanje ter ministra za obrambo Zelenortskih 
otokov Luísa Filipeja Tavaresa.

25. april, Ženeva Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila visokega donatorskega 
dogodka za odziv na humanitarno krizo v Jemnu, ki ga ki ga je gostil 
generalni sekretar Organizacije Združenih narodov, skupaj z ministroma 
za zunanje zadeve Švice in Švedske. 

27. april, Valletta Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je na Malti udeležila ministrskega 
zasedanja Unije za Sredozemlje.

27. april, Luksemburg Državna sekretarka Štiglic se je udeležila zasedanja Sveta za splošne 
zadeve, ki je v okviru priprav na bližnji Evropski svet obravnaval osnutek 
smernic za pogajanja o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije.

28. april, Valletta Minister Erjavec se je na Malti udeležil neformalnega srečanja ministrov za 
zunanje zadeve EU (Gymnich), na katerem so ministri izmenjali poglede 
na položaj v Turčiji v času po izvedenem referendumu o spremembi 
ustave.

MAJ

4. maj, Ljubljana Minister Erjavec je na vljudnostni pogovor sprejel predsednika 
Parlamentarne skupščine Nata, italijanskega poslanca Paola Allija.

8. maj, Ljubljana Minister Erjavec se je sestal s predstavniki slovenskih podjetij in jim, skupaj 
z generalni sekretarjem foruma, Petrom Grkom, predstavil septembrski 
12. strateški forum Bled.

8. maj, Koper Minister Erjavec se je v prostorih Primorske gospodarske zbornice udeležil 
srečanja Kluba gospodarstvenikov slovenske Istre.

9. maj, Berlin Minister Erjavec se je na povabilo ministra za zunanje zadeve Zvezne 
republike Nemčije Sigmarja Gabriela mudil na delovnem obisku v Berlinu.

8.–9. maj, Atene Državna sekretarka Štiglic se je na povratnih političnih konzultacijah 
srečala z namestnikom zunanjega ministra za zadeve Evropske unije v 
grškem zunanjem ministrstvu Georgiosom Kartougalosom.

11. maj, Ljubljana Minister Erjavec in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek 
sta se sestala na III. seji Sveta za internacionalizacijo slovenskega 
gospodarstva.

12. maj, Joanina Državna sekretarka Štiglic se je udeležila drugega foruma Strategije 
Evropske unije za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), ki sta ga organizirali 
Evropska komisija in Grčija.

12. maj, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je srečala z dr. Hanan Ashrawi, 
članico Izvršnega odbora Palestinske osvobodilne organizacije, poslanko 
in eno najvidnejših bork za pravice palestinskega naroda, človekove 
pravice, dialog in demokracijo.
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15. maj, Bruselj Minister Erjavec se je v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za zunanje 
zadeve, ki je obravnaval uresničevanje globalne strategije Evropske 
unije, odnose med Evropsko unijo in Afriko, položaj na Afriškem rogu in 
Vzhodno partnerstvo.

16. maj, Bruselj Državna sekretarka Štiglic se je v sklopu priprav na junijsko zasedanje 
Evropskega sveta udeležila zasedanja Sveta za splošne zadeve.

16. maj, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je na političnih konzultacijah gostila 
namestnico zunanjega ministra Moldavije Danielo Morari.

17. maj, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je sprejela kopijo poverilnega pisma 
novega veleposlanika Burkine Faso s sedežem na Dunaju Willema 
Dieudonnéja Kereja.

17. maj, Ljubljana Državna sekretarka Štiglic je sprejela kopijo poverilnega pisma 
novoimenovanega izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Estonije v Republiki Sloveniji s sedežem v Pragi Stena Swedeja.

Državna sekretarka je ločeno sprejela tudi kopijo poverilnega pisma 
novoimenovanega izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Latvije v Republiki Sloveniji s sedežem v Budimpešti Vilmārsa Heniņša.

18.–19. maj, Brdo pri Kranju Dvodnevno 6. mednarodno konferenco Dan Afrike v organizaciji 
Ministrstva za zunanje zadeve Slovenije in partnerjev sta ob uvodnih 
nagovorih odprla minister Erjavec in stalni predstavnik Afriške unije pri 
Evropski uniji in AKP Ajay K. Bramdeo.

19. maj, Nikozija Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila 127. zasedanja Odbora 
ministrov Sveta Evrope.

22. maj, Ljubljana Minister Erjavec je sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v 
Italiji.

22. maj, Bruselj Državna sekretarka Štiglic se je udeležila zasedanja Sveta Evropske unije 
za splošne zadeve, ki je pooblastil Evropsko komisijo za začetek pogajanj 
z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske glede izstopa iz 
Evropske unije in sprejel pogajalske direktive.

22. maj, Ljubljana Ministrstvo za zunanje zadeve je slovesno zaznamovalo dan slovenske 
diplomacije in 25. obletnico vstopa Republike Slovenije v Organizacijo 
združenih narodov. Ob tej priložnosti je zbrane nagovoril minister Erjavec.

24. maj, Berlin Državna sekretarka Štiglic se je udeležila konference z naslovom Central 
and Eastern Europe and Sub-Saharan Africa: Seeking new Partnerships?, 
ki sta jo organizirala Chatham House in Robert Bosch Stiftung. Na 
konferenci je nastopila z uvodnim nagovorom.

25. maj, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je na političnih konzultacijah gostila 
namestnico zunanjega ministra Ukrajine, pristojno za evropske 
integracije, Oleno Zerkal.

31. maj, Ankara Na povabilo ministra za zunanje zadeve Republike Turčije Mevlüta 
Çavuşoğluja je minister Karl Erjavec uradno obiskal Republiko 
Turčijo. V sklopu uradnega obiska se je srečal z gostiteljem, 
ministrom Çavuşoğlujem, pogovarjal pa se je tudi s predsednikom 
Vlade Republike Turčije Binalijem Yıldırımom in predsednikom 
Velike narodne skupščine Republike Turčije İsmailom Kahramanom.  
Ob obisku je potekalo 7. zasedanje Slovensko-turške skupne gospodarske 
komisije, ki mu je na slovenski strani predsedoval minister Erjavec, na 
turški strani pa minister za mladino in šport Akif Çağatay Kiliç.

JUNIJ

1. junij, Ljubljana Minister Erjavec je na obisku v Sloveniji gostil irskega ministra za zunanje 
zadeve in trgovino Charlesa Flanagana.
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3. junij, Brdo pri Kranju Podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve Slovenije in Hrvaške 
Karl Erjavec in Davor Ivo Stier sta gostila srečanje ministrov za zunanje 
zadeve procesa Brdo-Brioni, ki so se ga udeležili zunanji ministri oz. njihovi 
namestniki iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in 
Srbije ter posebna odposlanca zunanjih ministrov Francije in Italije.

Ob robu ministrskega srečanja se je minister Erjavec ločeno sestal z novim 
ministrom za zunanje zadeve Republike Makedonije Nikolo Dimitrovom 
in z Ivico Dačićem, vršilcem dolžnosti predsednika vlade in ministrom za 
zunanje zadeve Republike Srbije.

8. junij, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je na političnih konzultacijah gostila 
namestnika zunanjega ministra Azerbajdžana Khalafa Khalafova.

12. junij, Ljubljana Minister Erjavec se je srečal s predstavniki slovenskih nevladnih 
organizacij, ki delujejo na področju človekovih pravic in so dejavne tudi 
na mednarodni ravni. Srečanje je potekalo v okviru rednega dialoga med 
Ministrstvom za zunanje zadeve in nevladnimi organizacijami s področja 
človekovih pravic.

19. junij, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je sprejela kopijo poverilnega pisma 
novoimenovane izredne in pooblaščene veleposlanice Mongolije v 
Republiki Sloveniji s sedežem na Dunaju Battungalag Gankhuurai.

Državna sekretarka je ločeno sprejela tudi kopije poverilnih pisem novega 
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Turkmenistana v Republiki 
Sloveniji s sedežem v Moskvi Batirja Gurbanmuradoviča Nijazlijeva in šejka 
Alija bin Jasima Al-Tanija, novoimenovanega izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Države Katar v Republiki Sloveniji s sedežem na Dunaju.

19. junij, Luksemburg Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve, na 
katerem so obravnavali uresničevanje globalne strategije Evropske unije, 
sodelovanje med Evropsko unijo in Natom, boj proti terorizmu, zunanje 
vidike migracij, Irak ter odnose med Katarjem in drugimi zalivskimi 
državami. Ob robu Sveta za zunanje zadeve se je minister Erjavec udeležil 
tudi ministrskega zasedanja Vzhodnega partnerstva.

20. junij, Ljubljana Minister Erjavec in minister za zveze in množične komunikacije Ruske 
federacije Nikolaj Nikiforov sta se kot sopredsedujoča Medvladni 
slovensko-ruski komisiji za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-
tehnično sodelovanje pogovarjala o predpripravah na jesensko zasedanje 
skupne komisije v Ruski federaciji.

21. junij, Pariz Slovenska delegacija pod vodstvom državne sekretarke Bavdaž Kuret 
je sodelovala na sklepnem zasedanju prvega medsebojnega pregleda 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike 
Slovenije v okviru Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD DAC).

22. junij, Ljubljana Minister Erjavec je na pogovor sprejel ministrskega predsednika Svobodne 
države Bavarske Horsta Seehoferja, ki se je z delegacijo mudil na obisku 
v Sloveniji.

22. junij, Ljubljana Novoimenovani izredni in pooblaščeni veleposlanik Federativne republike 
Brazilije v Ljubljani Renato Mosca de Souza je predal kopijo poverilnega 
pisma državni sekretarki Bavdaž Kuret.

23. junij, Rim Državni sekretar Iztok Mirošič se je udeležil XIV. mednarodnega simpozija 
univerzitetnih profesorjev ob 60. obletnici Rimske pogodbe na univerzi 
Pontificia Università Lateranense v Rimu.

26. junij, Talin Minister Erjavec se je mudil na delovnem obisku v Republiki Estoniji, 
kjer se je sestal z gostiteljem, ministrom za zunanje zadeve Svenom 
Mikserjem.

27. junij, Stockholm Minister Erjavec je opravil uradni obisk na Švedskem, kjer je bila njegova 
gostiteljica ministrica za zunanje zadeve Margot Walström.
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28. junij, Bled Državni sekretar Mirošič je na konzultacijah gostil generalnega sekretarja v 
avstrijskem Zveznem ministrstvu za Evropo, zunanje zadeve in integracijo 
dr. Michaela Linharta.

30. junij, Dubrovnik Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je ob zaključku hrvaškega 
predsedovanja Procesu sodelovanja v jugovzhodni Evropi (SEECP) 
udeležila sklepnega srečanja ministrov za zunanje zadeve.

JULIJ

6. julij, London Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila londonske konference 
o reformah v Ukrajini. Ob obisku se je državna sekretarka sestala tudi 
z državnim ministrom za multilateralno sodelovanje na zunanjem 
ministrstvu Velike Britanije, lordom Ahmedom Wimbledonskim.

10. julij, Budimpešta Minister Erjavec se je udeležil zasedanja zunanjih ministrov držav 
V4, Slovenije, Avstrije in Hrvaške, kjer so ministri razpravljali o 
infrastrukturnem, transportnem, energetskem in digitalnem povezovanju 
v Srednji Evropi, Ukrajini in na Zahodnem Balkanu.

Minister Erjavec je imel tudi dvostransko srečanje z madžarskim kolegom 
Pétrom Szijjártóm in nagovor na sprejemu Veleposlaništva Slovenije v 
Budimpešti ob dnevu državnosti in 25. obletnici slovensko-madžarskih 
diplomatskih odnosov.

12. julij, Trst Minister Karl Erjavec se je skupaj s predsednikom Vlade Republike 
Slovenije dr. Mirom Cerarjem in ministrom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravkom Počivalškom udeležil vrha o Zahodnem Balkanu, 
ki ga je okviru Berlinskega procesa v Trstu organizirala Italija.

Minister Erjavec se je ob robu vrha srečal s sekretarjem za zunanje in 
zadeve Commonwealtha Združenega kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske Borisom Johnsonom.

17. julij, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta za zunanje zadeve, ki 
je obravnaval prednostne naloge pri uresničevanju globalne strategije 
Evropske unije v naslednjem letu, razmere v Libiji in Demokratični ljudski 
republiki Koreji.

24. julij, Ljubljana Na povabilo ministra Erjavca se je na uradnem obisku v Republiki Sloveniji 
mudil minister za zunanje zadeve Republike Belorusije Vladimir Makej, ki 
ga je sprejel tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

26. julij, Ljubljana Državna sekretarka Bavdaž Kuret je sprejela kopijo poverilnega pisma 
novoimenovane izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Srbije v 
Republiki Sloveniji Zorane Vlatković.

30. julij, Vršič Pri ruski kapelici pod Vršičem je potekala spominska slovesnost pod 
častnim pokroviteljstvom zunanjega ministra Karla Erjavca. Ob robu 
slovesnosti se je minister Erjavec srečal z ruskim ministrom za zveze in 
množične komunikacije Nikolajem Nikiforovom.

AVGUST

15. avgust, Brdo pri Kranju Minister Erjavec je gostil šest članov Senata Združenih držav Amerike, 
Roya Blunta, Johna Cornyna, Williama Thada Cochrana, Susan Collins, 
Thoma Tillisa in Thomasa Bryanta Cottona.

19. avgust, Ljubelj Minister Erjavec je skupaj s koroškim deželnim glavarjem dr. Petrom 
Kaiserjem nagovoril zbrane na prireditvi z naslovom EU ples brez meja in 
semenj na prelazu Ljubelj.
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21. avgust, Ljubljana Državni sekretar Mirošič je ob zaključku mandata v Sloveniji na poslovilni 
pogovor sprejel irskega veleposlanika Seána O'Regana.

23. avgust, Berlin Državni sekretar Mirošič se je na političnih konzultacijah srečal z državnim 
ministrom na Ministrstvu za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije 
Michaleom Rothom in glavnim svetovalcem nemške zvezne kanclerke za 
vprašanja varnostne in zunanje politike Christophom Heusgnom.

28. avgust, Ljubljana Državni sekretar Logar je sprejel kopijo poverilnega pisma 
novoimenovanega veleposlanika Republike Črne gore v Republiki Sloveniji 
dr. Vujice Lazovića.

28. avgust, Ljubljana Državni sekretar Mirošič je sprejel kopije poverilnih pisem 
novoimenovanega irskega veleposlanika Mylesa Geirana ob začetku 
njegovega mandata v Sloveniji.

29. avgust, Ljubljana Minister Erjavec je gostil danskega zunanjega ministra Andersa 
Samuelsena, ki se je v okviru turneje po evropskih državah mudil na 
delovnem obisku v Sloveniji.

29. avgust, Ljubljana Državni sekretar Logar je sprejel kopijo poverilnega pisma novoimenovane 
veleposlanice Nove Zelandije v Republiki Sloveniji Nicole Jocelyn Roberton.

Istega dne mu je kopijo poverilnega pisma ločeno predal tudi 
novoimenovani veleposlanik Republike Peru s sedežem na Dunaju 
Fernando Rojas Samanez.

SEPTEMBER

1. september, Ljubljana Državni sekretar Andrej Logar se je na delovnem srečanju sestal z državnim 
ministrom za zunanje zadeve Šrilanke Vasanthajo Senanayakejem. 
Srečanje je potekalo v okviru udeležbe šrilanške delegacije na Strateškem 
forumu Bled.

3. september, Ljubljana Minister Erjavec se je na predvečer začetka mednarodne konference 
Strateški forum Bled srečal s tajnikom Svetega sedeža za odnose z 
državami, nadškofom mons. Paulom Richardom Gallagherjem.

4. september, Bled Pred začetkom zasedanja Strateškega foruma Bled so potekale politične 
konzultacije med Slovenijo in Kolumbijo, ki sta jih vodila državni sekretar 
Logar in namestnica kolumbijske zunanje ministrice Patti Londoño 
Jaramillo.

4. september, Bled Pred uradnim začetkom Strateškega foruma Bled se je minister Erjavec 
srečal z indijskim državnim ministrom za zunanje zadeve Akbarjem, 
moldavskim zunanjim ministrom Galburjem, generalnim sekretarjem 
OECD Gurrio in visoko predstavnico za skupno zunanjo in varnostno 
politiko Mogherini.

4.–5. september, Bled 12. Strateški forum Bled se je uradno začel s pozdravnim nagovorom 
ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca ter nagovoroma predsednika 
Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja in predsednika države Boruta 
Pahorja.

4. september, Bled Minister Erjavec je ob robu prvega dne Strateškega foruma Bled opravil 
nekatera dvostranska srečanja, med drugim z generalnim direktorjem 
Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Yukiyo Amanom, izvršnim 
sekretarjem Organizacije za celovito prepoved jedrskih poskusov (CTBTO) 
Lassino Zerbom in turškim zunanjim ministrom Mevlütom Çavuşoğlujem.

4. september, Bled Državni sekretar Mirošič se je ob robu Strateškega foruma Bled srečal 
z mag. Aleksandrom Andrijo Pejovićem, ministrom za evropske zadeve 
Črne gore.

4. september, Bled Državni sekretar Logar se je ob robu Strateškega foruma Bled srečal z 
namestnico generalnega sekretarja Nata Rose Gottemoeller.
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5. september, Bled Minister Erjavec se je drugega dne Strateškega foruma Bled srečal z 
zunanjimi ministri Madžarske, Romunije in Bolgarije, Petrom Szijjartom, 
Teodorjem-Viorelom Melescanujem in Ekaterino Zaharievo, ministrico 
za evropske zadeve Francije Nathalie Loiseau, prvim podpredsednikom 
Evropske komisije Fransom Timmermansom, visokim komisarjem OZN 
za človekove pravice Zeidom Ra'adom Al Husseinom in generalnim 
sekretarjem Unije za Sredozemlje Fathallahom Sijilmassijem.

Minister Erjavec je ob robu Strateškega foruma Bled v funkciji 
predsedujočega Procesu sodelovanja v Jugovzhodni Evropi gostil 
neformalno srečanje ministrov za zunanje zadeve, ki so se ga udeležili 
zunanji ministri Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, 
Hrvaške, Makedonije, Moldavije, Srbije, Romunije in Turčije, namestnika 
ministrov Grčije in Kosova ter generalni sekretar RCC. Kot posebna gostja 
se je srečanja udeležila tudi visoka predstavnica Evropske unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini.

5. september, Bled Državni sekretar Mirošič se je ob robu zasedanja Strateškega foruma 
Bled ločeno srečal z namestnikom pomočnika državnega sekretarja ZDA 
za evropske zadeve Hoytom Brianom Yeejem, s Tatjano Matić, državno 
sekretarko na Ministrstvu za trgovino, turizem in telekomunikacije 
Republike Srbije, z državnim sekretarjem na Ministrstvu za zunanje 
zadeve Italije Benedettom Della Vedovo in z ministrico za evropske 
zadeve Francoske republike Nathalie Loiseau.

Državni sekretar Mirošič je v okviru Strateškega foruma Bled sodeloval na 
panelu z naslovom Evropska unija v spreminjajočem se svetu.

5. september, Bled Državni sekretar Logar je na političnih konzultacijah ob robu Strateškega 
foruma Bled gostil namestnika zunanjega ministra Ruske federacije 
Alekseja Meškova.

6. september, Ljubljana Minister Erjavec se je sestal z zunanjim ministrom Črne gore 
Darmanovićem, ki se je v Sloveniji mudil v okviru Strateškega foruma 
Bled.

8. september, Talin Minister Erjavec se je udeležil neformalnega zasedanja ministrov za 
zunanje zadeve Evropske unije (Gymnich).

9. september, Izola Minister Erjavec je ob zaključku 15. diplomatske regate, ki jo je pod 
njegovim častnim pokroviteljstvom organiziral koprski Jadralni klub Veter, 
nagovoril udeležence, med katerimi je bilo 110 diplomatov.

11. september, Talin Državni sekretar Logar se je udeležil neformalnega zasedanja Sveta 
Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno 
razvojno sodelovanje.

13. september, Brdo pri Kranju Minister Erjavec je sprejel posebnega odposlanca predsednika Ljudske 
republike Kitajske Menga Jianzhuja, ki je zadolžen zlasti za varnostna 
vprašanja in boj proti organiziranemu kriminalu ter terorizmu.

15. september, Celje Na 50. mednarodnem sejmu obrti in podjetništva je pod naslovom 
Slovenska gospodarska diplomacija – dobre prakse in perspektive potekal 
7. dan gospodarske diplomacije. Udeležence sta uvodoma nagovorila 
minister Karl Erjavec in Nina Ermenc Pangerl, članica upravnega odbora 
Celjskega sejma.

18. september, Ljubljana V prostorih Gospodarske zbornice Slovenije je potekal prvi poslovni forum 
Dan Latinske Amerike, ki sta ga odprla državni sekretar Logar in generalni 
direktor Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič.
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20.–22. september, New York Minister Erjavec se je udeležil splošne razprave 72. zasedanja Generalne 
skupščine OZN.

Drugi dan obiska v New Yorku se je minister Erjavec udeležil srečanja 
neformalne ministrske mreže za Mednarodno kazensko sodišče in srečanja 
o Siriji. Udeležil se je tudi sestanka zunanjih ministrov Srednjeevropske 
pobude in opravil dvostranske pogovore z zunanjimi ministri Irana, 
Maroka in Združenih arabskih emiratov; z zadnjim je minister podpisal 
tudi memorandum o političnih konzultacijah med ministrstvoma.

Zadnji dan obiska se je minister Erjavec srečal z zunanjo ministrico 
Liechtensteina Aurelio Frick.

21. september, Ljubljana Državni sekretar Mirošič se je srečal z državnim sekretarjem v kabinetu 
Sveta ministrov Italijanske republike Sandrom Gozijem.

25. september, Bruselj Državni sekretar Mirošič se je udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za 
splošne zadeve.

26. september, Ljubljana Državni sekretar Logar se je srečal z nevladnimi organizacijami s področja 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

26. september, Ljubljana V okviru političnih konzultacij na ravni generalnih direktorjev, pristojnih 
za Evropo in Evropsko unijo, je državni sekretar Mirošič na delovnem 
pogovoru sprejel Thijsa van der Plasa, generalnega direktorja za evropsko 
sodelovanje na nizozemskem ministrstvu za zunanje zadeve.

26. september, Ljubljana Minister Erjavec je na uradnem obisku v Ljubljani gostil poljskega 
zunanjega ministra Witolda Waszczykowskega, ki ga je sprejel še 
predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez, naslednji dan pa tudi 
predsednik republike Borut Pahor in predsednik vlade dr. Miro Cerar.

26. september, Ljubljana Državni sekretar Mirošič se je srečal z državnim sekretarjem na britanskem 
Ministrstvu za izstop iz Evropske unije Robinom Walkerjem.

27. september, Ljubljana Državni sekretar Mirošič se je srečal z državnim sekretarjem v kabinetu 
predsednika vlade Madžarske Szabolcsem Takácsem.

Državni sekretar Mirošič se je istega dne ločeno sestal tudi z indijsko 
državno sekretarko za javna podjetja z Ministrstva za težko industrijo in 
javna podjetja Seemo Bahaguno.

28. september, Ljubljana Državni sekretar Mirošič se je kot gost avstrijskega veleposlaništva v 
Ljubljani skupaj z veleposlaniki držav članic udeležil delovnega kosila o 
prihodnosti Evropske unije.

OKTOBER

2. oktober, Brdo pri Kranju Minister Erjavec je ob uvodnem nagovoru odprl prvo v seriji panelnih 
razprav dvodnevne konference z naslovom 20 let v službi miru, ki so jo ob 
20. obletnici sodelovanja RS v mednarodnih operacijah in misijah gostili 
ministrstvo za zunanje zadeve, ministrstvo za obrambo in ministrstvo za 
notranje zadeve.

2. oktober, Ljubljana Državni sekretar Mirošič se je srečal z v. d. generalnega sekretarja 
Ministrstva za zunanje zadeve Črne gore Veselinom Šukovićem, ki ga je 
spremljal tudi v. d. državnega sekretarja na črnogorskem Ministrstvu za 
zunanje zadeve Zoran Janković.

3. oktober, Ljubljana Zunanji minister Erjavec je na pogovor sprejel predsednika parlamenta 
Republike Estonije Eikija Nestorja ob njegovem uradnem obisku v 
Sloveniji.

4. oktober, Ljubljana Ministrstvo za zunanje zadeve je organiziralo že osme Slovenske razvojne 
dneve. Udeležence je uvodoma nagovoril minister Erjavec.
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5. oktober, Videm Državni sekretar Mirošič se je udeležil 13. mednarodnega foruma 
oglejske evroregije Mitteleuropa in nastopil na panelu na temo evropskih 
varnostnih vprašanj z naslovom Evropa se trese – migracije, integracije in 
kontaminacija.

5.–6. oktober, Maribor/Ljubljana Minister Erjavec je ob uvodnem nagovoru odprl letni posvet ekonomskih 
svetovalcev, ki delujejo na predstavništvih Republike Slovenije v tujini. 
Prvi del posveta je potekal v Mariboru, drugi del pa v Ljubljani, kjer je 
udeležence posveta nagovoril državni sekretar Mirošič.

7. oktober, Trst Državni sekretar Mirošič je v okviru udeležbe na regati Barcolana podelil 
nagrade zmagovalcem slovenske regate Izola–Trst: Go to Barcolana 
from Slovenia. Zlati pokal je izročil zmagovalni posadki jadrnice Adriatic 
Europa Dušana Puha.

9.–10. oktober, Piran Minister Erjavec je ob uvodnem nagovoru odprl dvodnevno evro-
sredozemsko konferenco z naslovom Izobražujmo za dialog v organizaciji 
ministrstva za zunanje zadeve, ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, Fundacije Anna Lindh in Evro-sredozemske univerze (EMUNI).

Ob robu konference se je minister Erjavec sestal s predsednico Fundacije 
Anna Lindh Elisabetho Guigou.

V okviru konference je državni sekretar Mirošič na slavnostni večerji 
nagovoril udeležence dogodka iz vladnih in mednarodnih organizacij ter 
civilne družbe.

9. oktober, Ljubljana Minister Erjavec je pred zasedanjem Koordinacijskega odbora ministrov 
med Slovenijo in Italijo sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti 
v Italiji. Sestanku se je pridružil tudi minister za Slovence v zamejstvu in 
po svetu Gorazd Žmavc.

9. oktober, Ljubljana Državni sekretar Mirošič je sprejel švedskega državnega sekretarja z 
ministrstva za podjetništvo in inovacije Niklasa Johanssona.

10. oktober, Brdo pri Kranju Zunanja ministra Karl Erjavec in Angelino Alfano sta vodila šesto 
zasedanje Koordinacijskega odbora ministrov med Slovenijo in Italijo. 

10. oktober, Ljubljana Državni sekretar Logar je na pogovor sprejel novega indijskega 
veleposlanika v Sloveniji Parama Jita Manna.

11. oktober, Budimpešta Državni sekretar Logar se je udeležil srečanja zunanjih ministrov držav V4 
(Češka, Madžarska, Poljska in Slovaška) in Zahodnega Balkana.

12. oktober, Bruselj Državni sekretar Mirošič se je udeležil razprave o stanju v Evropi v 
organizaciji ustanove Friends of Europe. 

12.–13. oktober, Moskva Minister Erjavec se je mudil na uradnem obisku v Moskvi. Srečal se je 
z ministrom za zunanje zadeve Ruske federacije Sergejem Lavrovom. 
Minister se je srečal tudi s predsednikom Ruske hokejske zveze Vladislavom 
Tretjakom, skupaj z direktorjema podjetij Elan Inventa in Duol.

Drugi dan obiska je potekalo XIV. plenarno zasedanje Medvladne 
slovensko-ruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-
tehnično sodelovanje. Komisiji sta sopredsedovala minister Erjavec ter 
minister za zveze in množične komunikacije Ruske federacije Nikiforov.

13. oktober, Beograd Državni sekretar Logar se je na obisku v Srbiji udeležil Beograjskega 
varnostnega foruma. O dvostranskih odnosih Slovenije in Srbije se je 
pogovarjal z ministrom za zunanje zadeve Srbije Dačićem, državnim 
sekretarjem na zunanjem ministrstvu Srbije Stevanovićem in z 
zunanjepolitično svetovalko predsednika Srbije Jović. Sestal se je tudi z 
direktorjem pisarne za Kosovo in Metohijo Đurićem, ob robu foruma pa se 
je na kratko pogovarjal tudi s predsednikom Srbije Vučićem.
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15. oktober, Chevening House Na povabilo ministra za zunanje zadeve Velike Britanije Borisa Johnsona 
so se sestali ministri za zunanje zadeve in politični direktorji Bolgarije, 
Češke, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije. 
Češko, Slovaško in Slovenijo so zastopali namestniki ministrov. Slovenijo 
je na sestanku zastopal državni sekretar Andrej Logar, spremljal pa ga je 
politični direktor Matej Marn.

16. oktober, Luksemburg Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta za zunanje zadeve, na 
katerem je bila pozornost namenjena predvsem Iranu in Turčiji.

16.–17. oktober, Podgorica, Tivat Ob zaznamovanju 10. obletnice podpisa stabilizacijsko-asociacijskega 
sporazuma Črne gore z Evropsko unijo je v Podgorici potekala konferenca 
o perspektivi članstva Zahodnega Balkana v Evropski uniji. Konference se 
je udeležil državni sekretar Mirošič.

17. oktober, Ljubljana Minister Erjavec je na uradnem obisku v Ljubljani gostil egiptovskega 
zunanjega ministra Sameha Hassana Shoukryja.

18. oktober, Ljubljana Klub nekdanjih slovenskih veleposlanikov je organiziral posvet z naslovom 
Evropska unija – trdna zveza držav in državljanov Evrope, na katerem je 
nastopil državni sekretar Iztok Mirošič.

20. oktober, Ljubljana Državni sekretar Logar se je srečal z glavno namestnico pomočnika 
državnega sekretarja ZDA za evropske in evrazijske zadeve Elisabeth 
Millard.

24.–25. oktober, Palermo Državni sekretar Logar se v Palermu udeležil Sredozemske konference 
OVSE z naslovom Veliki premiki migrantov in beguncev v Sredozemlju: 
izzivi in priložnosti. Ob robu konference je državni sekretar Logar opravil 
še nekaj dvostranskih srečanj, med drugim tudi z namestnikom ministra 
za zunanje zadeve Belorusije Olegom Kravčenkom.

24. oktober, Ljubljana Državni sekretar Mirošič je sprejel slovaškega ministra za zdravje Tomáša 
Druckerja.

24. oktober, Ljubljana Na povabilo ministra Erjavca se je na obisku v Sloveniji mudil minister 
za zunanje in evropske zadeve Velikega vojvodstva Luksemburg Jean 
Asselborn, ki so ga sprejeli tudi predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor, predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, predsednik 
Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez in ministrica za 
notranje zadeve Republike Slovenije Vesna Györkös Žnidar.

NOVEMBER

3. november, Ljubljana Državni sekretar Logar je na poslovilni obisk sprejel veleposlanika 
Republike Slonokoščena obala s sedežem na Dunaju Gilberta Lagartona 
Ouattaro.

8. november, Dublin Državni sekretar Mirošič se je na dvostranskih političnih konzultacijah 
pogovarjal z irsko državno ministrico za evropske zadeve Helen McEntee. 
V okviru obiska na Irskem je imel na Inštitutu za mednarodne in evropske 
zadeve tudi predavanje o prihodnosti Evropske unije.

9. november, Rim Minister Erjavec se je sestal z ministrom za zunanje zadeve in mednarodno 
sodelovanje Italijanske republike Angelinom Alfanom. V okviru obiska 
ga je sprejel tudi predsednik Sveta ministrov Italijanske republike Paolo 
Gentiloni.

10. november, Ljubljana Državni sekretar Mirošič se je srečal z romunskim ministrom za evropske 
zadeve brez listnice Victorjem Negrescujem.

13. november, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za zunanje 
zadeve, ki je obravnaval priprave na vrh med Evropsko unijo in Afriško 
unijo, strateško komuniciranje in krepitev skupne varnostne in obrambne 
politike. Minister Erjavec je skupaj z ministrico za obrambo Katič podpisal 
tudi notifikacijsko listino za pristop Slovenije k stalnemu strukturnemu 
sodelovanju na področju obrambe (PESCO).
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13. november, Ljubljana V okviru 2. zasedanja Slovensko-brazilske mešane komisije za gospodarsko 
sodelovanje je državni sekretar Mirošič sprejel sopredsedujočega komisiji, 
generalnega podsekretarja na brazilskem zunanjem ministrstvu Santiaga 
Irazabala Mourãja.

14. november, Ljubljana Državni sekretar Mirošič je v okviru uradnega obiska v Sloveniji na 
delovnem zajtrku gostil predsednika Vlade Republike Makedonije Zorana 
Zaeva in slovenske gospodarstvenike, ki poslujejo na makedonskem trgu.

14. november, Ljubljana Državni sekretar Logar je na poslovilni obisk sprejel veleposlanika 
Socialistične republike Vietnam s sedežem na Dunaju Vu Viet Anha.

Državni sekretar Logar je istega dne na predstavitvene pogovore ločeno 
sprejel novega veleposlanika Saudove Arabije v Sloveniji, dr. Khalida Bin 
Ibrahima Al-Jindana, novega izrednega in pooblaščenega veleposlanika 
Republike Benin s sedežem na Dunaju, akreditiranim v Sloveniji, Eloija 
Laourouja, in novega veleposlanika Kirgiške republike s sedežem na 
Dunaju, Bakuta Dzusupova.

16. november, Ljubljana Državni sekretar Mirošič se je srečal s Klausom Ulrichom, vodjo 
Referata za mednarodne odnose pri Bavarski državni pisarni, pristojnim 
za jugovzhodno Evropo in območje Alp ter severno Ameriko in 
sopredsedujočim Stalni mešani slovensko-bavarski komisiji.

16. november, grad Strmol V Sloveniji so potekale redne politične konzultacije na ravni državnega 
sekretarja Mirošiča in državne sekretarke za evropske zadeve ministrstva 
za zunanje zadeve Portugalske Ane Paule Zacarias.

16.–17. november, Beograd Slovenski veleposlaniki, akreditirani v državah Zahodnega Balkana, so se 
zbrali na letnem diplomatskem posvetu, namenjenem pregledu aktualnih 
razmer v regiji ter stanju dvostranskega in regionalnega sodelovanja teh 
držav s Slovenijo. Posvet veleposlanikov je vodil državni sekretar Andrej 
Logar.

20. november, Bruselj Državni sekretar Mirošič se je udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za 
splošne zadeve.

20. november, Nay Pyi Taw, Mjanmar Državni sekretar Logar se je udeležil 13. zasedanja zunanjih ministrov 
ASEM pod naslovom Krepitev partnerstva za mir in trajnostni razvoj.

Ob robu zasedanja se je sestal z japonskim državnim ministrom za 
zunanje zadeve Kazuyukijem Nakanejem.

20. november, Koper Minister Erjavec se je udeležil uradne otvoritve slavnostne akademije 
podružnice Moskovske državne univerze Lomonosov.

22. november, Loka pri Mengšu Državni sekretar Mirošič je na Gradu Jable v Loki pri Mengšu ob uvodnem 
nagovoru odprl serijo posvetov z domačo strokovno javnostjo glede 
prihodnosti Evropske unije.

23. november, München Namestnik zunanjega ministra, državni sekretar Iztok Mirošič, se je 
udeležil tretjega zasedanja Generalne skupščine Evropske unije EUSALP 
– Strategije EU za Alpsko regijo.

Namestnik ministra Mirošič se je ob robu konference srečal tudi z 
bavarsko ministrico za Evropsko unijo dr. Beato Merk.

24. november, Bruselj Državni sekretar Logar se je v delegaciji pod vodstvom predsednika vlade 
dr. Mira Cerarja udeležil vrha vzhodnega partnerstva.

27. november, Izola Državni sekretar Mirošič se je na povabilo udeležil posveta predsednikov 
in sekretarjev območnih združenj Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

27. november, Bukarešta Minister Erjavec se je na povabilo ministra za zunanje zadeve Teodora 
Meleşcanuja mudil na uradnem obisku v Bukarešti. 
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28. november, Tbilisi Minister Erjavec je bil na uradnem obisku v Gruziji. Spremljala ga 
je delegacija slovenskih gospodarstvenikov. Srečal se je s svojim 
gostiteljem, ministrom za zunanje zadeve Mikheilom Janelidzejem, 
sprejeli pa so ga tudi vsi najvišji politični predstavniki Gruzije, predsedniki 
države, parlamenta in vlade. Minister se je v okviru obiska udeležil tudi 
mednarodne konference Tbilisi Belt and Road Forum, kjer je nagovoril 
udeležence.

28.–30. november, Abidjan Državni sekretar Logar se je v Slonokoščeni obali udeležil srečanja 
ministrov Afriške unije in Evropske unije, nato pa še vrha Afriške unije in 
Evropske unije..

29. november, Ljubljana V počastitev 25. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med 
Slovenijo in Indonezijo je potekala vrsta dogodkov, ki so jih skupaj 
organizirali Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Fakulteta 
za družbene vede Univerze v Ljubljani in veleposlaništvo Indonezije. 
Minister Erjavec se je srečal z namestnikom ministra za zunanje zadeve 
Indonezije in posebnim odposlancem indonezijske vlade dr. Fachirjem.

29.–30. november, Rim Državni sekretar Mirošič se je udeležil letne konference, ki jo prireja 
Mednarodna akademija za socialni in ekonomski razvoj (AISES). Sodeloval 
je na panelu z naslovom Novo zavezništvo za Sredozemlje: Solidarnost, 
varnost in trajnost.

Drugi dan obiska v Rimu se je srečal z državnim podsekretarjem na 
italijanskem ministrstvu za zunanje zadeve Vincenzom Amendolo, 
državnim sekretarjem za evropske zadeve pri italijanski vladi Sandrom 
Gozijem in generalno sekretarko na zunanjem ministrstvu Elizabetto 
Belloni.

DECEMBER

1. december, Rim Slovenski pisatelj in akademik dr. Alojz Rebula je na sedežu 
predstavništva Dežele Furlanije - Julijske krajine v palači Ferrajoli v Rimu 
prejel mednarodno zgodovinsko-literarno nagrado Emilio e Janja conti 
Auersperg. Med slavnostnimi govorniki je bil državni sekretar Mirošič.

4. december, Ljubljana Državni sekretar Mirošič je na vljudnostni pogovor sprejel predsedujočega 
Komisiji za visoko šolstvo Pakistana prof. dr. Mukhtarja Ahmeda.

4. december, Budimpešta Minister Erjavec se je udeležil srečanja zunanjih ministrov Višegrajske 
skupine v razširjenem formatu V4 + Slovenija, Bolgarija, Hrvaška, Grčija, 
Romunija in Srbija.

5. december, Bruselj Minister Erjavec se je na povabilo visoke predstavnice za zunanje zadeve 
in varnostno politiko Federice Mogherini skupaj z drugimi ministri za 
zunanje zadeve Evropske unije udeležil kosila z državnim sekretarjem 
ZDA Rexom Tillersonom.

5. december, Ljubljana Državni sekretar Mirošič se je udeležil seje Sveta Vlade Republike Slovenije 
za Slovence v zamejstvu, ki je v novi sestavi začel svoj tretji mandat.

5.–6. december, Bruselj Minister Erjavec se je udeležil decembrskega zasedanja vodij diplomacij 
držav članic Severnoatlantskega zavezništva.

Ob robu ministrskega srečanja je minister Erjavec opravil pogovor z 
ameriškim državnim sekretarjem Tillersonom.
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6. december, New York Slovenska delegacija se je pod vodstvom državnega sekretarja Logarja 
udeležila 16. zasedanja Skupščine držav pogodbenic Mednarodnega 
kazenskega sodišča.

Ob robu zasedanja je Slovenija skupaj z drugimi predstavnicami pobude 
MLA organizirala dogodek za promocijo sprejema nove mednarodne 
pogodbe za medsebojno pravno pomoč in izročitev za pregon genocida, 
hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev. Udeležence dogodka 
je nagovoril državni sekretar Logar.

7. december, Loka pri Mengšu Državni sekretar Mirošič je na gradu Jable uvodoma nagovoril udeležence 
okrogle mize o Zahodnem Balkanu z naslovom Luč na koncu tunela?, ki 
jo je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je v 
sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost.

7.–8. december, Dunaj Minister Erjavec se je udeležil otvoritvenega zasedanja 24. Ministrskega 
sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ki ga je kot 
predsedujoči v letu 2017 gostil avstrijski zunanji minister Sebastian Kurz.

Ob robu zasedanja je na pobudo Svetega sedeža, ene od sodelujočih 
držav OVSE, prišlo do dvostranskega srečanja ministra Erjavca s tajnikom 
Svetega sedeža za odnose z državami mons. Gallagherjem.

11. december, Bruselj Minister Erjavec se je v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za zunanje 
zadeve, ki je obravnaval položaj na Bližnjem vzhodu in v Sahelu.

11.–12. december, Minsk Državni sekretar Logar je v Minsku z beloruskim namestnikom zunanjega 
ministra, Olegom Kravčenkom, opravil redne politične konzultacije med 
Slovenijo in Belorusijo. Na ločenem pogovoru se je sestal tudi z ministrom 
za zunanje zadeve Belorusije, Vladimirom Makejem.

Državni sekretar Logar se je udeležil vrha Srednjeevropske pobude, ki je 
kot sklepni dogodek beloruskega predsedovanja potekal v Minsku, in tam 
nagovoril navzoče.

11. december, Bruselj Državni sekretar Mirošič se je udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za 
zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje.

12. december, Bruselj Državni sekretar Mirošič se je udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve.
13. december, Brdo pri Kranju Predstavniki Republike Slovenije in avstrijske zvezne dežele Štajerske so 

se sestali na 4. zasedanju skupnega odbora Slovenija-Štajerska, ki sta 
mu sopredsedovala minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in štajerski 
deželni glavar Hermann Schützenhöfer. Na zasedanju sta sodelujoči 
strani sprejeli skupno izjavo.

14. december, Ljubljana Državni sekretar Logar se je srečal s pomočnico regionalne direktorice 
UNICEF za Evropo in Srednjo Azijo, Hano Singer, in nacionalno 
koordinatorico tehnične misije UNICEF v Sloveniji, Berino Arslanagić - 
Ibišević.

18. december, London Državni sekretar Iztok Mirošič je z državnim sekretarjem za Evropo in 
Ameriki v britanskem zunanjem ministrstvu, Alanom Duncanom, opravil 
politične konzultacije med Slovenijo in Združenim kraljestvom.

18. december, Ljubljana Minister Erjavec je imel kot prvi zunanji minister pogovor z novo avstrijsko 
zunanjo ministrico Karin Kneissl.

18. december, London Državni sekretar Mirošič je opravil redne politične konzultacije z državnim 
sekretarjem za Evropo in Ameriki v britanskem zunanjem ministrstvu, 
Alanom Duncanom. Ob robu konzultacij se je srečal tudi z londonskim 
županom Charlesom Bowmanom in poslancem lordom Whittyjem iz 
Odbora za EU zadeve Lordske zbornice.

Srečal se je tudi z Robinom Walkerjem, parlamentarnim državnim 
podsekretarjem za izstop iz Evropske unije.
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18. december, Ljubljana Minister Erjavec je skupaj z ministrom za kulturo Antonom Peršakom 
gostil sprejem za diplomatski zbor, akreditiran v Republiki Sloveniji, 
posvečen kulturi in kulturnemu sodelovanju v odnosih med državami, ki 
so se ga udeležili tudi predstavniki slovenskega kulturnega življenja. 

19. december, Ljubljana Minister Erjavec je na delovnem obisku gostil ministra za zunanje zadeve 
Republike Kosovo Behgjeta Iso Pacollija.

21. december, Ljubljana Na Ministrstvu za zunanje zadeve je potekala seja Strateškega sveta za 
zunanje zadeve, ki jo je vodil minister Erjavec.
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12. strateški forum Bled (BSF) je potekal 4. in 5. septembra 2017 pod naslovom Nova realnost (New Reality) in znova 
ponudil priložnost za razpravo o aktualnih političnih, varnostnih in razvojnih problematikah.

Kot gostiteljica zdaj že tradicionalnega foruma, ki vsako leto privabi vodilne politike, gospodarstvenike, predstavnike 
akademskih krogov in nevladnih organizacij od blizu in daleč, se Slovenija nastopa kot dejavna članica mednarodne 
skupnosti, ki spodbuja tvoren dialog in iskanje mirnih poti za učinkovito reševanje svetovne problematike. Forum 
obenem predstavlja priložnost za izvedbo številnih dvostranskih srečanj in obiskov ob robu konference. BSF, ki ga 
je Ministrstvo za zunanje zadeve organiziralo v sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost (CEP), se vedno bolj 
uveljavlja kot blagovna znamka in prispeva k prepoznavnosti Slovenije. Vsako leto si prizadevamo k sodelovanju 
pritegniti širok nabor akterjev, med njimi Evropsko unijo, Organizacijo združenih narodov, druge svetovne in regionalne 
organizacije, nevladne in akademske kroge, gospodarstvo in druge tovrstne forume.

BSF 2017 je udeležencem ponudil 33 različnih dogodkov in razprav (političnih in gospodarskih), v okviru katerih so 
govorci z različnih vidikov obravnavali tematike s področja evropske in globalne varnosti, pa tudi številne problematike, 
s katerimi se ukvarja mednarodna skupnost – med njimi tudi ključna vprašanja razvoja, človekovih pravic, miru in 
varnosti, kar je skladno s prioritetami slovenske zunanje politike. Ob robu so bila izvedena številna bilateralna in 
multilateralna srečanja.

Politično-varnostne razprave so potekale pod naslovi:
• Panel voditeljev (Leader's Panel), 
• Posebna razprava z naslovom Nova vizija za novo realnost (A New Vision for a New Reality),
• Pogovor s prihodnjim predsednikom Generalne skupščine OZN (Conversation with the President-elect for 

the 72nd Session of the UN General Assembly, H.E. Mr Miroslav Lajčák, Minister of Foreign and European 
Affairs of the Slovak Republic), 

• Pogovor o prihodnosti z Jacquesom Rupnikom in Tanjo Fajon (The Future According to Jacques Rupnik and 
Tanja Fajon),

• Polnočna razprava – »Lažne novice« in ali mediji še potrebujejo urednike? (Night Owl Session – Fake News, 
and do the Media Still Need Editors?),

• Globalno jedrsko upravljanje: Quo vadis? (Global Nuclear Governance: Quo vadis?), 
• Voda za mir in varnost (Water for Peace and Security), 
• Evropska unija v spremenjenem svetu (The European Union in a Changed World), 
• Realistično upanje: Kako se preobrazba zgodi hitreje, kot si mislimo (Realistic Hope: How Transformation 

Happens Faster than one Thinks), 
• Južno Sredozemlje (Southern Mediterranean),
• Digitalna diplomacija v 21. stoletju (Digital Diplomacy in the 21st Century: To Tweet or not to Tweet in Foreign 

Affairs),
• Človekove pravice v prelomnih časih (Human Rights in Times of Change),
• Stranski dogodek na temo investicij v Sloveniji (InvestTalk Slovenia) in
• Zahodni Balkan: Širitev EU – ali gre pri vsem le za pretvarjanje? (Western Balkans: EU Enlargement – Is 

Pretending the Name of the Game?).

BSF 2017 – Panel voditeljev
Foto: STA
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Kot vsako leto je BSF v okviru Poslovnega BSF (Business BSF), ki predstavlja pomemben element gospodarske 
diplomacije, odkrival tudi gospodarske priložnosti in se osredotočil na ključne razsežnosti evropskega ter svetovnega 
gospodarskega in finančnega sistema. Ob sodelovanju obstoječih institucionalnih partnerjev (Ameriška gospodarska 
zbornica Slovenije, Ministrstvo za javno upravo RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Slovenska 
turistična organizacija) smo omenjeno mrežo razširili z dodatnimi akterji (Slovensko-nemška gospodarska zbornica), 
ki so prispevali k dolgoročnem cilju za večje vključevanje in udeležbo uspešnih in prepoznavnih predstavnikov 
gospodarstva.

Na Poslovnem BSF so se odvile naslednje razprave:
• Poslovni zajtrk AmCham (AmCham Business Breakfast – A Changing World: How do We Feel and Co-create 

the New Reality?), 
• Razprava na temo upravljanja inovacij (Red Monkey Innovation Management),
• Vloga inovacij v novi realnosti (The Role of Innovation in a New Reality),
• Posebna razprava z naslovom Pogovor z mojstrico (Special Session – Conversation with a Master),
• Posebna razprava z naslovom Strategija glasbenega voditeljstva – Za evropsko identiteto v multipolarnem 

svetu (Special Session – Musical Leadership Strategy – For a European Identity in a Multipolar World), 
• Inovativna Evropa – priložnosti za nov preboj (Innovative Europe – Opportunities for a New Breakthrough) in
• Razprava o sodelovalni ekonomiji v turizmu: delitev, sodelovanje ali posel? (Tourism Panel – Collaborative 

Economy: Sharing, Cooperation or Simply Business?).

V dneh pred začetkom BSF, med 1. in 3. septembrom, je v Ljubljani potekal Strateški forum Bled za mlade (Young 
BSF), ki je mladim voditeljem ponudil prostor za razpravo o globalnih izzivih in priložnostih. Strateški forum Bled za 
mlade je že sedmo leto zapored združil več kot 30 mladih voditeljev, podjetnikov, diplomatov, politikov, aktivistov in 
intelektualcev iz tujine in Slovenije, ki so skupaj v treh dneh oblikovali manifest s priporočili za odločevalce.

Kot del spremljevalnega programa BSF 2017 je 4. septembra na Bledu potekalo tudi delovno kosilo, poimenovano 
Digital Lunch, na katerem je podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za javno upravo Boris Koprivnikar 
gostil udeležence iz regije Zahodnega Balkana ter ministrice in ministre iz držav, ki so vključene v Proces sodelovanja 
v Jugovzhodni Evropi (SEECP-South-East European Cooperation Process).

Minister Erjavec z visoko predstavnico Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federico Mogherini ob robu Strateškega foruma 
Bled
Foto: Tamino Petelinšek/STA/MZZ

Ob robu BSF je minister za zunanje zadeve Karl Erjavec v funkciji predsedujočega Procesu sodelovanja v Jugovzhodni 
Evropi 5. septembra gostil neformalno srečanje ministrov za zunanje zadeve, ki so se ga udeležili zunanji ministri 
Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Moldavije, Srbije, Romunije in Turčije, 
namestnika ministrov Grčije in Kosova ter generalni sekretar RCC. Kot posebna gostja se je srečanja udeležila tudi 
visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini.
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Med pomembne dosežke na področju nasledstva štejemo napredek na področju delitve diplomatskega premoženja 
nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki je tudi rezultat uspešnega predsedovanja Slovenije 
Skupnemu odboru držav naslednic za ta vprašanja. Države so v zadnjem letu izvedle vrsto konkretnih aktivnosti, ki 
bodo omogočile prodajo petih diplomatskih nepremičnin nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v 
New Yorku, Bonnu, Bernu in Tokiu; od te prodaje bo 14 odstotkov kupnine pripadlo Sloveniji. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je leta 2017 prevzelo še 13 umetniških del (do sedaj skupaj več kot 230) slovenskih 
avtorjev, ki so bila na diplomatskih predstavništvih in konzulatih nekdanje skupne države. 

Slovenija je v arhivu Ministrstva za zunanje zadeve 
Republike Srbije leta 2017 prevzela še 60 radiciranih 
mednarodnih pogodb (do sedaj skupno 103), ki se 
nanašajo izključno na Slovenijo ali ustanove na 
slovenskem ozemlju. Gre za prvo in edino restitucijo 
jugoslovanskih arhivov katerikoli državi naslednici. 
Potekali so tudi intenzivni pogovori glede seznama 
slovenskih filmov, ki so v hrambi v Srbiji, in pričakovati je, 
da bo kmalu prišlo do dogovora o vračilu teh predmetov 
kulturne dediščine Sloveniji. 

Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2017 
sprejelo odločitvi v zadevah Hodžić in Zeljković, v katerih 
je potrdilo, da slovenski Zakon o načinu izvršitve sodbe 
Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić 
v celoti izpolnjuje vse zahteve iz sodbe. Slovenija je v 
Svetu Evrope pridobila status države, ki zgledno izvršuje 
sodbe sodišč in s tem svoje mednarodne obveznosti. 
Medtem ko Slovenija dosledno izpolnjuje svoje 
obveznosti do deviznih varčevalcev Ljubljanske banke, 
vprašanje terjatev banke do hrvaških podjetij že 25 let ostaja nerešeno. Slovenija je ocenila, da je edina možnost za 
rešitev tega vprašanja uporaba sredstev na mednarodni ravni, zato pred Evropskim sodiščem za človekove pravice 
poteka meddržavna tožba proti Hrvaški.

Ministrstvo za zunanje zadeve je v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije tudi leta 2017 nadaljevalo s postavitvijo 
razstave »Zgodbe iz zapuščine«. Z razstavo so bili v Skopju, Beogradu in Zagrebu predstavljeni konkretni dosežki in 
prizadevanja Slovenije na področju nasledstva s poudarkom na spoštovanju mednarodnopravnih zavez, tj. Sporazuma 
o vprašanjih nasledstva, in tudi dogovorov držav naslednic, sprejetih na sestankih in zasedanjih.

Uresničevanje sporazuma o nasledstvu 
VP Gasparič prevzema prvi sveženj mednarodnih pogodb

Foto: Arhiv Veleposlaništva RS v Beogradu

Razstava Zgodbe iz zapuščine v Hrvaškem državnem arhivu v Zagrebu
Foto: Hrvaški državni arhiv
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Arbitražno sodišče je 29. 6. 2017 objavilo končno razsodbo o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, s 
čimer je bila dokončno določena meja s Hrvaško. Tako ima Slovenija določene meje z vsemi sosednjimi državami.

Branje arbitražne razsodbe
Foto: Stalno arbitražno sodišče v Haagu

V razsodbi je sodišče – v skladu s svojim mandatom – določilo kopensko in morsko mejo med državama, stik Slovenije 
z odprtim morjem in režim uporabe ustreznih morskih območij. Razsodba je pomembna za obe državi, regijo in 
širšo mednarodno skupnost, saj razrešuje dolgoletni mejni spor med sosednjima državama, članicama EU in Nata. 
Razsodba, ki je rezultat večletnega temeljitega dela arbitražnega sodišča, predstavlja kompromis med zahtevkoma 
obeh držav. Razsodba je dokončna in zavezuje tako Slovenijo kot Hrvaško. Spoštovanje arbitražne razsodbe in njeno 
implementacijo so podprli Evropska komisija in številne države. Hrvaška v arbitražnem postopku vse od konca julija 
2015 ni sodelovala in arbitražno razsodbo v celoti zavrača.

Po objavi končne razsodbe o meji je ministrstvo izdatno okrepilo obveščanje mednarodne skupnosti o pomenu 
spoštovanja arbitražne razsodbe in njene implementacije. V prizadevanja za poudarjanje pomena spoštovanja 
mednarodnega prava ter odločitev mednarodnih sodišč in tribunalov je bila dejavno vpeta celotna mreža slovenskih 
diplomatskih predstavništev in konzulatov. Nespoštovanje razsodbe ogroža tako temeljne evropske vrednote kot 
dosledno uveljavitev prava Evropske unije. Ministrstvo je tako v času po razsodbi sprožilo vrsto postopkov za preučitev 
pravnih možnosti glede zavračanja implementacije arbitražne razsodbe s strani Hrvaške.

Ministrstvo za zunanje zadeve redno sodeluje v vladnih skupinah za implementacijo arbitražne razsodbe ter vodi 
pravno in strokovno redakcijo slovenskega prevoda razsodbe.
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SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA EU
Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je sodeloval na vseh rednih zasedanjih Sveta EU za zunanje zadeve v Bruslju 
in Luksemburgu ter na dveh neformalnih srečanjih ministrov za zunanje zadeve EU (Gymnich), aprila na Malti in 
septembra v Estoniji. Sodeloval je na dogodkih, ki so potekali ob robu Sveta, kot so neuradna srečanja z zunanjimi 
ministri tretjih držav, in se decembra udeležil tudi neuradnega srečanja ministrov z državnim sekretarjem ZDA 
Tillersonom. Minister Erjavec je 4. in 5. septembra v Sloveniji gostil visoko predstavnico EU za zunanje zadeve in 
varnostno politiko ter hkrati podpredsednico Evropske komisije, Federico Mogherini, ki je imela dvostranska srečanja 
s celotnim državnim vrhom, udeležila pa se je tudi mednarodne konference Strateški forum Bled.

Neformalno zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije septembra v Talinu
Foto: eu2017.ee

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

V letu 2017 so ministri za zunanje zadeve EU največ 
pozornosti namenili obravnavi razmer v Libiji in na 
Bližnjem vzhodu (Sirija, Irak, Libanon, Jemen, Perzijski 
zaliv, Iran, bližnjevzhodni mirovni proces), zunanjim 
vidikom migracij in boju proti terorizmu, politiki EU 
do Demokratične ljudske republike Koreje, odnosom 
s Turčijo po izvedenem aprilskem referendumu o 
ustavnih spremembah, odnosom z Afriko v luči izvedbe 
novembrskega vrha med Afriško unijo in EU, odnosom 
z državami Vzhodnega partnerstva v luči izvedbe 
novembrskega vrha, krepitvi sodelovanja med EU in 
Natom ter predvsem izvajanju globalne strategije EU 
na področju varnosti in obrambe s poudarkom na 
vzpostavljanju stalnega strukturnega sodelovanja. 
Ministri so na neformalnih zasedanjih razpravljali tudi o 
delovnih metodah, pri čemer je več držav članic, vključno 
s Slovenijo, izpostavljalo pomen zagotavljanja enotnosti 
zunanjega delovanja EU, predvsem na področju 
človekovih pravic.

Politične bilateralne konzultacije z Albanijo - politični direktor Matej 
Marn in namestnica ministra za zunanje zadeve Odeta Barbullushi

Foto: MZZ
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Na podlagi pripravljalnih razprav na ministrski ravni je visoka predstavnica Mogherini junija predstavila prvo letno 
poročilo o izvajanju globalne strategije EU (sprejeta junija 2016), v katerem povzema dejavnosti EU na začrtanih 
prednostnih področjih:

• krepitev varnosti in obrambe, 
• krepitev odpornosti držav/družb v sosednjih regijah in integriranega pristopa do konfliktov in kriz, 
• krepitev povezave med notranjimi in zunanjimi vidiki politik EU, 
• posodabljanje obstoječih in priprava novih z globalno strategijo usklajenih regionalnih/tematskih strategij in 
• krepitev javne diplomacije in strateškega komuniciranja EU. 

Ministri so se julija dogovorili, da bodo v prihodnjem letu (2018) v okviru izvajanja globalne strategije EU več pozornosti 
namenili tudi spodbujanju in podpiranju regionalnega sodelovanja, vključno s krepitvijo političnega udejstvovanja EU 
na Zahodnem Balkanu, ter spodbujanju globalne ureditve, ki temelji na mednarodnem pravu in multilateralizmu, za 
kar se je zavzemala tudi Slovenija.

Evropski svet in Svet EU sta v letu 2017 sprejela vrsto sklepov, namenjenih poglabljanju sodelovanja na področju 
varnosti in obrambe. Razprave in sprejete odločitve so bile usmerjene zlasti k vzpostavitvi stalnega strukturnega 
sodelovanja na področju obrambe (PESCO) in usklajenemu letnemu pregledu na področju obrambe (CARD), h 
krepitvi evropske obrambne industrije in tehnološke baze ter sodelovanju z Natom. Kot eden osrednjih dosežkov 
šteje decembra sprejeti sklep Sveta o vzpostavitvi PESCO in potrditev seznama vključenih držav članic (25 – vključno 
s Slovenijo).

Slovenija je v okviru skupne zunanje in varnostne politike EU posebno pozornost namenjala prizadevanjem za 
zagotavljanje stabilnosti in razvoja neposredne in širše evropske soseščine, in sicer s poudarkom na Zahodnem 
Balkanu, ter krepitvi skupne varnostne in obrambne politike EU. Zagovarjala je tesno sodelovanje EU s ključnimi 
partnerji, podobno mislečimi državami, globalnimi akterji in mednarodnimi organizacijami, predvsem na področjih 
miru in varnosti, upravljanja z migracijami, boja proti terorizmu ter spoštovanja človekovih pravic in mednarodnega 
prava. Slovenija je dejavno sooblikovala izhodišča za nadaljnjo krepitev in poglabljanje sodelovanja na področju 
obrambe ter po poglobljenem premisleku pristopila k PESCO. Hkrati si je prizadevala za nadaljevanje celostnega 
razvoja zmogljivosti EU na področju varnosti in obrambe ter sodelovanja z Natom.

Ministrstvo je dejavno spremljalo operacije in misije skupne varnostne in obrambne politike EU ter z ministrstvom za 
obrambo in ministrstvom za notranje zadeve koordiniralo vsebinsko podporo ter oblikovalo stališča glede strateških 
odločitev o njihovem delovanju. Oktobra je bila vzpostavljena nova civilna misija EU v podporo reformi varnostnega 
sektorja v Iraku (EUAM Irak). Sodelovanje Slovenije je ostalo osredotočeno na operacije in misije na Zahodnem Balkanu 
(EUFOR Althea in EULEX Kosovo), v Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu (EUNAVFOR MED Sophia, policijska misija 
EU za Palestinska ozemlja – EUPOL COPPS) ter v Sahelu (EUTM Mali), kjer je Slovenija napovedala, da bo v podporo 
skupnim silam držav G5 Sahel, natančneje za nakup zaščitne opreme malijskih oboroženih sil, prispevala do 50.000 
EUR. Slovenija je z usposabljanjem palestinskih policistov v Sloveniji sodelovala tudi na projektni ravni.

SEVERNA AMERIKA
Slovenija je utrjevala zavezniške in partnerske 
odnose z Združenimi državami Amerike. 
Konec februarja je državna sekretarka Darja 
Bavdaž Kuret v Washingtonu opravila politične 
konzultacije z namestnico svetovalca za 
nacionalno varnost Kathleen McFarland in 
visokimi predstavniki State Departmenta. 
Minister za zunanje zadeve Erjavec se je ob 
robu večstranskih srečanj, posebej Nata in 
Globalne koalicije proti Daesh, srečeval z 
državnim sekretarjem Rexom Tillersonom.

Predsednik republike Borut Pahor je julija v 
Varšavi ob robu srečanja Pobude treh morij 
opravil priložnostni pogovor s predsednikom 
Donaldom Trumpom. Predsednik vlade 
dr. Cerar se je s predsednikom Trumpom 
srečal na zasedanju Nata maja v Bruslju, 
s podpredsednikom Mikom Penceom pa 
na zasedanju Jadranske listine avgusta v 
Podgorici.

Državni sekretar Logar in namestnica pomočnika državnega sekretarja ZDA 
Millardova
Foto: MZZ
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Predsednik vlade dr. Cerar je septembra obiskal Cleveland, kjer se je srečal s predstavniki slovenske skupnosti in 
mestnih oblasti. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc je oktobra obiskal slovenski skupnosti v 
San Franciscu in Seattlu.

Med državama je potekal redni politični dialog tudi na 
drugih ravneh. Septembra je Slovenijo obiskal namestnik 
pomočnika državnega sekretarja za evropske zadeve Hoyt 
Yee, oktobra pa glavna namestnica pomočnika državnega 
sekretarja za evropske zadeve Elisabeth Millard. V letu, ko 
sta Slovenija in ZDA obeležili 25. obletnico vzpostavitve 
diplomatskih odnosov, so Slovenijo obiskale štiri 
kongresne delegacije. Izpostaviti velja obiska senatorja 
Johna McCaina aprila in skupine šestih senatorjev pod 
vodstvom Roya Blunta avgusta.

Slovenija je v začetku leta sklenila postopek ratifikacije 
dvostranskega sporazuma o socialnem varstvu. Med 
letom je potekalo odlično sodelovanje na obrambnem 
in vojaškem področju. Potekale so številne dejavnosti s 
področja kulturne, javne in gospodarske diplomacije. 

Tvorno zavezniško in partnersko sodelovanje se je 
nadaljevalo tudi s Kanado. Slovenija je maja ratificirala 
Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Kanado. 

Junija in oktobra je bil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Žmavc na obiskih pri slovenski skupnosti v Ottawi, 
Torontu, Vancouvru in Winnipegu. Novembra je Toronto obiskal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in s 
sogovorniki razpravljal o možnostih za krepitev gospodarskega sodelovanja.

LATINSKA AMERIKA IN KARIBI
Slovenija je nadaljevala prizadevanja za krepitev sodelovanja z državami Latinske Amerike in Karibov. Junija je postala 
opazovalka v Tihomorskem zavezništvu – povezavi Čila, Kolumbije, Mehike in Peruja.

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Cerar se je septembra ob robu Generalne skupščine OZN v New Yorku srečal 
s predsednikom Kolumbije Juanom Manuelom Santosom. Državna sekretarka Bavdaž Kuret je marca v Bogoti opravila 
politične konzultacije z namestnico kolumbijske zunanje ministrice Patti Londoño Jaramillo in drugimi predstavniki 
kolumbijskih oblasti. Pogovori so bili usmerjeni v možnosti za dejaven prispevek Slovenije k pokonfliktni obnovi države 
– zlasti prek ITF na področju razminiranja. Namestnica ministrice Londoño Jaramillo je Slovenijo obiskala septembra, 
ko so potekale politične konzultacije z državnim sekretarjem Andrejem Logarjem. 

Slovenija je oktobra po več letih obnovila 
nerezidenčno diplomatsko akreditacijo na 
Kubi, in sicer prek veleposlaništva v Ottawi. 

Novembra je v Ljubljani potekalo drugo 
zasedanje Slovensko-brazilske mešane 
komisije za gospodarsko sodelovanje, ki jo je 
na slovenski strani vodila generalna direktorica 
za gospodarsko in javno diplomacijo Alenka 
Suhadolnik, na brazilski pa generalni 
podsekretar za mednarodno sodelovanje, 
trgovino in kulturo Santiago Irazabal Mourão.

V okviru multilateralnih dogodkov je bil 
oktobra na obisku v Buenos Airesu minister 
za javno upravo Boris Koprivnikar, decembra 
pa minister za gospodarstvo Počivalšek. Z 
argentinskimi sogovorniki sta razpravljala 
tudi o možnostih za krepitev gospodarskega 
sodelovanja.

Ob 25 letnici kanadskega priznanja Slovenije je bil Antropološkemu 
muzeju v Vancouvru podarjen kostum ptujskega kurenta
Avtor: Vilko Maček

Državni sekretar Logar in namestnica kolumbijske ministrice za zunanje zadeve 
Londoño Jaramillo

Foto: MZZ
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RUSKA FEDERACIJA
V letu 2017 so ostali v veljavi omejevalni ukrepi EU proti Ruski federaciji. Največjo zaskrbljenost je bilo čutiti na 
gospodarskem področju, saj imajo omejevalni ukrepi določene negativne posledice tudi za slovensko gospodarstvo.

Februarja je bil na uradnem obisku v Ruski federaciji predsednik republike Pahor, ki se je srečal z ruskim predsednikom 
Putinom in predsednikom vlade Medvedjevom ter odprl poslovno konferenco. Spremljali so ga minister za zunanje 
zadeve Erjavec, minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in minister za kmetijstvo Dejan Židan. Obisk je bil pomemben 
za krepitev gospodarskih odnosov med državama in dialog o aktualnih varnostnih temah v regiji.

Minister Erjavec in ruski minister za zveze 
in množične komunikacije Nikiforov sta se 
junija v Mariboru srečala ob robu zasedanja 
organizacijskega odbora za vzpostavitev 
Muzeja nekdanjega nacističnega taborišča 
sovjetskih ujetnikov.

Oktobra je v Moskvi potekalo 14. zasedanje 
medvladne slovensko-ruske komisije za 
trgovinsko in gospodarsko in znanstveno-
tehnično sodelovanje, ki ji sopredsedujeta 
minister Erjavec in ruski minister Nikiforov. 
Minister Erjavec se je v Moskvi srečal tudi z 
ministrom za zunanje zadeve Ruske federacije 
Lavrovom. Ministra sta podpisala Načrt 
delovnih konzultacij med ministrstvoma za 
2018.

101. spominske slovesnosti ob Ruski kapelici 
pod Vršičem v juliju, katere častni pokrovitelj 
je bil minister Erjavec, se je udeležil ruski 
minister Nikiforov z delegacijo. 

VZHODNA SOSEŠČINA
Novembra je v Bruslju potekal 5. vrh Vzhodnega partnerstva, ki se ga je z delegacijo udeležil predsednik vlade dr. 
Cerar. Slovenija je izpostavila pomen politike Vzhodnega partnerstva v luči nestabilne varnostne situacije v regiji in se 
zavzela za diferenciran in prilagojen pristop k partnerskim državam. Na vrhu so sprejeli skupno deklaracijo, ocenili 
napredek, ki je bil dosežen od vrha v Rigi 2015, in začrtali pot za doseganje konkretnih rezultatov v obdobju do leta 
2020. 

EU in Armenija sta na Vrhu vzhodnega partnerstva podpisali Celovit in okrepljen sporazum o partnerstvu in sodelovanju 
med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo 
za atomsko energijo in njunimi državami 
članicami na eni strani ter Republiko Armenijo 
na drugi strani. S tem sporazumom so bili 
izboljšani pogoji za sodelovanje Slovenije kot 
članice EU z Armenijo.

Beloruski zunanji minister Makej je julija, v 
času obeleževanja 25. obletnice vzpostavitve 
diplomatskih odnosov med državama, obiskal 
Slovenijo. V sklopu obiska je bil podpisan 
program o sodelovanju med ministrstvoma za 
zunanje zadeve. 

Minister Erjavec je z gospodarsko delegacijo 
novembra obiskal Gruzijo. Obisk je potrdil 
dobre odnose med državama in pokazal 
številne priložnosti za krepitev sodelovanja, 
zlasti na gospodarskem področju. V okviru 
razvojnih štipendij je ministrstvo nadaljevalo 
s financiranjem podiplomskega študija 
gruzijskih študentov v Sloveniji.

Podpis sporazuma o sodelovanju med ministrstvoma 
za zunanje zadeve RS in Belorusije 

Foto: MZZ

Minister Erjavec in rektor Moskovske državne univerze M. V. Lomonosov sta 
podpisala memorandum o ustanovitvi podružnice univerze Lomonosov v Kopru

Foto: Arhiv MZZ
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Okrepili so se tudi stiki na visoki ravni z Moldavijo. Moldavski zunanji minister Galbur je septembra obiskal Slovenijo in 
se udeležil Strateškega foruma Bled. Dialog na delovni ravni je med drugim opredelil področja, na katerih bi Moldavija 
želela okrepiti sodelovanje s Slovenijo, zlasti za pridobivanje izkušenj in podpore pri izvajanju reform za približevanje 
evropskim standardom.

Z Ukrajino se je nadaljeval redni politični dialog o dvostranskem sodelovanju in o aktualnih mednarodnih vprašanjih. 
Slovenija je tako v bilateralnem okviru kot v mednarodnem prostoru izražala podporo ozemeljski celovitosti, 
nedotakljivosti in suverenosti Ukrajine ter poudarjala zavezanost politiki nepriznavanja priključitve Krima in 
Sevastopola k Ruski federaciji. Predsednik republike Pahor je neposredno po obisku v Ruski federaciji februarja 
opravil tudi delovni obisk v Ukrajini, kjer se je sestal s predsednikom Petrom Porošenkom. Obisk je bil namenjen 
tudi poglabljanju dvostranskega sodelovanja med Slovenijo in Ukrajino. Krepilo se je tudi sodelovanje na področju 
gospodarstva. Ob obisku državnega sekretarja z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleša Cantaruttija 
v spremstvu poslovne delegacije novembra v Kijevu so bile izmenjane pobude za sodelovanje slovenskih podjetij v 
projektih za modernizacijo Ukrajine.

Slovenija je z dvema predstavnikoma v okviru Posebne opazovalne misije OVSE sodelovala v prizadevanjih mednarodne 
skupnosti za mirno rešitev konflikta na vzhodu Ukrajine. Prav tako je Ukrajini nudila pomoč pri uresničevanju reform, 
ki jo bodo približale evropskim integracijam. V luči solidarnosti in praktične pomoči partnerski državi je Slovenija julija 
v Natov skrbniški sklad za medicinsko rehabilitacijo ranjenega vojaškega osebja prispevala 15.000 EUR.

Na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja je Slovenija svoje dejavnosti usmerjala predvsem v zagotavljanje 
humanitarne in postkonfliktne pomoči, s posebnim poudarkom na zdravstveni in psihosocialni rehabilitaciji otrok. 
Nadaljevalo se je izvajanje psihosocialne rehabilitacije otrok, ki trpijo zaradi posledic oboroženih spopadov ter slabih 
gospodarskih in socialnih razmer v Ukrajini. V tem okviru se je 81 otrok iz Ukrajine udeležilo programov rehabilitacije 
v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču. Na Univerzitetnem rehabilitacijskem 
inštitutu RS – Soča se nadaljevalo izvajanje zdravstvene rehabilitacije 12-letne ukrajinske deklice, žrtve oboroženega 
spopada v domačem okolju. V okviru razvojnih štipendij je ministrstvo nadaljevalo s financiranjem podiplomskega 
študija ukrajinskih študentov v RS.

Center za evropsko prihodnost je v sodelovanju z zunanjim ministrstvom RS in ZDA novembra v Poslovni šoli Bled 
organiziral usposabljanje z naslovom »Spodbujanje aktivnosti digitalne diplomacije v državah Zahodnega Balkana in 
Vzhodne Evrope«, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Gruzije, Moldavije in Ukrajine.

Beloruski in ukrajinski otroci na rehabilitaciji na Debelem rtiču
Foto: Patrick Radovac, Foto Belvedere
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SREDNJA AZIJA
V februarju 2017 so v Astani potekale bilateralne politične konzultacije s Kazahstanom, ki jih je na slovenski strani vodila 
državna sekretarka Bavdaž Kuret. Ob tej priložnosti se je srečala tudi z ministrom za zunanje zadeve Abdrahmanovom. 
EXPO 2017 v Astani je obiskala slovenska vladno-gospodarska delegacija pod vodstvom ministrov Počivalška in 
Gaperšiča. Blejskega strateškega foruma se je udeležil namestnik ministra za zunanje zadeve Kazahstana Ašikbajev. 

Marca je v Ašhabadu potekalo 2. zasedanje medvladne komisije za gospodarsko sodelovanje s Turkmenistanom, ki 
ga vodita zunanja ministra Erjavec in Meredov. Ob tej priložnosti se je minister Erjavec srečal tudi s predsednikom 
Berdimuhamedovom. 

V novembru je Kirgiška republika akreditirala svojega prvega veleposlanika v Sloveniji s sedežem na Dunaju. Decembra 
se je ob robu 24. ministrske konference OVSE ter v duhu krepitve političnih in gospodarskih stikov med državama 
minister Erjavec srečal z ministrom za zunanje zadeve Kirgiške republike Abdildajevom.

ARKTIKA
Na področju Arktike so se nadaljevale redne dejavnosti in srečanja držav članic Arktičnega sveta. Junija je na Finskem 
potekala konferenca visokih predstavnikov EU o Arktiki, 
ki se je je udeležil tudi slovenski predstavnik. Konferenca 
je bila namenjena razpravi o prizadevanjih EU za razvoj 
arktičnih območij.

JUGOVZHODNA EVROPA
Predstavniki Slovenije so v letu 2017 za krepitev odnosov 
z državami jugovzhodne Evrope opravili številne 
bilateralne obiske. Februarja je bil na uradnem obisku 
minister za zunanje zadeve Srbije Ivica Dačić. Ob robu 
münchenske varnostne konference sta se sestala 
predsednik republike Pahor in predsednik vlade Črne 
gore Duško Marković. Marca je bil na uradnem obisku v 
Sloveniji minister za zunanje zadeve Črne gore dr. Srdjan 
Darmanović. Aprila je potekal uradni obisk predsednika 
vlade dr. Cerarja v Bosni in Hercegovini. Maja je bil 
minister Erjavec na uradnem obisku v Turčiji. Avgusta sta 

Državna sekretarka Bavdaž Kuret in minister za zunanje zadeve Kazahstana Abdrakhmanov
Foto: MZZ Kazahstana

Minister Erjavec in srbski minister za zunanje zadeve Ivica Dačić
Foto: STA
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se ob robu zasedanja Jadranske listine v Črni gori sestala predsednika vlad Slovenije in Črne gore. Septembra je bil na 
obisku v Makedoniji in Črni gori predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez. Predsednik vlade dr. Cerar se je ob robu 
zasedanja Generalne skupščine OZN sestal s predsednikom Kosova Hashimom Thaçijem, v Istanbulu pa se je udeležil 
delovne večerje s predsednikom vlade Turčije. Novembra je bil na uradnem obisku v Sloveniji predsednik makedonske 
vlade Zoran Zaev. Decembra je potekal delovni obisk ministra za zunanje zadeve Kosova Behgjeta Pacollija. Ob robu 
ministrskega zasedanja OVSE sta se decembra sestala tudi minister Erjavec in minister za zunanje zadeve Črne gore 
dr. Darmanović. Z državami jugovzhodne Evrope so potekale tudi redne konzultacije na ravni državnih sekretarjev in 
generalnih direktorjev. 

Strateškega foruma Bled v začetku septembra so se udeležili zunanji ministri Turčije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, 
Srbije, Makedonije in Albanije ter se ob tej priložnosti pogovarjali z zunanjim ministrom Erjavcem. Strateškega foruma 
Bled se je udeležila tudi nova srbska predsednica vlade Ana Brnabić, ki se je sestala s slovenskim predsednikom vlade 
dr. Cerarjem. Na sestanku je bil sprejet dogovor o četrtem skupnem zasedanju vlad Slovenije in Srbije februarja 2018 
v Sloveniji. 

Slovenija je bila dejavna pri regionalnem sodelovanju v okviru Procesa Brdo-Brioni, Srednjeevropske pobude, Jadransko-
jonske pobude, Regionalnega sveta za sodelovanje in Berlinskega procesa. Slovenija med julijem 2017 in junijem 2018 
predseduje Procesu sodelovanja v jugovzhodni Evropi – v okviru slovenskega predsedovanja sta septembra na Bledu 
potekala neformalno zasedanje zunanjih ministrov in »Digitalno kosilo«, ki ju je gostilo Ministrstvo za javno upravo. 
Decembra je v Ljubljani potekalo zasedanje Stalnega odbora Parlamentarne skupščine. 

V okviru Procesa Brdo-Brioni je junija na Brdu 
pri Kranju potekal vrh, ki so se ga udeležili 
predsedniki regije, posebni gost pa je bil 
nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier. 
Vzporedno je potekalo srečanje zunanjih 
ministrov, na katerem so se ministri za 
zunanje zadeve na pobudo Slovenije dogovorili 
za skupno pismo, v katerem so podali predloge 
glede prihodnosti integracijskega procesa: 
zavzeli so se za preučitev dodatnih možnosti 
za čim hitrejšo premostitev gospodarskega in 
razvojnega razkoraka med EU in regijo ter za 
začetek poglobljenega sodelovanja Evropske 
komisije na področjih, ki so opredeljena v 23. 
in 24. poglavju, tudi za tiste države, ki še niso 
vključene v pogajalski proces. S tem ne bi 
pospešili le pogajalskega procesa, temveč bi 
ob boljši pripravljenosti tudi hitreje opravili pot 
do začetka pogajanj za članstvo v EU. Pismo 
je bilo poslano inštitucijam EU in zunanjim 
ministrom držav članic. 

Julijskega vrha Berlinskega procesa v Trstu so se udeležili predsednik vlade dr. Cerar, minister za zunanje zadeve 
Erjavec ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek. Na vrhu je Slovenija poudarila pomen vladavine 
prava, gospodarskega razvoja in zagotavljanja perspektive za mlade v regiji, pri čemer je izpostavila pomen nadaljnjega 
delovanja pobude Pozitivna agenda za mlade na Zahodnem Balkanu. 

Slovenija je nadaljevala z dejavno politiko podpore širitvenemu procesu. Zavzemala se je za okrepitev evropske 
perspektive za vse države jugovzhodne Evrope, tako v okviru struktur Sveta EU kot tudi v bilateralnih stikih z državami 
članicami. Po napovedi predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja o pripravi nove širitvene strategije za 
države Zahodnega Balkana je Slovenija skupaj z Italijo koordinirala pripravo neformalnega dokumenta o pričakovanjih 
držav članic, ki podpirajo politiko širitve EU. 

Slovenija je bila dejavna tudi pri projektih, financiranih iz sredstev Evropske unije. Slovenska državna uprava je bila 
v letu 2017 vključena v izvajanje osmih projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v skupni vrednosti 12,5 
milijona evrov. Slovenski javni uslužbenci so državam Zahodnega Balkana in evropske soseščine nudili kratkoročno 
pomoč v okviru 127 dogodkov, ki jih je v državah prejemnicah pomoči organizirala in financirala Evropska unija v okviru 
programa TAIEX. Slovenska uprava je poleg tega gostila še 21 študijskih obiskov. 

Ministrstvo za zunanje zadeve 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. Novembra je v Beogradu 
potekal posvet slovenskih veleposlanikov, akreditiranih na področju Zahodnega Balkana.

Zunanja ministra Slovenije in Hrvaške, Erjavec in Stier na srečanju 
Procesa Brdo-Brioni

Foto: STA
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SEVERNA AFRIKA IN ŠIRŠI BLIŽNJI VZHOD
Slovenija je krepila odnose z državami v severni Afriki in v širši bližnjevzhodni regiji. Še posebej so bili v ospredju 
dvostranski odnosi z Marokom, Egiptom in Iranom, od aktualnih mednarodnih tem pa razmere v Siriji, Iraku in Libiji 
ter palestinsko-izraelsko vprašanje. Ob robu 72. zasedanja Generalne skupščine OZN se je minister Erjavec sestal 
z maroškim zunanjim ministrom Nasserjem Bourito. Začel se je postopek za odprtje slovenskega veleposlaništva v 
Rabatu. Oktobra je bil na obisku v Maroku predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, novembra pa sta se ob robu vrha 
EU-AU sestala državni sekretar Logar in minister Bourita. Oktobra je minister Erjavec na uradnem obisku v Sloveniji 
gostil egiptovskega ministra za zunanje zadeve Sameha Shoukryja, sprejela pa sta ga tudi predsednik republike Pahor 
in predsednik vlade dr. Cerar. Izmenjani so bili predlogi za nadaljnje poglabljanje dvostranskih odnosov in pogledi na 
dogajanja na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki. Ministra sta ob obisku podpisala Memorandum o sodelovanju na 
področju športa. 

Na srečanju na visoki ravni o krizi v Siriji septembra v New 
Yorku, ki ga je ob robu splošne razprave 72. zasedanja 
Generalne skupščine OZN organizirala EU, se je Slovenija 
pridružila pozivom EU in mednarodne skupnosti za 
politično rešitev krize v Siriji. Slovenija se je zavezala, 
da bo za nudenje humanitarne pomoči civilnemu 
prebivalstvu v Siriji v obdobju od 2017 do 2019 prispevala 
280.000 EUR. 

Vlada Republike Slovenije je na seji 21. decembra 
predlagala nadaljevanje postopka za priznanje Palestine 
kot neodvisne in suverene države. Informacijo o 
trenutnem stanju glede slovenskega priznanja Palestine 
je poslala v nadaljnjo obravnavo v Državni zbor Republike 
Slovenije. 

Slovenija je z jasno določenimi prioritetami (mladi, 
medkulturni dialog, voda) ter s proaktivnim in rednim 
dialogom s Sekretariatom Unije za Sredozemlje (UzS) 
in njenimi ključnimi partnericami – Jordanijo, Egiptom, 
Italijo in Francijo – opazno povečala svojo prepoznavnost 
v UzS. 

ZALIVSKE DRŽAVE
Krepili so se odnosi in sodelovanje z zalivskimi državami, še posebej z Združenimi arabskimi emirati, kjer je Slovenija 
začela postopek za odprtje veleposlaništva v Abu Dabiju. Februarja je potekal obisk predsednika vlade dr. Cerarja, 
ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja in ministrice za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenke Smerkolj v 
Združenih arabskih emiratih, kjer je dr. Cerar kot eden od glavnih govorcev nastopil na konferenci World Government 
Summit. Ob robu 72. zasedanja Generalne skupščine OZN sta se sestala ministra za zunanje zadeve Slovenije in 
Združenih arabskih emiratov Erjavec in šejk Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Podpisala sta Memorandum o političnih 
konzultacijah. Izraženo je bil tudi zanimanje za vzpostavitev letalske povezave med državama. 

Državna sekretarka Bavdaž Kuret in državna sekretarka ZAE Alshamsi 
ob robu mednarodne konference »Podpora prihodnosti Sirije in regije«

Foto: EU

Generalni direktor Marn z delegacijo kuvajtskega parlamenta
Foto: MZZ 46



Zaradi zaskrbljujočih varnostnih razmer in humanitarne katastrofe je Slovenija aprila Jemnu namenila 100.000 EUR 
pomoči za obdobje treh let.

PODSAHARSKA AFRIKA
Slovenija je razvijala odnose s temi državami, še 
posebej z Zelenortskimi otoki, Zambijo, Senegalom in 
Slonokoščeno obalo. Aprila je Slovenijo na povabilo 
ministra Erjavca obiskal zunanji minister Zelenortskih 
otokov dr. Luís Felipe Tavares. 

Maja je potekala 6. mednarodna konferenca Dan 
Afrike, ki jo je ministrstvo organiziralo v sodelovanju 
z ICPE, Klubom nekdanjih slovenskih veleposlanikov, 
Mednarodnim afriškim forumom in Gospodarsko 
zbornico Slovenije. Udeležili so se je številni visoki 
predstavniki afriških držav, Evropske unije, Afriške unije, 
skupnosti ECOWAS, nevladnih organizacij ter skupine 
strokovnjakov, mladi aktivisti in podjetniki. Posebni gost 
konference je bil minister za nacionalno načrtovanje in 
razvoj Republike Zambije Lucky Mulusa. Poleg zambijske 
gospodarske delegacije smo gostili še gospodarski 
delegaciji iz Slonokoščene obale in Senegala. 

Ministrstvo je na podlagi Okvira za sodelovanje 
Slovenije s Podsaharsko Afriko (2015) pripravilo osnutek 
srednjeročnega načrta za sodelovanje (za obdobje od 2017 do 2021), katerega cilj je okrepitev slovenske politike glede 
te regije in vzpostavitev temeljev za razvoj tesnejših stikov – v prvi vrsti s tistimi državami, kjer so največji potenciali za 
razvoj in krepitev obstoječega sodelovanja. 

Vlada je na predlog ministrstva za zunanje zadeve oktobra imenovala nacionalnega koordinatorja za odnose Republike 
Slovenije z afriškimi državami ter mednarodnimi in regionalnimi organizacijami v Afriki.

Vrh Afriške unije in Evropske unije v Slonokoščeni obali
Foto: MZZ

Novembra je v Abidžanu (Slonokoščena obala) potekal 5. vrh Afriške unije in Evropske unije. Slovensko delegacijo, v 
kateri je sodelovala tudi predstavnica nevladnih organizacij, je vodil državni sekretar Logar. Na vrhu je bila sprejeta 
skupna politična deklaracija, v kateri se odražajo tudi slovenski predlogi. 

Minister Erjavec in zunanji minister Zelenortskih otokov Tavares
Foto: MZZ
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AZIJA
Na področju odnosov z Azijo so bili v ospredju Kitajska, Indija, Indonezija, Vietnam, Šrilanka in Japonska ter sodelovanje 
v okviru srečanja ASEM. Nadaljeval se je dinamičen dialog Slovenije s Kitajsko, tako na dvostranski ravni kot v okviru 
pobud 16 + 1 in OBOR. Državi sta obeležili 25. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov. Slovenija je gostila dva 
visoka uradna obiska iz Kitajske: aprila podpredsednika vlade Ljudske republike Kitajske in člana Stalnega odbora 
Politbiroja Komunistične partije Kitajske Zhanga Gaolija, septembra pa posebnega odposlanca predsednika Kitajske, 
člana Politbiroja in vodjo Komisije za politične in pravne zadeve Centralnega komiteja Komunistične partije Kitajske 
Menga Jianzhuja. Predsednik vlade dr. Cerar je novembra v Budimpešti, ob robu srečanja predsednikov držav in vlad 
Kitajske ter držav Srednje in Vzhodne Evrope (vrh 16 + 1), opravil bilateralne pogovore s predsednikom kitajske vlade 
Lijem Keqiangom. Na vrhu sta Slovenija in Kitajska podpisali memorandum o razumevanju o sodelovanju v iniciativi 
»En pas – ena cesta« ter dogovor o izvozu medu na Kitajsko. Podpisan je bil tudi memorandum o razvoju Letališča 
Maribor med komercialnima partnerjema iz Slovenije in Kitajske. 

13. zasedanje zunanjih ministrov ASEM v Mjanmaru
Foto: MZZ

Delegacija Ministrstva za infrastrukturo pod vodstvom državnega sekretarja Jureta Lebna je bila oktobra na delovnem 
obisku v Pekingu, Jurongu in Šanghaju. V Jurongu namerava podjetje Pipistrel skupaj s kitajskim partnerjem graditi 
tovarno letal. 

Minister za kulturo Anton Peršak se je septembra udeležil 3. foruma o sodelovanju v kulturi med Kitajsko in državami 
Srednje in Vzhodne Evrope v Hangzhouu. Na forumu je bila podpisana Izjava iz Hangzhoua o kulturnem sodelovanju 
omenjenih držav za obdobje 2018–2019 ter memorandum o razumevanju o ustanovitvi koordinacijskega centra za 
kulturno sodelovanje v Makedoniji. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek se je udeležil vrha OBOR 
maja v Pekingu. Minister za infrastrukturo Gašperšič se je junija udeležil razstave Expo Ningbo 2017 na Kitajskem ter 
se v Pekingu srečal s kitajskima ministroma za transport Lijem Xiaopengom in vodjo kitajske uprave za civilno letenje 
(CAAC) Fengom Zhenglinom ter predstavniki komisije NDRC. Predsednik kitajske akademije znanosti (CAS) Bai Chunli 
z delegacijo je bil julija na obisku v RS, kjer se je srečal s predsednikom republike Pahorjem in predstavniki SAZU. 
Kitajski minister za kmetijstvo Hang Changfu z delegacijo se je udeležil srečanja »12th China-CEEC Agro-trade and 
Economic Cooperation Forum« avgusta na Brdu pri Kranju.
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Nadaljeval se je tudi politični dialog z Vietnamom 
in Indonezijo. Novembra se je minister Erjavec ob 
obeležitvi 25. obletnice vzpostavitve diplomatskih 
odnosov srečal z namestnikom zunanjega ministra 
Indonezije in posebnim odposlancem indonezijske 
vlade dr. Abdurrahmanom Mohammadom Fachirjem. 
V kontekstu širšega sodelovanja EU z Azijo se je 
novembra državni sekretar Logar udeležil zasedanja 
ministrov za zunanje zadeve ASEM v Mjanmaru. Ob 
robu zasedanja se je srečal z ministrom za zunanje 
zadeve Vietnama Phamom Binh Minhom in državnim 
ministrom za zunanje zadeve Japonske Kazuyukijem 
Nakanejem. Ob obeležitvi 25. obletnice vzpostavitve 
diplomatskih odnosov z Japonsko in Republiko Korejo 
so bila izmenjana pisma na ravni predsednikov vlad in 
ministrov za zunanje zadeve. 

Na Strateškem forumu Bled sta sodelovala indijski 
državni minister Mobashar Jawed  Akbar in šrilanški 
državni minister Wasantha Senanayake. 

OCEANIJA
Septembra so po video povezavi potekale politične konzultacije z Novo Zelandijo. 

Minister Erjavec in namestnik ministra za zunanje zadeve Indonezije 
 in posebni odposlanec indonezijske vlade dr. Fachir

Foto: MZZ

Javno branje Splošne deklaracije človekovih pravic na Veleposlaništvu RS v Canberri z avstralsko staroselko Lizzy Ellis in drugimi gosti
Foto: Arhiv Veleposlaništva RS v Canberri
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STRATEŠKE ŠTUDIJE IN ANALIZE
V okviru vsakoletnega delovnega načrta je analitika ministrstva, ki deluje znotraj Sektorja za strateške študije in analize, 
uredila tudi to letno poročilo. Predstavitev dosežkov slovenske diplomacije v letu 2017, ki je v poročilu razdeljena po 
vsebinskih delovnih področjih direktoratov in sekretariata, vsebuje tudi fotografije s formalnih diplomatskih dogodkov, 
pa tudi tiste, ki prikazujejo dogodke iz vsakdanjega življenja diplomatov v naših diplomatskih predstavništvih in 
konzulatih. Številni so pomemben del javne diplomacije in promocije Slovenije v svetu. Poročila direktoratov Ministrstva 
za zunanje zadeve tudi tokrat bralcu podajo strnjen vsebinski letni pregled aktivnosti, sekretariat pa predstavi delo 
ministrstva v številkah. 

Analitično delo je potekalo v skladu z izvajanjem Strategije in deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije ter 
Globalne strategije Evropske unije. 

Marca so v Rimu potekale konzultacije analitikov ministrstev za zunanje zadeve Slovenije in Italije, maja pa so analitiki 
našega ministrstva v Madridu opravili konzultacije s kolegi iz Španije. V istem mesecu so v Bratislavi potekale redne 
konzultacije analitičnih sektorjev Slovenije in Slovaške, namestnica ministra za zunanje zadeve Moldavije pa je v 
Ljubljani opravila pogovor z diplomati Sektorja za strateške študije in analize in predstavniki Centra za evropsko 
prihodnost. Junija so se v Pragi na rednih konzultacijah srečali analitiki Slovenije in Češke, v Ljubljani so bile redne 
konzultacije s službo za strateške analize madžarskega zunanjega ministrstva. Vodja Sektorja za strateške študije 
in analize, veleposlanik dr. Stanislav Raščan, se je septembra v Hevizu na Madžarskem udeležil srečanja služb za 
analize V4+ na povabilo predsedujoče V4, Madžarske. V istem mesecu so v Washingtonu potekale redne konzultacije 
z oddelkom za načrtovanje politik ameriškega State Departmenta.

S Centrom za Evropske varnostne študije George C. Marshall ter veleposlaništvoma ZDA in Nemčije v Sloveniji so 
analitiki ministrstva ob koncu septembra v Ljubljani pripravili 5. srečanje nekdanjih udeležencev programov George C. 
Marshall iz Srednje in Jugovzhodne Evrope. Novembra se je na pogovoru v Sektorju za strateške študije in analize mudil 
namestnik ministra za zunanje zadeve Belorusije, decembra pa so bile v Pekingu redne letne konzultacije slovenskih 
in kitajskih analitikov. Vodja in diplomati Sektorja za strateške študije in analize so opravili tudi več vljudnostnih in 
vsebinskih pogovorov z akreditiranimi veleposlaniki v Republiki Sloveniji.

Sektor za strateške študije in analize uspešno 
sodeluje pri organizaciji in izvedbi različnih 
dogodkov tudi s Centrom za evropsko prihodnost. 
V začetku marca 2017 je bila v sodelovanju z 
veleposlaništvom Indije na gradu Jable v Loki pri 
Mengšu izvedena delavnica o geopolitičnih odnosih 
v Aziji in Evropski uniji z indijskim akademikom 
Jawharjem Sircarjem. Sredi marca so se diplomati 
Sektorja za strateške študije in analize srečali s 
skupino profesorjev in podoktorskih študentov z 
japonske univerze Doishisha iz Kjota na delavnici 
o migracijah in prihodnosti Evropske unije, ki so 
jo organizirali in izvedli na gradu Jable, skupaj z 
veleposlaništvom Japonske in Centrom za evropsko 
prihodnost. V marcu so analitiki s kolegi iz Centra 
za evropsko prihodnost opravili tudi obširnejši 
pogovor s predstavniki Evropske ustanove za 
demokracijo (EED) in njenim izvršnim direktorjem 
dr. Alistairom Rabagliatijem. 

Vodja in analitiki Sektorja za strateške študije in analize so se udeleževali številnih srečanj in seminarjev s področja 
mednarodnih odnosov in zunanje politike. Z analizami in aktivno udeležbo so vsebinsko podpirali razprave o 
prihodnosti Evropske unije, ki so v Sloveniji potekale skozi vse leto. V Rimu so se marca udeležili konference ob 60. 
obletnici podpisa Rimske pogodbe. Aprila so aktivno sodelovali v razpravi o albansko-srbskih odnosih v Tirani. Maja 
so se udeležili ene največjih varnostnih konferenc v regiji (GLOBSEC) v Bratislavi. V Madridu so maja aktivno sodelovali 
v razpravi o novi zunanji politiki ZDA. Na rednem polletnem srečanju analitskih služb ministrstev za zunanje zadeve 
držav članic Evropske unije so se junija mudili v Bruslju. V istem mesecu so sodelovali še na redni letni konferenci 
Inštituta za varnostne študije Evropske unije (EUISS) v Bruslju. Prav tako so se udeležili 3. evropskega foruma v Pragi. 
Septembra so skupaj s predstavnikom Veleposlaništva Republike Slovenije v Washingtonu sodelovali na forumu 
CEPA. Oktobra so se v Tirani udeležili konference o vladavini prava na Balkanu v organizaciji Marshallovega centra za 
evropske varnostne študije in aktivno sodelovali na posvetu veleposlanikov Republike Slovenije iz Zahodnega Balkana.

Predstavniki Evropske ustanove za demokracijo (EED) na gradu Jable
Foto: CEP
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Novembra so se udeležili konference mreže skupin strokovnjakov 16 + 1, ki je potekala v Budimpešti kot analitična 
priprava na vrh 16 + 1. Konec novembra se je v Bruslju vodja Sektorja za strateške študije in analize veleposlanik dr. 
Stanislav Raščan udeležil največjega srečanja analitičnih služb evropskih institucij ESPAS. V začetku decembra je 
potekalo redno srečanje služb za analize Evropske unije, prav tako v Bruslju. Sredi decembra so analitiki ministrstva 
skupaj z veleposlanikom in veleposlaništvom Republike Slovenije v Pekingu aktivno sodelovali na tamkajšnjem 4. 
simpoziju na visoki ravni skupin strokovnjakov 16 + 1. 

Aktualne tematike v mednarodnih odnosih so analitiki ministrstva za zunanje zadeve ves čas spremljali in se nanje 
odzivali v svojih rednih publikacijah – Mesečnikih, Situacijskih poročilih in Strateških razmislekih. V analitičnih biltenih 
so bile redno obravnavane geopolitične teme, in sicer globalna zavezništva ter druga globalna strateška politična 
in gospodarska vprašanja. Prvo leto predsedovanja Donalda Trumpa v Beli hiši in globalna vloga ZDA, nova zunanja 
politika ZDA in Evropa, odnosi med Indijo, ZDA in Kitajsko, uvajanje novih sankcij med ZDA in Rusko federacijo, 
vzpon ruskega novega nacionalizma, ruska plinska geopolitika, Putinov propagandni stroj, spremenjena ruska vloga 
na indijskem podkontinentu, kitajsko-evropski odnosi, vzhodnoazijski strateški pentagram, svilna pot in platforma 16 
+ 1, severni tok 2 – med geopolitiko in ekonomijo, svetovne vojne in sveto zavezništvo – vrnitev religije na globalno 
politično prizorišče, Severna Koreja in Trumpova administracija, novi ameriški pogledi na svetovno trgovinsko ureditev 
globalni tok konkurenčnosti, GLOBSEC 2017 itd. so le nekatere od analiziranih globalnih tem.

V letu 2017 so bile na področju strateških študij in analitike evropskih vprašanj v publikacijah sektorja obravnavane 
tudi evropske teme. Izpostaviti velja najpomembnejše: prihodnost Evropske unije, pot od evropske obrambne politike 
do evropske obrambne unije, evropska obrambna transformacija, tri morja, medmorje, nova in stara Evropa, države 
na vzhodnih mejah Evropske unije, umeščanje znotraj Evropske unije, brexit in britanska diplomacija, Severna Irska in 
brexit, Katalonija, evropski populizem, prilagajanje evropskih zunanjih odnosov novi realnosti in še kaj.

Od tematike iz arabskega sveta so bile v analitičnih publikacijah aktualne teme o nadaljevanju iskanja rešitev za 
sirsko krizo, Hamas in izolacija Gaze, katarsko-saudska kriza, iranski dosje in Evropska unija, regionalni (ne)red na 
Bližnjem Vzhodu, dogodki v Saudovi Arabiji itd. V publikacijah je bila obravnavana tudi Turčija po referendumu, skupaj 
z njenim delovanjem v zvezi Nato, ki ga je mogoče šteti za nov primer geopolitičnega relativiziranja.

V okviru regionalnih vprašanj na Zahodnem Balkanu so bile aktualne tematike v letu 2017 prizadevanja držav 
Zahodnega Balkana na dolgi poti v Evropsko unijo, razvojni cilji Bosne in Hercegovine, albansko vprašanje in usoda 
Balkana, uspešna vojaška misija – operacija ALBA 1997, razmere v Republiki Srbski in Makedoniji itn.

Analitično je bila zelo dobro pokrita tudi Latinska Amerika, kjer med analizami najdemo npr. Kubo po Castru, mirovni 
proces v Kolumbiji, novega predsednika Ekvadorja, korupcijo v Braziliji in iskanje poti iz krize, zaostrovanje krize v 
Venezueli, gospodarska in okoljska vprašanja v Boliviji in še kaj. Nekaj več pozornosti je bilo v letu 2017 namenjene 
tudi afriški celini, zlasti razmeram v Keniji, analitika pa bo v prihodnje še podrobneje spremljala razmere na tej celini. 
Del analitičnih tem je bil posvečen tudi pogledu v prihodnost, npr. v svet v letu 2030.

Tudi v letu 2017 je analitika ministrstva imela dejavno vlogo pri izobraževanju diplomatov, saj je znotraj Strokovno-
izobraževalnega sveta ministrstva sodelovala pri organizaciji in izvedbi diplomatskih in višjih diplomatskih izpitov.
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INSTITUCIONALNE ZADEVE
Ministrstvo zagotavlja zastopanost Republike Slovenije 
na zasedanjih Sveta EU za splošne zadeve. Ta se je v letu 
2017 sestal na devetih rednih in enem neformalnem 
zasedanju. Od aprila do konca leta se je zvrstilo tudi 
sedem zasedanj Sveta za splošne zadeve, ki v sestavi 
27 držav članic EU obravnava vprašanja, povezana 
z izstopom Združenega kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske iz Evropske unije. Poleg rednih nalog, 
kot so priprave na zasedanja Evropskega sveta, so 
se člani Sveta za splošne zadeve ukvarjali zlasti z 
obravnavo evropskega semestra, Medinstitucionalnega 
sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, s stanjem 
pravne države v EU, zakonodajnim načrtovanjem, 
pa tudi z uresničevanjem sklepov Evropskega sveta, 
širitvijo, večletnim finančnim okvirom in prihodnostjo 
EU.

Evropski svet se je v letu 2017 sestal na štirih rednih 
zasedanjih v Bruslju in enem neformalnem zasedanju 
na Malti. Voditelji članic EU so se zbrali tudi ob 60. 
obletnici podpisa Rimskih pogodb konec marca v Rimu in na neuradnem srečanju novembra v Göteborgu. Osrednje teme 
razprav in sprejetih sklepov so bile povezane z izzivi na področjih obvladovanja migracij, zaposlovanja, konkurenčnosti 
in gospodarske rasti, varnosti in obrambe, trgovine, podnebnih sprememb ter zunanjepolitičnih, socialnih, kulturnih 
in izobraževalnih vprašanj. Na navedenih zasedanjih ali ob njihovem robu so voditelji sedemindvajseterice v okviru 
Načrta iz Bratislave redno razpravljali tudi o vprašanjih prihodnosti EU. Vseh teh srečanj se je v imenu Republike 
Slovenije udeležil predsednik vlade. Ministrstvo mu je pri tem nudilo vsebinsko podporo, slovenska stališča je uskladilo 
s pristojnimi državnimi organi, sprejeta stališča vlade pa predstavilo tudi pristojnim delovnim telesom v državnem 
zboru.

Po odločitvi Združenega kraljestva za izstop iz Evropske 
unije potekajo ob rednih zasedanjih v polni sestavi 
na podlagi 50. člena Pogodbe o Evropski uniji tudi 
zasedanja voditeljev sedemindvajseterice. V letu 2017 
so se sestali v Bruslju na enem izrednem in na treh 
rednih zasedanjih Evropskega sveta. Na teh srečanjih, 
ki se jih je udeležil predsednik vlade, so voditelji 
sedemindvajseterice sprejemali usmeritve za vodenje 
izstopnih pogajanj ter spremljali njihov napredek, 
potrdili pa so tudi postopek za preselitev agencij EU 
s sedežem v Združenem kraljestvu. Aprila so sprejeli 
pogajalske smernice, v katerih so kot ključni poziciji EU 
opredelili enotnost in fazni pristop, 15. decembra pa so 
voditelji ocenili, da je bil v pogajanjih, ki so se začela 19. 
junija, dosežen zadosten napredek, da se lahko odobri 
prehod v drugo fazo izstopnih pogajanj. Ministrstvo 
je pripravljalo vsa potrebna gradiva, pri pripravi 
prispevkov je redno sodelovalo z resornimi ministrstvi 
in Državnim zborom RS ter javnost obveščalo o poteku 
pogajanj in stališčih sedemindvajseterice.

Razprava o prihodnosti Evropske unije, ki se je začela po razglasitvi izida britanskega referenduma o izstopu 
Združenega kraljestva iz EU, se je v letu 2017 prevesila v intenzivnejšo fazo, ki bo aktualna vse do evropskih volitev 
junija 2019. Po neformalnem zasedanju sedemindvajseterice v Valletti februarja 2017 so voditelji ob zaznamovanju 
60. obletnice podpisa ustanovitvenih pogodb EU marca v Rimu sprejeli Rimsko izjavo, ki je začrtala cilje za obdobje 
naslednjih desetih let: varna EU, EU blaginje in trajnostnega razvoja, socialna EU in močnejša EU v svetu. Komisija je 
pripravila Belo knjigo o prihodnosti Evrope, v kateri je prikazala pet scenarijev prihodnjega razvoja EU glede na skupno 
raven ambicije. Na tej podlagi je pripravila še pet vsebinskih prispevkov za posamezna ključna področja: socialna 
razsežnost EU, izkoriščanje globalizacije, poglobitev ekonomske in monetarne unije, prihodnost evropske obrambe, 
prihodnost financ EU. Jeseni se je proces še poglobil in postal intenzivnejši. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude 

Državni sekretar Mirošič na zasedanju Sveta za splošne zadeve 
novembra v Bruslju

Vir: MZZ

Državni sekretar Mirošič na razpravi o stanju v Evropi, oktobra v Bruslju
Foto: MZZ
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Juncker je v govoru o stanju v Uniji predstavil svojo vizijo prihodnosti, ob tem pa je tudi napovedal program dela 
komisije in njene zakonodajne pobude. Nazadnje je predsednik Evropskega sveta Donald Tusk predlagal agendo 
voditeljev za časovne in vsebinske prioritete dela v okviru Evropskega sveta, ki je osrednji forum skupnega razmisleka 
in odločanja o prihodnosti EU. Na socialnem vrhu v Göteborgu so se voditelji poleg socialnih zadev posvetili tudi 
področjema izobraževanja in kulture. Vzpostavljeno je bilo stalno strukturirano sodelovanje na področju obrambe. V 
začetku decembra je komisija pripravila sveženj predlogov glede prihodnosti ekonomske in monetarne unije (EMU), 
voditelji pa so na decembrskem zasedanju Evropskega sveta razpravljali o ključnih vprašanjih na področju migracij ter 
opravili prvi razmislek o časovnici razprav in odločanja o prihodnosti EMU. 

Ministrstvo ima nosilno vlogo pri pripravi srečanj in koordinaciji gradiv za pogovore najvišjih slovenskih predstavnikov s 
sogovorniki iz institucij EU. Predsednik vlade dr. Miro Cerar je bil novembra na delovnem obisku pri Evropski komisiji. V 
začetku marca sta bila na obisku v Sloveniji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani in predsednik Evropske 
komisije Juncker, ki je prav v Sloveniji javnosti prvikrat predstavil pet možnih scenarijev, ki jih za prihodnost EU vidi 
Evropska komisija. V začetku aprila je bil na obisku predsednik Evropskega sveta Tusk. Osrednje teme pogovorov 
so bile prihodnost Evrope, vprašanje izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije ter razmere na Zahodnem 
Balkanu. V začetku septembra je Slovenijo obiskal še evropski komisar in prvi podpredsednik Evropske komisije Frans 
Timmermans, ki je bil gost osrednjega omizja na Strateškem forumu Bled. 

Poleg rednega spremljanja razprave in priprave ustreznih gradiv za sodelovanje predstavnikov Republike Slovenije v 
procesih skupne razprave in odločanja o prihodnosti EU je ministrstvo decembra pripravilo medresorsko usklajeno 
gradivo Prihodnost EU in temeljna izhodišča Slovenije ter ga predložilo v obravnavo vladi.

Za čim večjo vključenost javnosti v razpravo o prihodnosti EU je ministrstvo v letu 2017 nadaljevalo serijo javnih 
razprav pod sloganom Slovenija za boljšo Evropo prihodnosti, teme pa so zajemale varnost, migracije in pogled na 
položaj Slovenije v EU iz perspektive zaposlenih v institucijah v Bruslju). Z organizacijo razprave o evropski varnosti 
in obrambi ob koncu novembra 2017 je ministrstvo začelo še serijo internih omizij s strokovnjaki in zainteresirano 
domačo javnostjo, ki se bo nadaljevala tudi v naslednjem letu.

Tako kot lani je ministrstvo sodelovalo pri izvedbi nacionalne seje Evropskega mladinskega parlamenta Slovenije 16. 
avgusta 2017. Dogodka se je udeležilo 120 mladih iz 18 držav, ki so razpravljali o aktualnih temah v Evropski uniji in 
pripravili konkretne predloge v obliki resolucij za slovenske evropske poslance in odločevalce v državi. 

Septembra 2017 je bila na plenarnem zasedanju Državnega zbora RS potrjena Deklaracija o usmeritvah za delovanje 
Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju od julija 2017 do decembra 2018. Dokument je ministrstvo 
pripravilo na podlagi Zakona o sodelovanju med Državnim zborom RS in Vlado RS v zadevah Evropske unije ter v 
tesnem sodelovanju z drugimi državnimi organi. Poleg obravnave nekaterih aktualnih vprašanj, ki bodo bistveno 

Razprava o prihodnosti EU novembra na gradu Jable
Foto: MZZ
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zaznamovala dogajanje v naslednjem 18-mesečnem obdobju – razprava o prihodnosti EU, pogajanja o izstopu 
Združenega kraljestva iz EU in priprava na pogajanja o prihodnjem večletnem finančnem okviru EU – so v deklaraciji 
kot prednostni izpostavljeni štirje temeljni cilji, ki so neposredno povezani s cilji izjave voditeljev in institucij EU, 
sprejete konec marca na vrhu v Rimu: varnost, gospodarska rast v povezavi s trajnostno skrbjo za okolje in socialno 
državo ter zavzemanje za vodilno vlogo Evropske unije kot branika demokratičnih pridobitev v svetu. Poudarjeno je 
tudi zavzemanje Slovenije za to, da bi EU še dosledneje uveljavljala načela enakopravnosti vseh članic, vladavine 
evropskega in mednarodnega prava, ki so ga vse članice dolžne spoštovati, ter pravočasnega in preglednega procesa 
odločanja.

V skladu z Zakonom o zunanjih zadevah ter Zakonom o sodelovanju med Državnim zborom RS in Vlado RS v zadevah 
Evropske unije je ministrstvo v okviru članstva Republike Slovenije v Evropski uniji uspešno opravilo postopke 
ratifikacije naslednjih sporazumov: o strateškem partnerstvu med EU in Kanado, o ustanovitvi Generalne komisije za 
ribištvo v Sredozemlju, o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med EU in Republiko Kazahstan.

Skladno s poslovnikom vlade je ministrstvo sodelovalo s pristojnimi resorji 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 je zaradi domnevnih kršitev prava EU zoper Slovenijo pred Sodiščem EU sprožila 
Evropska komisija. Ob koncu leta 2017 je Evropska komisija zoper Slovenijo vodila 51 postopkov ugotavljanja kršitev 
prava EU. V okviru neformalnega dialoga med Evropsko komisijo in članicami EU, t. i. EU Pilota, kjer komisija ugotavlja 
potencialno neskladnost s pravom EU, je imela Slovenija ob koncu leta odprtih 31 zadev.

Ministrstvo je začelo s pripravo na naslednje predsedovanje Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Slovenija bo tudi 
tokrat del predsedujočega tria skupaj z Nemčijo in Portugalsko, s katerima bo sodelovala že pri pripravi 18-mesečnega 
programa predsedovanja. V prvi fazi se je ministrstvo v sodelovanju z drugimi organi osredotočilo na vprašanje 
organizacijske strukture, opravljena je bila analiza kadrovskega položaja na področju koordinacije zadev EU in prva 
ocena potrebnih dodatnih zaposlitev za čas predsedovanja Slovenije Svetu EU.
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EVROPSKE POLITIKE
Prispevek Ministrstva pri oblikovanju evropskih politik predstavlja medresorsko usklajevanje ter spremljanje in 
pripravo stališč za sestanke v okviru sveta in zasedanja Evropskega sveta na področjih, ki so v pristojnosti Odbora 
stalnih predstavnikov I (Coreper I) in Odbora stalnih predstavnikov II (Coreper II). V času malteškega in estonskega 
predsedovanja Svetu EU je ministrstvo skrbelo za usklajenost in pravočasnost slovenskih stališč, zaradi česar je 
sklicalo številne sestanke na različnih ravneh. Prav tako je spremljalo izvajanje Zakona o sodelovanju med Državnim 
zborom RS in Vlado RS v zadevah EU. 

V okviru delovanja Sveta za pravosodje in notranje zadeve je bila v delu, ki se nanaša na notranje zadeve, tudi v letu 
2017 v ospredju obravnava vsebin o odzivu EU na migracijsko krizo. 

Potekala so intenzivna pogajanja glede reforme skupnega evropskega azilnega sistema in obravnava dosjejev, 
povezanih z nadzorom zunanje meje. Po pomembnosti sta za Slovenijo izstopala dva dosjeja: prvi se nanaša na 
začetek izvajanja sistematične kontrole na zunanjih schengenskih mejah, ki je povzročil dolge čakalne dobe, na kar je 
RS opozarjala že ob sprejemanju akta. Slovenija je v sodelovanju s komisijo in Hrvaško uskladila operativne smernice, 
ki so pozneje pripomogle h krajšanju čakalnih dob ob povečanem prometu. Drugi je predlog sprememb Zakonika o 
schengenskih mejah, ki daje državam članicam možnost uvajanja začasnega podaljšanje nadzora na notranjih mejah 
v primeru resne ogroženosti javnega reda ali notranje varnosti. Komisija je v predlogu upoštevala slovenske predloge, 
vendar pa ima Slovenija še nekaj pomislekov, ki jih bo poskušala odpraviti v času pogajanj. V delu, ki se nanaša 
na pravosodje, je leto zaznamovalo okrepljeno sodelovanje pri Evropskem javnem tožilstvu (EPPO), h kateremu je 
ob začetku pristopilo dvajset držav članic. Velik poudarek je bil namenjen tudi temam, povezanim s kibernetskim 
prostorom. 

V ospredju dela Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport sta bila predvsem področje mladine in izobraževanja 
ter potreba po oblikovanju bolj robustne evropske identitete in krepitvi občutka pripadnosti skupnemu evropskemu 
prostoru. V aktualnih razpravah o evropski prihodnosti se izobraževanje in kultura vedno bolj izpostavljata kot pomembni 
področji, ki prispevata k razvoju vključujoče in kohezivne evropske družbe. Evropska komisija je v dokumentu Krepitev 
evropske identitete prek izobraževanja in kulture analizirala nekatere programe ter poudarila pomen izobraževanja 
in kulture kot gonilnih sil za ustvarjanje delovnih mest, gospodarskega razvoja in socialne pravičnosti. Konkretne 
pobude na področjih izobraževanja in kulture so bile predmet razprave tudi na najvišji politični ravni, in sicer v okviru 
Socialnega vrha za pravična dela in rast, ki je novembra potekal v Göteborgu. Evropski svet je decembra potrdil sklepe 
Sveta EU, ki krepijo zavezanost k nadaljnjem povečanju mobilnosti, spodbujajo večjezičnost, pozivajo h krepitvi 
sodelovanja in razvoju nadaljnjega povezovanja in partnerstev, izpostavljajo ozaveščanje o večplastnem pomenu 
kulturne dediščine, pozivajo pa tudi k soočanju z aktualnimi izzivi, povezanimi z digitalizacijo, umetno inteligenco, 
potrebo po vseživljenjskem učenju in inovacijskem pristopu. Slovenija je aktivno sodelovala pri oblikovanju politik in 
dokumentov ter podpirala bolj dinamičen pristop EU na področjih izobraževanja in kulture – med drugim vključevanje 
tematike v razprave na najvišji politični ravni. 

Na področju ekonomskih in finančnih zadev je bilo največ pozornosti namenjene vzpostavljanju bančne unije, zlasti 
za zmanjšanje tveganj v bankah in enotno shemo za zavarovanje depozitov. Pripravljen je bil akcijski načrt za slaba 
posojila. Med osrednjimi temami je bilo tudi področje obdavčenja, posebej glede preprečevanja izogibanja davkom. 
Potrjen je bil seznam držav oz. sodnih oblasti, ki ne sodelujejo v boju proti izogibanju davkom. 

V okviru politik na področju konkurenčnosti in enotnega trga so med pomembnejšimi odločitvami sprejem uredbe 
o preprečevanju geografskega blokiranja, uredbe o homologaciji motornih vozil ter uredbe o enotnem digitalnem 
portalu. Pri obravnavi storitvenega svežnja si je Slovenija prizadevala za olajšan dostop ponudnikov storitev do 
čezmejnih trgov znotraj enotnega trga. Obujena je bila tudi razprava o industrijski konkurenčnosti, kjer bo Slovenija še 
naprej zagovarjala konkretno strategijo industrijske politike EU.

Na področju zunanjetrgovinske politike EU se je začela začasna uporaba Celovitega gospodarskega in trgovinskega 
sporazuma med EU in Kanado (CETA) na področjih, ki so v izključni pristojnosti EU, medtem ko so pogajanja za 
sklenitev Trgovinsko-investicijskega sporazuma med EU in ZDA (t. i. TTIP) zastala. 

Velik poudarek je bil namenjen dokončni vzpostavitvi enotnega digitalnega trga, kjer je Slovenija skupaj s sedemnajstimi 
enako mislečimi članicami zagovarjala ambiciozen pristop. Organiziran je bil Digitalni vrh, ki se ga je udeležil 
predsednik vlade dr. Miro Cerar, namenjen pa je bil napredku pri obravnavi digitalnih dosjejev. Slovenija podpira čim 
prejšnjo vzpostavitev učinkovitega čezmejnega delovanja omrežja pete generacije (5G) in – ob ustrezni zaščiti osebnih 
podatkov – prost pretok neosebnih podatkov.

Na področju prometa so bili v središču pozornosti maja predstavljeni mobilnostni sveženj, namenjen poenostavitvi 
obstoječih pravil s področja cestnih prevozov, zagotavljanju pravic delavcev in poštene konkurence ob ohranitvi 
notranjega trga cestnih prevozov, prispevek k Pariškemu dogovoru in ciljem Agende 2030 za znižanje CO2 ter promocija 
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digitalnih rešitev za cestninjenje. Slovenija se je še posebej zavzemala za izvzetje pravil napotitve v mednarodnem 
cestnem prevozu iz te ureditve.

Prihodnost Skupne kmetijske politike (SKP) sodi med pomembnejša vprašanja, ki jih je EU v letu 2017 obravnavala na 
področju kmetijstva. Svet in Evropski parlament sta potrdila zakonodajni sveženj, ki prinaša poenostavitve izvajanja 
skupne kmetijske politike do leta 2020. Potrjen je bil tudi predlog uredbe o ekološkem kmetijstvu, ki prinaša pomembne 
poenostavitve ter uskladitve pravil na tem področju. 

Na področju ribištva je bila med drugim potrjena Uredba sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2018, ki upošteva 
posebnosti slovenskega ribiškega sektorja ter ureja upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo 
znanstvenemu svetovanju. 

Nadaljevalo se je usklajevanje zakonodajnih aktov za uresničitev ciljev EU do leta 2030 na področju podnebne politike 
EU, kjer unija s svojimi aktivnostmi pomembno prispeva k uveljavitvi Pariškega sporazuma.

Krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki sta nujen element trajnostnega razvoja EU. Kljub zelo zahtevnim ciljem 
odpadkovnega svežnja je Slovenija podprla končne elemente dogovora med Svetom in EP.

Potekala je tudi intenzivna razprava o kmetijskih vidikih podnebnih ciljev EU, sprejeta pa je bila tudi uredba za področje 
rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstvo. Za Slovenijo je bilo ključno, da je v končnem besedilu upoštevana specifika 
glede upravljanja ponorov pri gospodarjenju z gozdovi, kar bo Sloveniji omogočilo nadaljnji razvoj trajnostnega 
upravljanja z gozdovi in ustrezen obseg sečnje brez dodatnega obračuna izpustov toplogrednih plinov iz tega naslova. 

V letu 2017 je bil na področju sociale sprejet socialni steber EU, ki predstavlja podlago za uravnoteženje ekonomskih in 
socialnih vidikov nadaljnjega razvoja Evropske unije. Dosežen je bil tudi pomemben napredek v pogajanjih o predlogu 
prenovljene direktive o napotenih delavcih. Slovenija je podpornica vseh elementov socialnega stebra in njegove 
vključitve v evropski semester. 

V okviru energetske unije EU so se nadaljevala pogajanja o svežnju Čista energija za vse Evropejce, ki vsebuje 
zakonodajne predloge s področja rabe obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, urejanja rabe električne 
energije in upravljanja Energetske unije. Ključna prednostna vprašanja za Slovenijo so pravičnost delitve bremen za 
doseganje ciljev EU med državami članicami, polna integracija energetskega trga EU ter okrepljena vloga Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER). 

EU portal
EU portal je vladni informacijski sistem in predstavlja instrument odločanja vseh ministrstev in vladnih služb v Sloveniji 
o zadevah EU ter omogoča stalen in ažuren vpogled v zadeve EU več kot 2500 uporabnikom. Portal obsega 458.121 
dokumentov, z njim pa skladno z določili Poslovnika Vlade RS upravlja ministrstvo.

V letu 2017 je bilo na portal uvrščenih 27.229 dokumentov, od tega 25.096 dokumentov EU in 2.133 slovenskih 
dokumentov. Ministrstvo je po prejemu dokumentov EU ministrstvom in vladnim službam v 744 primerih naložilo 
pripravo predlogov odločitev. Na njem je bilo usklajevanih in objavljenih 196 predlogov stališč Slovenije glede 
posameznih vsebinskih vprašanj; od tega je bilo 79 stališč sprejetih na vladi in 117 v državnem zboru. Na portalu je bilo 
usklajenih in sprejetih 486 usmeritev in 62 uradnih izjav.

Iz Sveta EU je vlada na portal prejela tudi najavo 2.738 zasedanj delovnih skupin in Sveta na ministrski ravni (skupno 
4.690 vseh jezikovnih različic dnevnih redov). Na njem je objavljenih 1.488 poročil s teh zasedanj. Za 91 zasedanj sveta 
je bilo pripravljenih 80 izhodišč za udeležbo predstavnikov Slovenije na ministrski ravni (169 neuradnih izhodišč v vseh 
fazah obravnave). Prek portala je bilo v vladni postopek posredovanih tudi 85 poročil o udeležbi z ministrskih svetov.

Makroregionalne strategije
Slovenija sodeluje v treh makroregionalnih strategijah: v Strategiji EU za Podonavsko regijo (EUSDR), Strategiji EU za 
Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) in Strategiji EU za Alpsko regijo (EUSALP). Predstavniki Slovenije so se na posebno 
vabilo udeleževali tudi dogodkov, ki so potekali v okviru Strategije EU za Baltsko regijo (EUSBSR). Prepoznane interese 
je Slovenija udejanjala z vodenjem izbranih tematskih področij in vodilno vlogo pri usklajevanju stališč med državami, 
in sicer glede mednarodnih prometnih tokov in njihovega razvoja v Podonavju, institucionalne krepitve in sodelovanja, 
predvsem z državami Zahodnega Balkana, pri izkoriščanju potenciala morja z zaledjem v Jadransko-jonski regiji, 
ekološke povezanosti alpskega prostora ter podpore in usmerjanja izvajanja EUSAIR.
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Državni sekretar Iztok Mirošič na prvem forumu Strategije Evropske unije za Alpsko regijo
Foto: MZZ

Slovenija je v letu 2017 delovala tudi v okviru Trojke predsedujočih (Slovenija-Bavarska-Tirolska) Alpske strategije. 
Minister Erjavec je februarja 2017 na zasedanju Generalne skupščine EUSALP v Rottach-Egernu uradno predstavil 
poročilo z rezultati slovenskega predsedovanja 2016 in predlogi za delo v prihodnje ter predal predsedovanje Bavarski. 
Ob tej priložnosti je Bavarski predal simbol predsedujoče EUSALP – repliko najstarejšega lesenega kolesa na svetu, 
najdenega na Barju. Kolo povezuje alpski prostor že tisočletja in predstavlja pramater vseh inovacij in izumov 
civilizacije, za svojega pa so ga sprejeli vsi partnerji EUSALP. 

Konec septembra 2017 je na slovenski obali potekal tradicionalni Teden sredozemske obale in makroregionalnih 
strategij. Gre za osrednji letni dogodek, namenjen najširšem krogu deležnikov in javnosti, ki je povezal več kot 30 
institucij pod naslovom Živeti z morjem. Na podlagi enega od predlogov, sprejetih med slovenskim predsedovanjem 
Alpski strategiji v 2016, je Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj z Evropsko komisijo, SVRK in Regionalno razvojno 
agencijo Posavje organiziralo konferenco o medijih in komuniciranju za vse štiri makroregionalne strategije Spoznaj 
svojega soseda. Konferenca je za boljše medsebojno razumevanje in izmenjavo pogledov o načinih za izboljšanje 
vidnosti makroregionalnih strategij povezala strokovnjake s področja medijev in komuniciranja, znanstvenike, 
novinarje ter odločevalce in deležnike. Udeleženci so bili zadovoljni z vidnim delom Slovenije pri povezovanju vseh 
štirih makroregionalnih strategij. Na dogodku so sprejeli sklepe in Sloveniji naložili, da jih posreduje sodelujočim 
državam, regijam in institucijam EU ter jih predstavi v okviru visokega panela – High Level Group – makroregionalnih 
strategij (predvidoma marca 2018). 
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SOSEDNJE DRŽAVE
Nadaljeval se je dinamičen dialog s sosednjimi državami. Še naprej so bila v ospredju vprašanja čezmejnega 
sodelovanja, krepitve gospodarskega povezovanja ter infrastrukturnih projektov in aktualne evropske teme. Slovenija 
je v dialogu s sosednjimi državami redno izpostavljala vprašanja slovenskih narodnih skupnosti v zamejstvu. 

Republika Avstrija
Z Republiko Avstrijo je potekal reden dialog na vseh ravneh. Predsednik republike Borut Pahor je 10. januarja obiskal 
novoizvoljenega zveznega predsednika Republike Avstrije Alexandra Van der Bellna; ta pa je bil 24. maja na prvem 
uradnem obisku v Republiki Sloveniji. 18. julija je v Salzburgu potekalo letno tristransko srečanje predsednikov Avstrije, 
Hrvaške in Slovenije. Med državama so potekala številna ministrska srečanja, izvedene so bile politične konzultacije 
na ravni državnih sekretarjev in generalnih direktorjev zunanjih ministrstev. V ospredju pogovorov so bila aktualna 
evropska vprašanja: zlasti migracije in izvajanje začasnega nadzora na notranjih mejah EU, prihodnost EU, vprašanja 
napotenih delavcev, širitev EU in evropska perspektiva Zahodnega Balkana. Še naprej se je krepilo sodelovanje s 
sosednjima avstrijskima deželama: 7. julija je v Celovcu potekalo 4. zasedanje Skupnega odbora Slovenija-Koroška, 
13. decembra pa na Brdu pri Kranju 4. zasedanje Skupnega odbora Slovenija-Štajerska. Minister Erjavec je ob robu 
skupnih odborov s Koroško in Štajersko nadaljeval dialog s koroškim deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem in s 
štajerskim deželnim glavarjem Hermannom Schütztenhöferjem. Posebna pozornost v dialogu s koroškim deželnim 
glavarjem dr. Kaiserjem je bila namenjena novi koroški deželni ustavi, ki prvič izrecno omenja slovensko narodno 
skupnost.

Zasedanje Skupnega odbora Slovenija – avstrijska zvezna dežela Štajerska
Foto: Nebojša Tejić/STA
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Italijanska republika
V letu 2017 je potekal razvejan dialog s predstavniki Italijanske 
republike. Opravljene so bile redne konzultacije med zunanjima 
ministrstvoma, tako na ravni državnih sekretarjev kot generalnih 
direktorjev. 7. septembra se je na delovnem obisku v Ljubljani 
mudil predsednik Sveta ministrov Italijanske republike Paolo 
Gentiloni. 10. oktobra je potekalo 6. zasedanje Koordinacijskega 
odbora ministrov med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko, 
ki sta mu sopredsedovala zunanja ministra Karl Erjavec in Angelino 
Alfano. Ministri in državni sekretarji so v okviru dvostranskih 
pogovorov obravnavali ključne teme bilateralnega sodelovanja na 
področju gospodarstva, energetike, okolja in prostora, kmetijstva, 
infrastrukture, notranjih zadev, izobraževanja in znanstvenega 
raziskovanja, elektronskih komunikacij ter drugih zadev, podpisan 
pa je bil tudi Program znanstveno-tehnološkega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Italijansko republiko. Minister Erjavec je 
bil 9. novembra na delovnem obisku v Rimu, kjer se je srečal z 
ministrom za zunanje zadeve Italijanske republike Angelinom 
Alfanom, sprejel ga je tudi predsednik Sveta ministrov Italijanske 
republike Paolo Gentiloni. Ministra Erjavec in Alfano sta izmenjala 
predloge glede uresničevanja pobud, ki so bile predstavljene na 
zasedanju koordinacijskega odbora. Ministra sta dosegla tudi 
dogovor, da bo italijanska stran pospešila uresničevanje 19. člena 
italijanskega Zaščitnega zakona za Slovence v Italiji o vračanju 
nepremičnin ter zagotovila vrnitev in obnovo Narodnega doma 
v Trstu do leta 2020. Med drugimi dvostranskimi vprašanji sta 
se ministra zavzela za ureditev problematike motenj radijskih 
frekvenc in se dogovorila, da bosta imenovala pooblaščenca za 
pogajanja o umetniških delih, arhivih in katastrskih knjigah.

Madžarska
Sodelovanje z Madžarsko je bilo še naprej intenzivno. Aprila je 
potekal uradni obisk madžarskega ministra za zunanje zadeve 
in trgovino Pétra Szijjárta v Sloveniji. Minister se je udeležil tudi 
Strateškega foruma Bled. Novembra je v Budimpešti potekal uradni 
obisk predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza. Na Brdu pri 
Kranju je novembra potekalo tudi XVII. zasedanje slovensko-madžarske mešane komisije za spremljanje sporazuma 
o zagotavljanju posebnih pravic obeh narodnih skupnosti. Decembra je bil ob robu konference o informatiki v javni 
upravi na Brdu pri Kranju med državama podpisan tudi sporazum o sodelovanju na področju uporabe tehnologije 
5G v javni upravi. Na ravni zunanjih ministrstev so bile glede aktualnih bilateralnih in mednarodnih tem opravljene 
konzultacije tako na ravni državnih sekretarjev kot tudi pristojnih generalnih direktorjev. 

Multilateralne in varnostne konzultacije z Italijansko 
republiko – generalna direktorica Stadler (desno) in 

namestnica italijanskega generalne direktorja Tardioli
Foto: MZZ

Srečanje ministra Erjavca in madžarskega zunanjega ministra Szijjárta
Foto: MZZ
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Republika Hrvaška
Tudi v letu 2017 je potekala vrsta srečanj 
med najvišjimi predstavniki Slovenije in 
Hrvaške ter srečanj na ministrski ravni. 
Sodelovanje med državama na številnih 
področjih poteka dobro, ostajajo pa 
določena odprta vprašanja, ki še naprej 
bremenijo odnose med državama. V drugi 
polovici leta je dinamiko bilateralnih 
odnosov najbolj zaznamovala pravno 
zavezujoča in končna razsodba o poteku 
meje med Slovenijo in Hrvaško, ki jo je 
29. junija objavilo arbitražno sodišče. 
Implementacija razsodbe je bila glavna 
tema obiskov hrvaškega predsednika vlade 
mag. Andreja Plenkovića julija v Ljubljani 
in predsednika vlade dr. Cerarja decembra 
v Zagrebu ter njunih številnih srečanj ob 
robu mednarodnih dogodkov. 30. junija sta 
se v Dubrovniku ob robu srečanja Procesa 
sodelovanja v jugovzhodni Evropi sestala 
tudi predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor in predsednica Republike Hrvaške 
Kolinda Grabar-Kitarović. Ob uvedbi 
sistematičnega nadzora oseb na zunanji schengenski meji aprila sta predsednika vlad Slovenije in Hrvaške v dogovoru 
s predsednikom Evropske komisije Junckerjem dosegla dogovor o možnostih za prehajanje s sistematičnega na ciljno 
usmerjen nadzor oseb za izogibanje dolgim čakalnim vrstam na meji.

Sveti sedež
S predstavniki Svetega sedeža se je 
nadaljeval intenziven dialog. Med 31. 
januarjem in 2. februarjem je potekal obisk 
predsednika Državnega zbora Republike 
Slovenije dr. Milana Brgleza. 27. aprila je 
bil na delovnem obisku pri Svetem sedežu 
minister za zunanje zadeve Republike 
Slovenije Karl Erjavec. Tam se je sestal 
s tajnikom Svetega sedeža za odnose 
z državami nadškofom mons. Paulom 
Richardom Gallagherjem, ki je septembra 
sodeloval tudi na Strateškem forumu Bled.

Predsednik RS Pahor in predsednica Republike Hrvaške Grabar Kitarović ob robu 
srečanja Procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi

Foto: Rade Bakračević, arhiv Štajerske novice

Minister Erjavec in mons. Gallagher
Foto: MZZ
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EVROPSKE DRŽAVE
Z Nemčijo se je nadaljeval intenziven politični dialog o vseh aktualnih vprašanjih s poudarkom na vprašanjih EU, 
begunske problematike in arbitražne razsodbe. Predsednik države Pahor je februarja obiskal Berlin in se kot zadnji 
tuji državnik srečal z odhajajočim nemškim predsednikom Joachimom Gauckom. Junija je Slovenijo obiskal novi 
nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, ki se je udeležil konference Brdo-Brioni. Sodelovanje z Zvezno republiko 
Nemčijo se je še dodatno okrepilo s Skupno izjavo o nameri o slovensko nemškem dialogu ob 25. obletnici vzpostavitve 
dvostranskih odnosov, ki sta jo junija podpisala ministra za zunanje zadeve Karl Erjavec in Sigmar Gabriel. Med 
zunanjima ministrstvoma obeh držav so potekale tudi redne politične konzultacije, tako na ravni generalnih direktorjev 
kot državnih sekretarjev. V mesecu juniju so vrhunec dosegli tudi odnosi z nemško zvezno deželo Bavarsko, saj je 
Slovenijo obiskal njen ministrski predsednik Horst Seehofer. Z Bavarsko se je tudi v tem letu nadaljevalo intenzivno 
sodelovanje v okviru Stalne mešane slovensko-bavarske komisije. 

Septembra so se povabilu Veleposlaništva RS v Berlinu odzvali številni slovenski udeleženci Berlinskega maratona
Foto: Arhiv Veleposlaništva RS v Berlinu

Slovenija je s Francijo v okviru strateškega partnerstva nadaljevala intenziven dialog in krepila sodelovanje na 
dvostranski, evropski in mednarodni ravni. Marca so v Parizu potekale konzultacije med zunanjima ministrstvoma na 
ravni državnih sekretarjev. Julija je Francijo obiskala ministrica za finance mag. Mateja Vraničar Erman. Septembra 
se je Strateškega foruma Bled udeležila nova ministrica za evropske zadeve Nathalie Loiseau, ki je ob robu foruma 
je opravila številna ločena dvostranska srečanja z najvišjimi predstavniki slovenskih oblasti. Na delovni ravni so bile 
oktobra v Sloveniji opravljene konzultacije na ravni direktorjev za evropske zadeve. 

Ob 25-letnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Združenim kraljestvom je januarja 2017 britanski 
zunanji minister Boris Johnson obiskal Slovenijo. Zunanja ministra sta se srečala tudi ob robu vrha Berlinskega procesa 
v Trstu, ki ga bo leta 2018 gostilo Združeno kraljestvo. Ob koncu leta so bile izvedene bilateralne politične konzultacije 
na ravni državnega sekretarja tako v Združenem kraljestvu kot na Irskem. Decembra je bil na uradnem obisku na 
Irskem predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez.

Še naprej so se krepili odnosi z državami Beneluksa. Predsedniki vlad Slovenije Nizozemske, Belgije in Luksemburga 
so se junija sestali na skupnem zasedanju, ki je bilo namenjeno zlasti krepitvi sodelovanja štirih držav v okviru Evropske 
unije. Maja je Slovenijo obiskal belgijski premier Charles Michel, junija pa luksemburški premier Xavier Bettel. Z 
Luksemburgom se je poglobil dialog tudi na ravni zunanjih ministrov, saj se je na obisku v Sloveniji mudil minister 
za zunanje in evropske zadeve Jean Asselborn. Zaradi volitev in dolgotrajnega oblikovanja nove vlade z visokimi 
političnimi predstavniki Nizozemske sicer ni bilo intenzivnejših stikov, so pa potekala redna politična usklajevanja na 
ravni zunanjih ministrstev. 
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Veleposlanica Bernarda Gradišnik s kolegi na Medenem zajtrku na osnovni šoli v Bratislavi 
Foto: Arhiv Veleposlaništva RS v Bratislavi

Nadaljevali so se tesen dialog in številni stiki z državami Višegrajske skupine – Češko, Madžarsko, Poljsko in Slovaško. 
Januarja se je na uradnem obisku na Češkem in na delovnem obisku na Poljskem mudil predsednik vlade dr. Miro 
Cerar. Marca je predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez odpotoval na uradni obisk v Republiko Poljsko, nekaj dni 
prej pa je na uradni obisk v Slovenijo prišel predsednik Republike Poljske Andrzej Duda. Minister za zunanje zadeve 
Karl Erjavec se je julija in decembra v Budimpešti udeležil srečanja držav Višegrajske skupine s Slovenijo in drugimi 
partnerskimi državami, septembra pa je na uradni obisk v Slovenijo prispel minister za zunanje zadeve Republike 
Poljske Witold Waszczykowski. Z višegrajsko skupino je potekala redna izmenjava mnenj v obliki konzultacij na ravni 
državnih sekretarjev in generalnih direktorjev. 

V prvi polovici julija je v Švici potekalo 
6. srečanje držav alpske kvadrilaterale 
(Avstrija, Švica, Lihtenštajn, Slovenija) na 
ravni namestnikov zunanjih ministrov. 

Ob robu 72. zasedanja Generalne skupščine 
Združenih narodov septembra 2017 se je 
minister Erjavec srečal z zunanjo ministrico 
Kneževine Lihtenštajn. Avgusta je na 
povabilo občine Celje in Združenja slovensko 
lihtenštajnskega prijateljstva Slovenijo 
obiskal brat lihtenštajnskega kneza, Hansa 
Adama ll., princ Nikolaus von und zu 
Liechtenstein s soprogo Margaretho; ob 
tej priložnosti je bil v Rogaški Slatini 28. 8. 
2017 ustanovljen Slovensko lihtenštajnski 
poslovni inštitut.

Slovenija je posvečala pozornost tudi svoji 
sredozemski dimenziji in krepitvi stikov 
s sredozemskimi članicami Evropske 
unije. Na ravni generalnih direktorjev za 
evropske zadeve so bile v Sloveniji februarja 
opravljene politične konzultacije z Grčijo in 

Veleposlanica RS v Švici Marta Kos Marko v razpravi o človekovih pravicah in 
aktivnostih Slovenije

Foto: Arhiv Veleposlaništva RS v Bernu
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maja s Ciprom, na ravni državnih sekretarjev pa aprila v Španiji, maja v Grčiji in novembra na Portugalskem. 12. 
strateškega foruma Bled se je iz Grčije udeležil namestnik zunanjega ministra Terens Quick. Z uradnim obiskom 
predsednika portugalskega parlamenta Eduarda Ferra Rodriguesa junija v Sloveniji se je pomembno okrepil dialog 
na najvišji parlamentarni ravni. Istega meseca se je v Španiji mudil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 
Nadaljevalo se tudi sodelovanje z Republiko Malto, ki je v prvi polovici leta predsedovala Svetu EU. Predsednik vlade 
Republike Malte Joseph Muscat se je v začetku januarja mudil na delovnem obisku v Sloveniji in s predsednikom vlade 
dr. Cerarjem izmenjal poglede glede prioritet malteškega predsedovanja Svetu EU. Predsednik države Pahor se je 
udeležil srečanja predsednikov držav skupine Arraiolos, ki je maja potekalo na Malti. Predsedniki so razpravljali o 
vzpostavitvi socialne Evrope in soočanju z varnostnimi izzivi v evromediteranski regiji.

Izpostaviti velja tudi okrepljen dialog z Nordijsko in Baltsko regijo. Predsednik države Pahor in predsednica Estonije 
Kersti Kaljulaid sta se srečala februarja ob robu Münchenske varnostne konference. Marca je bil na obisku v Sloveniji 
švedski predsednik vlade Stefan Löfven, junija pa na obisku na Švedskem zunanji minister Karl Erjavec. Junija je Slovenijo 
obiskala predsednica finskega parlamenta Marija Lohela, avgusta pa danski zunanji minister Anders Samuelson. Maja 
je Slovenijo v okviru turneje po evropskih prestolnicah obiskal predsednik estonske vlade Jüri Ratas, nato pa je sledil 
obisk zunanjega ministra Erjavca v Estoniji konec junija. Oktobra se je na uradnem obisku v Sloveniji mudil predsednik 
estonskega parlamenta Eiki Nestor. Predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez je bil marca na uradnem obisku v 
Latviji, maja pa na uradnem obisku v Litvi. Junija je bil na uradnem povratnem obisku v Litvi predsednik države Pahor. 
Z Norveško, Dansko, Finsko, Švedsko, Estonijo in Latvijo so bile opravljene bilateralne politične konzultacije za ravni 
državnih sekretarjev oziroma generalnih direktorjev. 

Obisk društva slovensko-danskega prijateljstva na Veleposlaništvu RS v Kopenhagnu - veleposlanik Tone Kajzer
Foto: Arhiv Veleposlaništva RS v Kopenhagnu

Z začetkom delovanja Veleposlaništva Republike Slovenije v Sofiji je bil narejen pomemben korak v krepitvi odnosov 
z Bolgarijo, kar so dodatno dopolnile konzultacije med zunanjima ministrstvoma na ravni generalnih direktorjev. Z 
Romunijo se je dialog na ravni zunanjih ministrov nadaljeval z obiskom ministra Teodorja Meleşcanuja septembra, v 
okviru katerega se je udeležil Strateškega foruma Bled in se srečal z zunanjim ministrom Erjavcem. Minister Erjavec 
pa se je novembra z gospodarsko delegacijo mudil na uradnem obisku v Bukarešti. 
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ENERGETSKA DIPLOMACIJA
V letu 2017 se je nadaljevala krepitev dvostranskega in večstranskega sodelovanja na področju energetske diplomacije. 

Koordinatorka za energetiko je bila dejavna v evropski mreži strokovnjakov za energetsko diplomacijo držav članic 
EU, ki jo vodi služba EU za zunanje delovanje (EEAS), in se je v tem okviru udeležila treh srečanj – januarja in novembra 
v Bruslju ter maja v Budimpešti. V razpravi so bili med drugim izmenjani pogledi na aktualne geopolitične spremembe 
na področju energetike, predvsem v odnosu EU do ZDA in Ruske federacije ter do drugih partnerjev, na globalno 
energetsko tranzicijo ter na mednarodno energetsko arhitekturo. 

Opravljene so bile energetske konzultacije s predstavniki izbranih evropskih držav, ZDA in Rusko federacijo. 
Osredotočile so se na dvostransko sodelovanje na področju energetike in na geopolitične vidike aktualnih energetskih 
projektov v Evropi, še posebej v jugovzhodni Evropi. Nadaljeval se je redni dialog s sosednjimi državami, predvsem z 
Madžarsko, Avstrijo in Italijo, v okviru katerega so bila izmenjana stališča o krepitvi energetskih povezav z omenjenimi 
državami.

Prvi forum za integriteto in preglednost energetskih trgov – generalni direktor Brozina in direktor ACER Pototschnig
Foto: Tamino Petelišnek/STA, MZZ

Pomemben del pozornosti ministrstva je bil namenjen Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), 
ki ima sedež v Ljubljani. Ministrstvo je oktobra podprlo prvi forum za integriteto in preglednost energetskih trgov 
(1st Energy Market Integrity and Transparency Forum – REMIT Forum), ki ga je v Ljubljani organiziral ACER, in sicer 
v želji, da bi forum REMIT v Ljubljani potekal vsako leto – po vzoru firenškega foruma za elektriko in madridskega 
foruma za plin. Nadaljevala so se prizadevanja za krepitev vloge sedeža ACER v Ljubljani, predvsem v okviru pogajanj 
o prenovljeni uredbi o ACER v Svetu EU, ter za povečanje kadrovskih in finančnih virov ACER. 

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

Za krepitev sinergij med javnim in zasebnim sektorjem so v letu 2017 začele potekati osnovne dejavnosti, ki bi lahko v 
nadaljevanju slovenskim podjetjem približale priložnosti globalnega energetskega prehoda na obnovljive vire energije 
in energetsko učinkovitost v regijah zunaj EU.
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VEČSTRANSKO MEDNARODNO SODELOVANJE
ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV (OZN)
Slovenija je nadaljevala s prizadevanji za učinkovit multilateralni sistem, v središču katerega je močna, učinkovita in 
vključujoča Organizacija združenih narodov, ter za legitimnost in transparentnost mednarodnega odločanja. 

Slovenija je v letu 2017 zaznamovala 25 let članstva v OZN ter 20 let aktivnega sodelovanja v mednarodnih operacijah 
ter misijah za vzpostavitev in ohranitev mednarodnega miru in varnosti v okviru OZN, Nata, EU in OVSE.

Predjamski grad – ob 25. obletnici članstva Slovenije v OZN slovenske znamenitosti obarvane v modro
Foto: Iztok Medja

Aktivno je sodelovala v razpravah Generalne skupščine (GS) in njenih odborov ter nastopila tudi na več odprtih 
razpravah Varnostnega sveta (VS). V splošni razpravi 72. zasedanja Generalne skupščine je predsednik vlade dr. Miro 
Cerar izpostavil nekatera aktualna vprašanja o mednarodnih odnosih, poudaril pomen spoštovanja človekovih pravic 
in se zavzel za spoštovanje in izvajanje mednarodnih pogodb ter odločitev mednarodnih sodišč in tribunalov. Pozval 
je h krepitvi prizadevanj za ohranitev miru ter za preprečevanje sporov oziroma njihovo reševanje po mirni poti. Podprl 
je tudi reformna prizadevanja generalnega sekretarja OZN.

Slovenske aktivnosti so bile v skladu s tradicijo usmerjene v varstvo in uveljavljanje človekovih pravic, v krepitev 
uporabe in spoštovanje mednarodnega prava, preprečevanje sporov ter spoštovanje ciljev in načel Ustanovne listine 
OZN. Slovenija si je še naprej prizadevala za dosledno uveljavitev Pariškega podnebnega sporazuma in Agende za 
trajnostni razvoj do leta 2030.

Prednostni področji slovenskega delovanja v multilateralnih organizacijah sta tudi preventivna diplomacija in 
mediacija. V tem okviru je Slovenija v BiH začela izvajati projekt šolske in vrstniške mediacije, prav tako pa se je 
dejavno vključila v novoustanovljeno sredozemsko mrežo držav mediatork. 

Tudi v letu 2017 je bila Slovenija članica Sveta OZN za človekove pravice (SČP). Slovenski stalni predstavnik pri Uradu 
OZN in drugih mednarodnih organizacijah je bil soglasno potrjen za predsedujočega SČP v letu 2018. Poleg tega je 
bil predstavnik Slovenije na 39. zasedanju Generalne konference Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, 
znanost in kulturo (UNESCO) ponovno izvoljen v Medvladni svet Mednarodnega hidrološkega programa, prvič pa bo 
Slovenija imela svojega člana tudi v Svetu Mednarodnega urada za izobraževanje.
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Zaključek 16. zasedanja Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča
Vir: MZZ

Slovenija je bila še naprej članica v Izvršnem odboru organizacije UNESCO, Svetu guvernerjev Mednarodne agencije 
za atomsko energijo (IAEA) in Biroju Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega 
sodišča, slovenski predstavniki pa so bili člani Komisije OZN za mednarodno pravo in Regionalnega odbora Svetovne 
zdravstvene organizacije za Evropo. Poleg tega je Slovenija v letu 2017 napovedala kandidaturo za Ekonomski in 
socialni svet OZN v obdobju 2023–2025 in kandidaturo dr. Vasilke Sancin za Odbor OZN za človekove pravice v obdobju 
2019–2022.

Odbor Unesca za svetovno dediščino je julija v Krakovu v okviru transnacionalne razširitvene nominacije »Prvinski 
bukovi gozdovi Karpatov in starodavni gozdovi Nemčije« potrdil tudi vpis pragozdov Krokar in Snežnik-Ždrocle na 
Seznam svetovne dediščine. Medvladni odbor Unesca za varovanje nesnovne kulturne dediščine je decembra sprejel 
odločitev o vpisu obhodov kurentov v Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Septembra 2017 
je bil v Ljubljani organiziran Drugi svetovni kongres Unesca o prosto dostopnih izobraževalnih virih.

202. zasedanje Izvršnega odbora UNESCO oktobra v Parizu
Foto: MZZ

68



ORGANIZACIJA ZA VARNOST IN SODELOVANJE V EVROPI 
Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) si je v letu 2017 aktivno prizadevala za reševanje sporov v regiji 
OVSE. Veliko naporov je bilo vloženih tudi v iskanje soglasja glede imenovanja novega generalnega sekretarja in vodij 
institucij; soglasje je bilo doseženo na neformalnem ministrskem srečanju julija v Mauerbachu.

Minister Erjavec na 24. ministrskem svetu OVSE, gostitelj zasedanja avstrijski zunanji minister Kurz in drugi ministri OVSE
Foto: MZZ

Slovenija je od septembra do konca leta 2017 predsedovala Posvetovalni komisiji o odprtih zračnih prostorih (OSCC). 
Slovensko predsedstvo si je prizadevalo za ohranjanje konstruktivnega vzdušja in za produktiven dialog glede 
nemotenega izvajanja Pogodbe o odprtih zračnih prostorih, ki je poleg Dunajskega dokumenta zadnji še delujoči 
mehanizem za vojaško transparentnost v regiji OVSE. Slovenska stran se je pri tem dejavno vključila v reševanje 
vprašanja razdelitve aktivnih kvot za neoborožene opazovalne lete v letu 2018.

Slovenija posebno pozornost namenja tudi delovanju Posebne opazovalne misije v Ukrajini, v katero prispeva 
namestnico vodje in enega opazovalca. Tudi zaradi tragičnega incidenta, ki je aprila terjal življenje člana misije, je 
minister Erjavec na zasedanju Ministrskega sveta OVSE na Dunaju posebej izpostavil pomen varnosti njenega osebja 
in izrazil podporo nadaljnjim dejavnostim OVSE na terenu. 

Nadaljevalo se je dobro sodelovanje z Uradom OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR), ki je v 
Slovenijo ob predsedniških volitvah poslal strokovno volilno ekipo. V osmih misijah ODIHR za opazovanje volitev so 
sodelovali štirje kratkoročni opazovalci iz Slovenije. 

Za zaznamovanje 25. obletnice vključitve Republike Slovenije v OVSE je Ministrstvo za zunanje zadeve priredilo okroglo 
mizo »OVSE včeraj, danes, jutri«, ki je potekala 24. marca v Cankarjevem domu v Ljubljani. 

SVET EVROPE 
Na ravni Odbora ministrskih namestnikov Sveta Evrope je leto med drugim minilo v znamenju razprav o položaju v 
Ukrajini in razprav o izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), tudi sodbe Ilgar Mammadov 
proti Azerbajdžanu. Ker pritožnik še vedno ostaja v zaporu, je Odbor ministrskih namestnikov prvič v zgodovini 
formalno na ESČP naslovil vprašanje, ali dejstvo, da Azerbajdžan ne izvršuje sodbe, predstavlja nadaljnjo kršitev 
Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Poleg najvišje sankcije v obliki sodbe sodišča je to najvišja politična 
sankcija organizacije. 

Posebni predstavnik generalnega sekretarja Sveta Evrope za migracije in begunce Tomáš Boček se je 25. januarja 
mudil na obisku v Sloveniji, komisar za človekove pravice Sveta Evrope Nils Muižnieks pa je Slovenijo obiskal med 20. 
in 23. marcem. 
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Posebni predstavnik generalnega sekretarja Sveta Evrope za migracije in begunce Tomáš Boček v Ljubljani
Foto: MZZ

Državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret se je 19. maja v Nikoziji na Cipru udeležila 127. zasedanja Odbora ministrov 
Sveta Evrope. V svojem nastopu je vse države pozvala k popolnemu uresničevanju sodb ESČP in izpostavila, da EKČP 
ostaja pomembno orodje zoper ksenofobijo, ekstremizme, nasilje in nestrpnost.

Ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča je novembra Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope uvrstil v ožji 
izbor treh kandidatov za komisarja za človekove pravice Sveta Evrope. Odbor ministrskih namestnikov je septembra 
dr. Nežo Kogovšek Šalamon soglasno potrdil za novo članico Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti 
(ECRI) iz Republike Slovenije in Slavo Novak za članico Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega 
ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT). 

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

NATO
Posebno zasedanje predsednikov držav oziroma vlad članic Nata
25. maja je v Bruslju potekalo posebno srečanje predsednikov držav oziroma vlad, ki se ga je udeležil predsednik 
Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. Sprejeti sta bili poročili, ki usmerjata nadaljnje delo na področju pravične 
delitve bremen med zaveznicami pri zagotavljanju skupne varnosti in prispevka Nata v boju mednarodne skupnosti 
proti terorizmu. Voditelji so se strinjali, da je odnos z Rusijo potrebno graditi na obrambi in odvračanju ob hkratnem 
dialogu. Nato se mora odzivati na izzive in grožnje iz vseh smeri. 

Slovenija je na zasedanju podprla dvig statusa Nata v Globalni koaliciji za boj proti Daišu, podprla prizadevanja 
Nata v Afganistanu z nadaljnjim sodelovanjem v misiji Odločna podpora (RSM) in finančnim prispevkom v Skrbniški 
sklad za afganistansko nacionalno vojsko (ANATF). Po zasedanju se je dr. Cerar bilateralno sestal z generalnim 
sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom. Pogovarjala sta se o vprašanju delitve bremen, sodelovanju Nata in EU ter 
zahodnobalkanski regiji.

Druga zasedanja 
31. marca ter 5. in 6. decembra sta potekali zasedanji ministrov za zunanje zadeve Nata. 4. in 5. septembra se je 
namestnica generalnega sekretarja Nata Rose Gottemoeller udeležila Strateškega foruma Bled in sodelovala na 
panelu o Globalnem jedrskem upravljanju.
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Decembrsko zasedanje zunanjih ministrov držav članic Nata
Foto: NATO Newsroom

Zahodni Balkan
Slovenija je nadaljevala s proaktivno politiko pri vprašanjih glede Zahodnega Balkana, ki tudi za Nato ostaja regija 
strateškega pomena. Na pobudo Slovenije je konec oktobra potekal obisk Severnoatlantskega sveta (NAC) pri KFOR, 
kar je bila odlična priložnost za oceno stanja na Kosovu ter pregled korakov za krepitev sodelovanja med Kosovom 
in Natom. Slovenija s številčno vojaško civilno prisotnostjo na ravni do 250 pripadnikov ostaja med najbolj aktivnimi 
zaveznicami in partnericami na Kosovu.

Rusija, Ukrajina, Gruzija
V podporo celoviti okrepljeni odvračalni in obrambni drži zavezništva je Slovenija v Natovo prednjo okrepljeno 
prisotnost v Latviji junija napotila prvi kontingent pripadnikov Slovenske vojske (SV). V letu 2017 se je Svet Nato-Rusija 
(NRC) sestal trikrat. Nadaljevala se je implementacija Celovitega paketa pomoči za Ukrajino. Slovenija je finančno 
prispevala v Natov Skrbniški sklad za medicinsko rehabilitacijo ranjenega ukrajinskega vojaškega osebja. Gruzija 
ostaja pomembna partnerica Nata. Poudarek je bil na implementaciji Okrepljenega paketa ukrepov Nato-Gruzija 
(SNGP), kamor na ekspertni ravni še naprej aktivno prispeva tudi Slovenija 

Projiciranje stabilnosti in prispevek Nata v boju proti terorizmu 
Projiciranje stabilnosti zunaj meja zavezništva je ključno za zagotavljanje evropske varnosti. Pri tem je še posebej 
pomembno sodelovanje z državami partnericami in mednarodnimi organizacijami. Januarja so se začele aktivnosti 
Nata za usposabljanje in vzpostavitev kapacitet v Iraku (NTCB-I). Maja je Nato postal partner Globalne koalicije za boj 
proti Daišu. Septembra je začelo delovati Natovo regionalno vozlišče za jug v Neaplju, ki bo imelo ključno vlogo pri 
zagotavljanju varnosti in stabilnosti na južni meji zavezništva. V njem bo sodelovala tudi Slovenija. 

Javna diplomacija in Nato
V sklopu zaznamovanja 20-letnice sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah je bil v letu 
2017 organiziran niz dogodkov in projektov, med drugim tudi mednarodna tematska konferenca z naslovom »20 let v 
službi miru«. Slovenija je tudi v letu 2017 opravljala nalogo Natovega kontaktnega veleposlaništva v Bernu.
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RAZOROŽEVANJE, NEŠIRJENJE JEDRSKEGA OROŽJA, NADZOR NAD KONVENCIONALNO 
OBOROŽITVIJO IN IZVOZNI REŽIMI
Slovenija je kot članica aktivno delovala v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (IAEA), septembra pa je prevzela 
mesto podpredsedujoče Sveta guvernerjev IAEA. Skupaj z ZDA in Kostariko je 14. junija slovesno vzpostavila mrežo 
šampionov za enakost spolov na Dunaju, ki se ji je ob tej priložnosti pridružil tudi generalni direktor IAEA Yukia Amano. 
Ta je ob 25. obletnici slovenskega članstva v agenciji 4. in 5. septembra obiskal Slovenijo in se udeležil Strateškega 
foruma Bled. 

Veleposlanik Benedejčič na odprtju inavguracijskega srečanja mreže šampionov za enakost spolov na Dunaju
Foto: Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA)

Slovenija je bila podpredsedujoča Pripravljalni komisiji Sporazuma o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO), 
izvršni sekretar CTBTO dr. Lassina Zerbo pa se je udeležil Strateškega foruma Bled. 

Slovenija se je še naprej zavzemala za postopno približevanje svetu brez jedrskega orožja z izvajanjem ukrepov, 
dogovorjenih v okviru Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Bila je aktivna na področjih, povezanih z izvajanjem 
pogodbe, in v okviru resolucije Varnostnega sveta OZN 1540 tudi pri preprečevanju širjenja orožij za množično 
uničevanje nedržavnim akterjem.

Slovenija je bila dejavna tudi v okviru drugih konvencij in pogodb s tega področja, še posebej Konvencije o prepovedi 
uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju (Ottawska konvencija) 
in Konvencije o kasetnem orožju – tudi s promocijo in zagotavljanjem podpore ITF – Ustanovi za krepitev človekove 
varnosti. Slovenija je prevzela tudi vlogo podpredsedujoče 22. konferenci pogodbenic Konvencije o kemičnem orožju. 

BOJ PROTI TERORIZMU 
Slovenija je v letu 2017 z mednarodno skupnostjo sodelovala v boju proti terorizmu, nasilnemu ekstremizmu in 
radikalizaciji. Ministrstvo je nadaljevalo delo v okviru svojih pobud za boj proti terorizmu na Zahodnem Balkanu 
(Western Balkans Counter-Terrorism Initiative) in za Integrativno upravljanje notranje varnosti (Integrative Internal 
Security Governance – IISG). Sodelovala je tudi v skupini o tujih terorističnih borcih znotraj Globalne protiteroristične 
koalicije zoper Daiš, v Delovni skupini Sveta EU za boj proti terorizmu – zunanji vidiki (COTER) in Odboru ekspertov za 
terorizem Sveta Evrope (CODEXTER). 

KIBERNETSKA VARNOST
Države članice EU so po predstavljenem kibernetskem paketu Evropske komisije v drugi polovici leta 2017 sprejele 
vrsto ukrepov za krepitev odpornosti držav EU na kibernetske napade. Slovenija se je kot članica Nata zavezala k 
pospešitvi izpolnjevanja zavez na področju kibernetske obrambe in okrepila sodelovanje na skupnih vajah s področja 
kibernetske obrambe. Ministrstvo se zaveda pomena kibernetske varnosti kot enega ključnih trenutnih varnostnih 
izzivov, zato je področje kibernetske varnosti umestilo v Sektor za nove izzive in grožnje.
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ČLOVEKOVE PRAVICE
Delovanje v Svetu za človekove pravice
Slovenija je v letu 2017 nadaljevala dejavnosti, povezane s članstvom 
v SČP, v začetku decembra pa je bil veleposlanik Vojislav Šuc, stalni 
predstavnik Republike Slovenije pri Uradu ZN in drugih mednarodnih 
organizacij v Ženevi, izvoljen za predsednika SČP v letu 2018. Letnega 
visokega segmenta 34. zasedanja SČP se je udeležil minister za 
zunanje zadeve Karl Erjavec. Kot članica je Slovenija dejavno 
sodelovala pri pogajanjih o resolucijah in njihovem sprejemu 
ter podala več nacionalnih izjav, med drugim o enakosti spolov 
in pravicah žensk, otrok, starejših, invalidov, o izobraževanju za 
človekove pravice, o pravicah do vode in sanitarij, o svobodi izražanja, 
o rasizmu, o smrtni kazni, o pravici do zdravja, okolja, o pravicah 
istospolno usmerjenih, o zagovornikih človekovih pravic idr. Enako 
kot v preteklih letih je s skupinama držav predlagala resolucijo o 
človekovih pravicah in okolju ter o izobraževanju in usposabljanju za 
človekove pravice. Podprla je sklic izrednega zasedanja SČP o stanju 
človekovih pravic v Mjanmaru in na njem sprejeto resolucijo. Z vprašanji in priporočili državam v pregledu je Slovenija 
sodelovala tudi v univerzalnem periodičnem pregledu.

Pravice starejših oseb
Slovenija je tudi lani dejavno podpirala oblikovanje novega mednarodnega 
instrumenta, ki bi obravnaval človekove pravice starejših. Kot 
podpredsedujoča Biroju Odprte delovne skupine OZN za staranje (OEWGA) 
je pripomogla k uspešni izvedbi 8. zasedanja julija v New Yorku, ki je 
vsebinsko obravnavalo enakost in nediskriminacijo ter nasilje, zanemarjanje 
in zlorabo starejših oseb. Slovenija je podprla je sprejemanje relevantnih 
resolucij na 36. zasedanju SČP in na zasedanju Tretjega odbora GS OZN 
ter se tvorno vključevala v razprave, ki so tematiko obravnavale v različnih 
formatih. Na 35. zasedanju SČP je Slovenija soorganizirala stranski dogodek 
o nasilju nad starejšimi.

Pravice žensk in enakost med spoloma
Slovenija je nadaljevala mednarodne aktivnosti za doseganje enakosti med 
spoloma in udejanjanje človekovih pravic žensk in deklic. Na delovni ravni se 
je udeležila 61. zasedanja Komisije ZN za status žensk. Udejanjanje pravic 
žensk in krepitev njihove vloge je Slovenija odločno zagovarjala tudi v drugih 
mednarodnih forumih, ki obravnavajo človekove pravice (Tretji odbor GS OZN, Svet OZN za človekove pravice, OVSE, 
Svet Evrope itd). Stalni predstavnik v Ženevi je nadaljeval sodelovanje v mreži šampionov za enakost spolov, pobudi 
pa se je pridružila tudi stalna predstavnica v New Yorku. Stalni predstavnik na Dunaju je nadaljeval s predsedovanjem 
mreži MenEngage pri OVSE in dejavno prispeval k širitvi mreže Šampionov za enakost spolov tudi na Dunaju.

Ženske, mir in varnost
V okviru prizadevanj za enakost spolov je Slovenija še naprej sodelovala v 
različnih forumih za področje žensk, miru in varnosti – med njimi je tudi 
Globalna mreža kontaktnih točk za ženske, mir in varnost. Ministrstvo za 
zunanje zadeve je v prvi polovici leta skupaj z drugimi relevantnimi resorji 
pripravilo Pregled uresničevanja Akcijskega načrta RS za izvajanje resolucij 
Varnostnega sveta ZN 1325 in 1820 o ženskah, miru in varnosti v obdobju 
2010–2015 ter začelo pripravljati nov načrt za obdobje 2018–2020. Slovenija 
je namenila tudi prispevek v Natov finančni mehanizem o ženskah, miru 
in varnosti, sodelovala pa je tudi v kampanji #WEARENATO, posvečeni 
mednarodnemu dnevu boja proti nasilju nad ženskami. 

Slovenski veleposlanik Vojislav Šuc izvoljen na mesto 
predsednika Sveta OZN za človekove pravice v letu 2018

Foto: UN photo

Mednarodni dan ozaveščanja o zlorabi  
starejših oseb – 15. junij

Foto: OZN

25. november kot mednarodni dan  
boja proti nasilju nad ženskami 

Vir: MZZ
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Pravice otrok
Slovenija ves čas zagovarja pravice otrok v mednarodnih organizacijah in forumih. V letu 2017 je s soorganizirala 
dogodek o ustrahovanju otrok, na katerem je nastopil tudi slovenski izvedenec. Naša država je v letu 2017 na pravice 
otrok opozorila z razstavo otroških del My Piece for Peace v Ženevi in Strasbourgu, ki jo je zunanje ministrstvo 
pripravilo skupaj s platformo nevladnih in zasebnih neprofitnih organizacij. Poleg tega je Slovenija v novembru 
podprla Vancouvrska načela za zaščito otrok v kontekstu mirovnih operacij, še posebej pred novačenjem in uporabo 
otrok vojakov.

Projekt Naše pravice
Projekt, ki je dostopen v 23 jezikih, je bil od leta 2005 že izveden za približno 190.000 otrok v 26 državah. V letu 2017 
se je projekt končal v Indiji, izvajal in nadaljeval pa v Maroku, na Kosovu in v Gazi. 

Izobraževanje in usposabljanje za človekove pravice
V letu 2017 je potekalo aktivno sodelovanje v okviru Platforme za izobraževanje za človekove pravice v New Yorku, 
Ženevi in Parizu. Spodbujali smo doseganje ciljev Svetovnega programa za izobraževanje za človekove pravice. Prav 
tako je bilo pripravljeno vmesno poročilo Slovenije o izvajanju tretje faze Svetovnega programa o izobraževanju za 
človekove pravice. 

Pravice LGBTI oseb
Slovenija je bila aktivna v Koaliciji za enake pravice (Equal Rights Coalition – ERC). Na 35. zasedanju SČP junija 2017 
je ERC s skupno izjavo nastopila tudi v interaktivnem dialogu z neodvisnim izvedencem zoper nasilje in diskriminacijo 
na podlagi spolne orientacije in identitete spola. Slovenija je v lanskem letu – tudi z vključevanjem slovenskih 
veleposlaništev po svetu – sodelovala na različnih dogodkih, namenjenih udejanjanju človekovih pravic in prepovedi 
diskriminacije oseb na podlagi spolne usmerjenosti in identitete.

Odgovornost zaščititi (R2P)
Maja 2017 je bilo v Ljubljani organizirano Tretje evropsko srečanje kontaktnih točk za R2P, ki mu je v organizaciji Pravne 
fakultete Univerze v Ljubljani sledila akademska konferenca z naslovom Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi. Kot 
država gostiteljica smo v sodelovanju s partnerji pripravili predlog priporočil za preventivne dejavnosti R2P v Evropi.

Udeleženci 3. evropskega srečanja kontaktnih točk R2P
Foto: Arhiv MZZ
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Človekove pravice, razvoj, okolje in migracije
Tudi v letu 2017 je Slovenija sodelovala v ožji skupini držav za človekove pravice in okolje (poleg Švice, Maldivov, 
Maroka in Kostarike), ki vsako leto SČP predloži resolucijo o teh temah. Prav tako je bila naša država aktivna v Modri 
skupini za pravici do vode in sanitarij ter v Ženevski zavezi za človekove pravice in podnebne spremembe. Pozornost je 
bila namenjena tudi človekovim pravicam ob migracijah, še posebej zaščiti ranljivih skupin migrantov. 

3. odbor Generalne skupščine OZN
Slovenija je bila med zasedanjem 3. odbora posebej aktivna pri pogajanjih o resoluciji glede nadaljnjega izvajanja 
sklepov Druge svetovne skupščine o staranju prebivalstva, bila pa je tudi vključena v pripravo osnutkov resolucij, ki jih 
predlaga EU – poleg resolucije o otrokovih pravicah še o svobodi veroizpovedi in prepričanja ter o stanju človekovih 
pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji. Sodelovala je tudi pri pogajanjih o resolucijah, ki obravnavajo položaj 
otrok, žensk, starejših, mladih in pripadnikov manjšin.

Slovenija je bila vključena tudi v interaktivne razprave o svojih prednostnih nalogah.

Mednarodna zveza za spomin na holokavst (IHRA)
Zunanje ministrstvo je usklajevalo delo slovenske stalne delegacije pri IHRA. Slovenija se je udeležila obeh plenarnih 
zasedanj IHRA, ki sta v letu 2017 potekali v Švici (Ženeva, Bern). Ministrstvo je podprlo zaznamovanje mednarodnega 
dne spomina na holokavst, in sicer v okviru projekta »ŠOA – spominjamo se 2017«, ter različne druge dejavnosti za 
ozaveščanje, tudi prek spletnega portala. 
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GLOBALNI IZZIVI
Za zagotavljanje vitalnih interesov Slovenije je ministrstvo prizadevanja usmerjalo v iskanje primernih odzivov na 
globalne izzive, posebej glede vprašanj o podnebnih spremembah, zagotavljanju vodnih virov, prehranski varnosti, 
migracijah, trgovini z ljudmi, boju zoper mednarodni terorizem, hibridnih grožnjami in kibernetski varnosti.

Podnebne spremembe
Ena od prednostnih nalog je bila učinkovito globalno spopadanje s podnebnimi spremembami. Skladno s politiko 
EU je Slovenija nadaljevala z izpolnjevanjem zavez iz Pariškega sporazuma, decembra pa se je v Parizu udeležila 
Podnebnega vrha (One Planet Summit), kjer je poudarila pomen odločnega ukrepanja proti podnebnim spremembam 
in izrazila zavezanost k izvajanju Pariškega sporazuma.

Okoljska in znanstvena diplomacija, biotska raznovrstnost, zeleno gospodarstvo
Slovenija se je v mednarodnih odnosih še naprej zavzemala za ohranjanje vodnih virov in biotske raznovrstnosti ter 
spodbujala trajnostni razvoj. Med drugim je ministrstvo poleti na Bledu soorganiziralo 
zasedanje znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov (IWC). Tudi v letu 
2017 sta se krepila znanstvena diplomacija ter promocija gospodarskih družb in 
slovenskih inštitutov, ki se ukvarjajo s t. i. zelenimi tehnologijami. V Izraelu je bil tako 
spomladi organiziran 2. slovensko izraelski dan znanosti in inovacij.

Ministrstvo je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
uspešno izpeljalo projekt razglasitve 20. maja za svetovni dan čebel (SDČ). To 
povečuje prepoznavnost prizadevanj Slovenije za prehransko varnost, trajnostni 
razvoj in okolje. Generalna skupščina OZN je 20. decembra potrdila resolucijo za 
razglasitev svetovnega dneva čebel, ki jo je kosponzoriralo 115 držav. Svetovni dan 
čebel bo tako prvič zaznamovan 20. maja 2018. Ministrstvo je med pripravami na 
razglasitev svetovnega dneva čebel poleg vsebinskega svetovanja nudilo tudi 
promocijsko podporo.

Svetovni dan čebel
Foto: Čebelarska zveza Slovenije/MZZ

Tradicionalni slovenski zajtrk na Veleposlaništvu RS v Tokiu, posvečen svetovnemu dnevu čebel, z udeležbo princese Takamado
Foto: Veleposlaništvo RS v Tokiu
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Voda
Ministrstvo je ob trajnostnem razvoju, zagotavljanju 
mednarodnega miru in varnosti ter človekovih pravic 
poudarjalo tudi velik pomen vode kot enega ključnih 
naravnih virov. Slovenija je v letu 2017 še naprej podpirala 
Visoki globalni panel za vodo in mir, ki ga je vodil 
nekdanji predsednik republike dr. Danilo Türk. Panel je 
konec 2017 objavil poročilo ter ga predstavil v Ženevi in 
New Yorku, poročilo pa je bilo notificirano pri Svetovni 
banki v Washingtonu in pri generalnem sekretarju OZN 
v New Yorku. Ministrstvo je junija 2017 sodelovalo tudi 
na Konferenci o oceanih v New Yorku, s čimer je dodatno 
zavarovalo interese Republike Slovenije kot pomorske 
države. 

Migracije
Migracije ostajajo na dnevnem redu vseh pomembnejših 
mednarodnih organizacij. Po sprejetju Newyorške 
deklaracije za begunce in migrante septembra 2016 sta 
se v 2017 odvili dve od treh predvidenih faz za pripravo 
globalnega dogovora o migrantih. Organiziranih je bilo šest 
tematskih razprav in pripravljalna konferenca. Slovenija 
je na vseh tematskih razpravah podala nacionalne izjave 
in se udeležila pripravljalne konference.

Na ravni EU je bila osrednja aktivnost na področju 
zunanje dimenzije migracij namenjena preprečevanju 
nezakonitih migracij po srednjesredozemski poti, kjer 
je bil v letih 2016 in 2017 opažen izrazit porast, medtem 
ko je bila za Slovenijo prednostna naloga zaprtje t. 
i. zahodnobalkanske poti. Med sprejetimi ukrepi za 
razreševanje migracijskih pritiskov so bili Malteška izjava 
in njen izvedbeni načrt ter Akcijski načrt Evropske komisije o ukrepih za podporo Italiji pri zmanjševanju pritiska 
vzdolž osrednjemediteranske poti in povečanje solidarnosti. Nadaljevale so se tudi partnerske aktivnosti in izvajanje 
Akcijskega načrta iz Vallette, namenjenega krepitvi političnega dialoga z državami, predvsem v Afriki, pa tudi Aziji, od 
koder v EU prihaja največ nezakonitih migrantov. 

Boj proti trgovini z ljudmi
Ministrstvo je sodelovalo v razpravah in pri pripravi dokumentov s področja boja proti trgovini z ljudmi v OZN, Svetu 
za človekove pravice, Uradu OZN za droge in kriminal ter v OVSE. Slovenija v svojih nastopih zagovarja mnenje, da je 
za učinkovit boj proti trgovini z ljudmi potrebno spoštovati mednarodne konvencije, skrbeti za dosledno spoštovanje 
človekovih pravic in usklajeno delovanje mednarodne skupnosti, pri tem pa izpostavlja pomen vključevanja nevladnih 
organizacij in lokalnih skupnosti. 

Poročilo Globalnega visokega panela o vodi in miru
Foto: MZZ
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MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
Slovenija je na Političnem forumu za trajnostni razvoj na visoki ravni kot ena izmed 43 držav članic OZN v okviru 
prostovoljnega nacionalnega pregleda prvič predstavila svoj napredek pri uresničevanju Agende za trajnostni razvoj 
do leta 2030. Po indeksu uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja se Slovenija med 157 državami uvršča na 9. mesto. 
V poročilu je bil predstavljen tudi prispevek k zunanjemu vidiku uresničevanja Agende 2030 v okviru slovenskega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. 

Državni zbor je 26. 9. 2017 sprejel novo Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči 
Republike Slovenije, ki kot ključni strateški okvir opredeljuje prednostna vsebinska področja in zemljepisna območja 
slovenskega delovanja. V pripravi je Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki bo 
podrobneje opredelila cilje in načine za njihovo doseganje. Sočasno s pripravo ključnih strateških podlag je potekala 
tudi posodobitev pravnih okvirjev – zakona in uredbe o razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči.

Slovenija je aktivno sodelovala pri pripravi Evropskega soglasja za razvoj, sprejetega junija 2017, ki predstavlja strateško 
vizijo razvojnega sodelovanja EU in njenih članic v skladu z Agendo 2030, in je vanj uspela vključiti večji poudarek na 
potencial mikro, malih in srednje velikih podjetij za razvoj. Prav tako je bila dejavna pri pripravah na pogajanja za 
nov sporazum o partnerstvu med EU ter afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami, ki bo po letu 2020 nadomestil 
obstoječi Cotonoujski sporazum.

Slovenija je dejavno sodelovala v Odboru za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD DAC). V okviru OECD DAC se je junija 2017 končal prvi medsebojni pregled sistema mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije. Ključne ugotovitve in priporočila bodo pomembno prispevali k nadaljnji 
krepitvi učinkovitosti – tako na institucionalni in strateški kot tudi na izvedbeni ravni.

Zasedanje OECD DAC konec oktobra v Parizu
Foto: OECD

Izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja
Slovenija je za uradno razvojno pomoč, ki jo koordinira ministrstvo, leta 2016 prispevala 0,19 odstotka bruto 
nacionalnega dohodka oziroma 73,57 mio EUR. V letu 2017 je ministrstvo namenilo 10,95 mio EUR za uradno razvojno 
pomoč1,  od tega 1,89 mio EUR za dvostransko razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč ter za ozaveščanje in 
krepitev zmogljivosti ter 9,06 mio EUR za večstransko razvojno sodelovanje prek Evropskega razvojnega sklada (EDF).

V skladu s pomenom zasebnega sektorja pri zagotavljanju trajnostnega razvoja so se dvignila pričakovanja glede 
vključenosti in prispevka podjetij k razvojnemu sodelovanju in humanitarni pomoči. Zato smo okrepili vlogo slovenskih 
podjetij in pilotno uvedli sodelovanje nevladnega in zasebnega sektorja na javnem razpisu za izvajanje projekta v 
Podsaharski Afriki v letih 2018–2020.

1 V uradno razvojno pomoč Slovenije štejejo tudi sodelovanje in vplačila, ki jih ministrstvo in drugi porabniki financirajo iz drugih 
proračunskih postavk in javnih virov. Skupni znesek uradne razvojne pomoči v letu 2017 bo predvidoma objavljen junija 2018.
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Dvostransko razvojno sodelovanje
Zahodnemu Balkanu, ki predstavlja prvo zemljepisno prednostno območje, je bil namenjen večji del dvostranske 
razvojne pomoči. Največ razvojne pomoči je bilo na podlagi programa za obdobje 2016–2017 namenjene Črni gori, 
projekti pa so potekali tudi v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Srbiji in na Kosovu. 

Drugo zemljepisno prednostno območje je evropska soseščina, kjer je Slovenija podprla projekte v Moldaviji, Ukrajini, 
Gruziji, Belorusiji, Maroku in Jordaniji.

Slovenija se je tudi v dvostranskem delovanju odzivala na razvojne izzive v Afriki. V letu 2017 so se končali štirje triletni 
projekti v Burundiju, Ruandi in Ugandi, potekala pa sta projekta na Zelenortskih otokih. Slovenija se je poleg tega 
angažirala tudi v Afganistanu in Kolumbiji.

Aktivnosti za izboljšanje zdravja in pogojev za življenje otrok in žensk v Ruandi
Foto: Arhiv Slovenske karitas

Sodelovanje v okviru EU
Poleg prispevanja v zunajproračunski Evropski razvojni sklad (EDF) ministrstvo sodeluje tudi pri načrtovanju in 
izvajanju razvojnega sodelovanja, financiranega iz proračuna EU, ter pri načrtovanju in izvajanju Kriznega skrbniškega 
sklada za stabilnost in odpravljanje temeljnih vzrokov za nezakonite migracije in razseljene osebe v Afriki, kamor je 
Slovenija v letu 2017 namenila še dodaten prispevek. 

Mednarodna humanitarna in pokonfliktna pomoč
Slovenija se je v letu 2017 odzvala na številne humanitarne krize. Ministrstvo je tako zagotovilo 706.000 EUR 
mednarodne humanitarne pomoči prek mednarodnih organizacij in z izvajanjem dvostranskih projektov. Pomoč 
smo nudili prizadetemu prebivalstvu v Siriji, Iraku, Palestini, Južnem Sudanu, Jemnu, Somaliji, na Madagaskarju in v 
Jordaniji. Odzvali smo se na naravne nesreče na Šrilanki in v Bangladešu. Poleg tega je Slovenija omogočila zdravstveno 
rehabilitacijo in krepitev psihosocialne dobrobiti otrok iz Ukrajine ter psihosocialno pomoč, celostno rehabilitacijo in 
izgradnjo zmogljivosti v Gazi. Nadaljevali smo s psihosocialno podporo sirskim in palestinskim beguncem, otrokom 
in ženskam v Libanonu ter podprli izobraževanje o nevarnostih min in eksplozivnih ostankov vojne za sirske begunce 
v Jordaniji. Začelo se je izvajanje projekta za večjo varnost preskrbe s hrano in pitno vodo med begunskim in lokalnim 
prebivalstvom v Ugandi.

Ozaveščanje javnosti in krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij
Ministrstvo je oktobra organiziralo že 8. slovenske razvojne dneve, ki so osrednji dogodek za ozaveščanje slovenske 
javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju. Podprlo je projekte nevladnih organizacij ter za krepitev zmogljivosti 
nevladnega sektorja izvedlo razpisa za sofinanciranje evropskih in dvostranskih projektov nevladnih organizacij s tega 
področja.
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MEDNARODNOPRAVNE ZADEVE
Ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 2017 v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi pripravilo zakone in uredbe o 
ratifikaciji, sklepe o potrditvi mednarodnih aktov in akte o spremembi aktov o nasledstvu. Sodelovalo je pri sklenitvi 
večjega števila mednarodnih aktov, ki niso mednarodne pogodbe (t. i. nepogodbeni mednarodni akti). Za Republiko 
Slovenijo ministrstvo opravlja depozitarsko funkcijo.

Slovenija je posebno pozornost namenjala mednarodnemu kazenskemu pravosodju. Ponovno je bila izvoljena za 
članico Biroja Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) za dobo treh 
let. Sodelovala je v neformalni ministrski mreži za MKS in si prizadevala za univerzalno pristojnost MKS. 

Državni sekretar Andrej Logar na 16. zasedanju Skupščine držav pogodbenic Mednarodnega kazenskega sodišča
Foto: MZZ

Skupaj s partnerskimi državami (Argentina, Belgija, Mongolija, Nizozemska in Senegal) je nadaljevala delo pri pobudi 
za okrepitev mednarodnopravnega okvira za medsebojno pravno pomoč in izročitve za pregon genocida, hudodelstev 
zoper človečnost in vojnih hudodelstev pred nacionalnimi sodišči. Ob robu letošnjega zasedanja Skupščine držav 
pogodbenic Rimskega statuta je skupaj s sopobudnicami priredila stranski dogodek, posvečen tej temi. 

V razpravi v šestem (pravnem) odboru Generalne skupščine OZN o poročilu Komisije za mednarodno pravo OZN 
je ministrstvo med drugim oblikovalo stališča o naslednjih temah: hudodelstvih zoper človečnost, nasledstvu držav 
glede mednarodnih protipravnih ravnanj, zaščiti okolja med oboroženimi spopadi, vprašanju imunitete državnih 
funkcionarjev pred tujo kazensko jurisdikcijo, začasni uporabi mednarodnih pogodb in jus cogens. Slovenija je 
sodelovala je tudi v razpravah glede vladavine prava, univerzalne jurisdikcije ter kazenske odgovornosti uslužbencev 
in strokovnjakov OZN na misijah. 

Ministrstvo je sodelovalo pri delu meddržavnih komisij za vzdrževanje mej z Italijo, Avstrijo in Madžarsko ter pri 
meddržavni komisiji za Nuklearno elektrarno Krško s Hrvaško. Predstavnik ministrstva je član Sveta vlade za vprašanja 
narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ. Slovenija je v letu 2017 predala predsedovanje Mednarodni 
komisiji za Savski bazen Bosni in Hercegovini, pri njenem delu pa sodeluje tudi predstavnik ministrstva. 

V okviru Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe (SKSOU), ki jo vodi ministrstvo, sta bili pripravljeni dve 
uredbi o izvajanju omejevalnih ukrepov, spremenjen pa je bil tudi Akt o ustanovitvi SKSOU. Ministrstvo je opravljalo 
tudi naloge vodenja SKSOU in sodelovalo pri petem ocenjevanju posebnega odbora Sveta Evrope Moneyval glede 
pranja denarja in financiranjem terorizma v delu, ki se nanaša na omejevalne ukrepe.

Ministrstvo je vodilo več sej Stalne koordinacijske skupine za redakcijo slovenskih besedil mednarodnih aktov, ki 
se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, in v tem okviru strokovno pregledalo slovenske različice besedil 
mednarodnih pogodb pred njihovim podpisom, prevode mednarodnih pogodb pred začetkom postopkov ratifikacije 
in prevode mednarodnih aktov, ki niso mednarodne pogodbe in so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Skupina je med drugim opravila obsežno redakcijo prevoda štirih ženevskih konvencij in dveh dopolnilnih protokolov 
s področja mednarodnega humanitarnega prava.

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 (ICSID ARB/13/10). Leta 2017 sta bili v tem 
postopku pred arbitražnim sodiščem dve obravnavi.
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IZHODNE GOSPODARSKE DELEGACIJE OB OBISKIH MINISTRA ERJAVCA
Obisk ministra Erjavca z gospodarsko delegacijo na Švedskem, 27. junij. Ob obisku ministra Erjavca na Švedskem 
je bil v sodelovanju z Business Sweden organiziran poslovni dogodek s poudarkom na predstavitvi slovenskega 
poslovnega in naložbenega okolja ter e-upravi in e-zdravju, v okviru katerega je bila podana tudi slovenska pobuda za 
projekt testiranja uporabe tehnologije mobilnih komunikacij pete generacije za potrebe uporabnikov s področja javne 
varnosti ter zaščite in reševanja 5G PPDR (5th Generation of Mobile Network for Public Protection Disaster Recovery). 
V gospodarski delegaciji so sodelovali predstavniki slovenskih informacijsko-komunikacijskih tehnoloških podjetij, 
predstavnik javne agencije SPIRIT, predstavnica AKOS in predstavnik Ministrstva za javno upravo, ki je predstavil 
slovenske dosežke na področju digitalizacije. 

Udeležba ministra Erjavca na Gospodarskem forumu ob robu zasedanja V4 + 3 v Budimpešti, 10. julij. Gospodarski 
forum je potekal v okviru programa srečanja ministrov za zunanje zadeve držav V4 ter Avstrije, Slovenije in Hrvaške. 
Šlo je za prvi ministrski in gospodarski dogodek po začetku madžarskega predsedovanja V4. Forum je organizirala 
javna agencija Hungarian Trading House. 

Obisk ministra Erjavca z gospodarsko delegacijo v Romuniji, 27. november. V sklopu obiska in srečanj z romunskimi 
predstavniki je bilo potrjeno, da obstajajo potencial za krepitev gospodarskega sodelovanja in številne neizkoriščene 
priložnosti. V poslovnem delu obiska sta ministra Erjavec in Melescanu nagovorila prisotne in odprla Slovensko-
romunski poslovni forum, katerega se je na slovenski strani udeležilo 24 podjetij iz različnih panog. Slovenski udeleženci 
so se sestali z 29 romunskimi poslovnimi partnerji in predstavniki institucij ter opravili dvostranske sestanke. Poslovna 
srečanja so potrdila obojestranski interes za krepitev gospodarskega sodelovanja.

Obisk ministra Erjavca z gospodarsko delegacijo v Gruziji, 28. november. Minister Erjavec se je srečal z ministrom za 
zunanje zadeve Mikheilom Janelidzejem, predsedniki države, parlamenta in vlade ter najvišjimi političnimi predstavniki 
Gruzije. Minister se je v okviru obiska udeležil tudi mednarodne konference Tbilisi Belt and Road Forum in se zavzel 
za okrepitev sodelovanja med državami od Evrope do Kitajske. Pri tem je izpostavil pomen dobre infrastrukture za 
mednarodno trgovino. V pogovorih z gruzijskimi sogovorniki je minister Erjavec izrazil zadovoljstvo nad zelo dobrimi 
in prijateljskimi odnosi med državama ter se zavzel za okrepitev političnega dialoga in sodelovanja na vseh področjih 
v skupnem interesu, zlasti v gospodarstvu, kjer obstaja veliko neizkoriščenih priložnosti. Državi dobro sodelujeta na 
področju izobraževanja, kjer Slovenija nudi štipendije za študij gruzijskim študentom v Sloveniji. 

Pogovori ministra Erjavca in predsednika gruzijskega parlamenta Kobakhidzeja
Foto: Arhiv MZZ

ZASEDANJA MEŠANIH KOMISIJ ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE
Mešana komisija s Srbijo, 25. in 26. januar. V Ljubljani je potekalo 7. zasedanje Mešane komisije za gospodarsko 
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo, ki sta mu sopredsedovala generalni direktor za gospodarsko 
in javno diplomacijo na ministrstvu dr. Robert Kokalj in državni sekretar na Ministrstvu za trgovino, turizem in 
telekomunikacije Republike Srbije Stevan Nikčević. V okviru zasedanja so bila kot perspektivna izpostavljena področja 
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podjetništva, naložb, turizma, informacijsko-komunikacijskih tehnologij, digitalizacije, okoljevarstva, prometa, 
energetike, kmetijstva, gozdarstva in prehrane ter bančništva. Strani bosta preučili možnost, da se zasedanja mešanih 
komisij v prihodnje nadomesti z rednimi bilateralnimi gospodarskimi konzultacijami. 

Mešana komisija s Turkmenistanom, 26. in 27. marec. V Ašhabadu je potekalo 2. zasedanje Slovensko-
turkmenistanske medvladne komisije za gospodarsko sodelovanje. Na slovenski strani je komisiji predsedoval minister 
Erjavec, na turkmenistanski pa minister za zunanje zadeve Raşit Meredov. Zasedanja komisije se je udeležilo osem 
slovenskih podjetij, ki so ob robu opravila dvostranska srečanja s turkmenistanskimi sogovorniki. Med perspektivnimi 
področji za nadgradnjo dvostranskega gospodarskega sodelovanja so bile izpostavljene predvsem informacijske in 
telekomunikacijske tehnologije, energetika, farmacevtska industrija, transport in promet, gradbeništvo in inženiring, 
prehranska industrija, kmetijstvo in turizem. Ob robu zasedanja komisije je minister Erjavec opravil dvostranske 
pogovore s sopredsedujočim ministrom Meredovom. Prav tako se je minister Erjavca srečal s predsednikom 
Turkmenistana Gurbangulyjem Berdimuhamedovom. 

Mešana komisija s Črno goro, 10. in 11. april. V Ljubljani je potekalo 3. zasedanje Mešane komisije za gospodarsko 
sodelovanje med Slovenijo in Črno goro, ki sta ga vodila minister Erjavec in podpredsednik vlade za ekonomsko politiko 
in finančni sistem ter minister za kmetijstvo in razvoj podeželja Črne gore mag. Milutin Simović. Mešana komisija je 
opredelila področja v skupnem interesu in dejavnosti, s katerimi bo spodbujala nadaljnje gospodarsko sodelovanje. Ob 
robu zasedanja sta ministrstvi obeh držav, pristojni za kmetijstvo, podpisali Akcijski načrt za izvedbo Memoranduma 
o sodelovanju med ministrstvoma za obdobje od 2016 do 2021. Podpisano je bilo tudi Pismo o nameri o sodelovanju 
med gospodarskima zbornicama obeh držav, ki med drugim izpostavlja sodelovanje in pomoč črnogorski strani pri 
uvajanju e-računov v poslovno prakso Črne gore. 

3. zasedanje Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro
Foto: MZZ

Srečanje delovne skupine za gospodarsko sodelovanje v okviru medvladne komisije z Rusko federacijo, 4. in 
5. maj. V Moskvi je potekalo srečanje delovne skupine za gospodarsko sodelovanje, ki deluje v okviru Medvladne 
slovensko-ruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje. Srečanja so se udeležila 
zainteresirana podjetja s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij in energetike. Pregledan je bil potek 
za izvajanje programa pomembnejših projektov med državama. Konkretni predlogi za sodelovanje po posameznih 
področjih – predvsem informacijsko-komunikacijske tehnologije, nove tehnologije za mestno infrastrukturo in v 
zdravstvu, kmetijstvo ter energetska učinkovitost – so vneseni v zapis srečanja in so podlaga za konkretne pogovore 
ob naslednjem zasedanju komisije.
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Mešana komisija s Turčijo, 29. in 30. maj. V Ankari je v sklopu obiska ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca 
potekalo 7. zasedanje Slovensko-turške skupne gospodarske komisije. Komisiji sta sopredsedovala minister Erjavec 
in minister za mladino in šport Akif Çağatay Kılıç. Na zasedanju komisije sta strani opredelili načrt za nadaljnjo 
krepitev sodelovanja na področju medsebojne trgovine, investicij, turizma, energetike, prometa in komunikacij, 
sodelovanja malih in srednjih podjetij, kmetijstva, ribištva, gozdarstva, znanosti ter okolja. Minister Erjavec je v sklopu 
uradnega obiska srečal z gostiteljem, turškim zunanjim ministrom Mevlütom Çavuşoğlujem, pogovarjal pa se je tudi 
s predsednikom Vlade Republike Turčije Binalijem Yıldırımom in predsednikom Velike narodne skupščine Republike 
Turčije İsmailom Kahramanom. 

Srečanje sopredsedujočih medvladni komisiji za gospodarsko sodelovanje z Rusko federacijo, 19. junij. V Mariboru 
je potekalo srečanje sopredsedujočih komisiji ministra Erjavca in ministra za zveze in množične komunikacije Nikolaja 
Nikiforova, na katerem je bil parafiran Program za izvajanje pomembnejših projektov za slovensko-rusko trgovinsko-
gospodarsko sodelovanje. Posebej so bile poudarjene možnosti za okrepitev sodelovanja na področjih informacijskih 
tehnologij in digitalizacije, energetike, gozdarstva ter sodelovanja med srednjimi in malimi podjetji na področju novih 
tehnologij. 

Mešana komisija z Belorusijo, 26. in 27. junij. V Minsku je potekalo zasedanje Mešane komisije za gospodarsko 
sodelovanje, ki sta mu sopredsedovala generalni direktor za gospodarsko in javno diplomacijo dr. Robert Kokalj in 
namestnik ministra za zunanje zadeve Republike Belorusije Oleg Kravčenko. V sklopu zasedanja so potekala tudi 
delovna srečanja po posameznih vsebinskih sklopih. Izpeljani so bili: sestanek izvedencev za zračni promet, na 
katerem je bil obravnavan predlog sporazuma o dvostranskem sodelovanju v zračnem prometu; obisk v podjetju, v 
katerem izdelujejo tramvaje in sodobne mestne avtobuse na avtonomen električni pogon; sestanek s predstavniki 
Beloruskih železnic in sestanek o nadaljnjem poslovnem sodelovanju s podjetji iz Slovenije na Unitarnem podjetju za 
upravljanje z energetskim sistemom.

Mešana komisija z Vietnamom, 25. in 26. september. 1. mešana komisija z Vietnamom je potekala na Brdu pri Kranju. 
Na slovenski strani je Mešani komisiji predsedoval minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, 
na vietnamski strani pa minister za industrijo in trgovino Tran Tuan Anh. Zasedanje Mešane komisije je potekalo 
v sklopu ministrovega uradnega obiska v Sloveniji. Osrednja naloga Mešane komisije je obravnava perspektivnih 
področij gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Vietnamom ter sprejem usmeritev za nadaljnji razvoj 
sodelovanja med državama na gospodarskem področju.

Medvladna komisija z Rusko federacijo, 12. in 13. oktober. V Moskvi je potekalo XIV. zasedanje Medvladne slovensko-
ruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, ki sta ga vodila slovenski minister 
Erjavec ter minister za zveze in množične komunikacije Ruske federacije Nikolaj Nikiforov. Slabitev makroekonomskih 
parametrov na ruskem trgu ter razvoj odnosov med EU in Rusko federacijo se je od leta 2014 odražal tudi pri 
gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo, pri čemer statistični podatki o obsegu 
blagovne in turistične menjave med državama v letošnjem letu kažejo na znatno povečanje. V okviru zasedanja, 
ki so se ga udeležila zainteresirana slovenska podjetja, je bil poleg tradicionalnih področjih sodelovanja poudarek 
dan dogovoru o konkretnih dejavnostih za okrepitev sodelovanja na področju energetske učinkovitosti, kmetijstva 
gozdarstva, informacijskih tehnologij in digitalne transformacije industrije, letalstva, zdravstva in zdraviliškega 
turizma, športa in s športom povezane industrije. Pregledano je bilo aktualno stanje pri izvajanju programa 35 skupnih 
projektov. Minister Erjavec je imel v času obiska v Moskvi delovno srečanje z ruskim ministrom za zunanje zadeve 
Sergejem Lavrovom.

Mešana komisija z Brazilijo, 13. in 14. november. V 
Ljubljani je potekalo 2. zasedanje Mešane komisije za 
gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in 
Brazilijo. Komisiji je sopredsedovala generalna direktorica 
za gospodarsko in javno diplomacijo mag. Alenka 
Suhadolnik, na brazilski strani pa generalni podsekretar za 
mednarodno sodelovanje, promocijo trgovine in kulturne 
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Santiago Irazabal 
Mourăo. Komisija je obravnavala pregled dvostranskega 
sodelovanja na področju blagovne menjave, investicij, 
storitev, turizma in preučila priložnosti za prihodnje 
sodelovanje. Prav tako je definirala konkretna področja in 
predloge za spodbuditev medsebojnega sodelovanja, in 
sicer na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, 
znanosti, izobraževanja, transporta in turizma. V okviru 
obiska sta predsedujočega na brazilski strani generalnega 
podsekretarja Mourăa na vljudnostni obisk sprejela minister 
Karl Erjavec in državni sekretar Iztok Mirošič.

2. zasedanje Slovensko-brazilske mešane komisije za gospodarsko 
sodelovanje – podpis Skupne deklaracije

Foto: MZZ
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Podpis Memoranduma o gospodarskem sodelovanju na tretjih trgih, 29. november. Namestnik beloruskega 
ministra za zunanje zadeve Oleg Kravčenko in generalna direktorica za gospodarsko in javno diplomacijo mag. Alenka 
Suhadolnik, ki sta tudi sopredsedujoča medvladni komisiji za gospodarsko sodelovanje, sta memorandum podpisala v 
Ljubljani . Z dokumentom, ki sicer ni pravne narave, sta se podpisnici zavezali k sodelovanju pri izmenjavi poslovnih in 
gospodarskih informacij, vzajemni pomoči pri vzpostavljanju partnerskih odnosov med organizacijami držav podpisnic 
in podpori pri izvajanju skupnih projektov, v katerih sodelujejo slovenske in beloruske gospodarske družbe. 

DAN AFRIKE
Na Brdu pri Kranju je 17. in 18. maja potekala 6. mednarodna konferenca Dan Afrike v organizaciji Ministrstva za 
zunanje zadeve Slovenije in partnerjev. Drugi dan je bil namenjen gospodarskemu sodelovanju Slovenije z afriškimi 
državami. Osrednja govorca drugega dneva sta bila minister za nacionalni razvoj Zambije Lucky Mulusa in predsednik 
nacionalne obrtne zbornice Slonokoščene obale Bamba Kassoum, ki je izpostavil možnosti za sodelovanje na področjih 
lesno-predelovalne industrije, kmetijstva oz. ribištva, zelene tehnologije in obnovljivih virov energije. Minister Mulusa 
je predstavil cilje razvojnih strategij Zambije, ki se osredotočajo na gospodarsko raznolikost in ustvarjanje delovnih 
mest, predvsem za mlade. V drugem delu so se prisotnim predstavila slovenska podjetja ter ustanove, katerih storitve 
pokrivajo potrebe afriških držav. Popoldne so si udeleženci konference ogledali čistilno napravo Domžale in obiskali 
Agencijo Republike Slovenije za okolje ter podjetje Kolektor Turboinštitut.

Dan Afrike
Foto: Bor Slana/STA/MZZ

SKUPNI ODBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Z AVSTRIJSKO ZVEZNO DEŽELO ŠTAJERSKO, 
DELOVNO OMIZJE ZA GOSPODARSTVO
Delovno omizje za gospodarstvo, kulturo in turizem v okviru Skupnega odbora Republika Slovenija-Štajerska, 
13. december. Odbor je na slovenski strani vodil minister Erjavec, na avstrijski pa štajerski deželni glavar Hermann 
Schützenhöfer. Izmenjani so bili predlogi in sprejeti dogovori za krepitev sodelovanja na posameznih gospodarskih 
področjih, povezovanje med zbornicami ter sprejeti dogovori o konkretnih aktivnostih, kot so dvostranski sestanki v 
okviru evropskih projektov in povezovanje na področju gospodarskih združenj.

OECD – ORGANIZACIJA ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ
Generalni sekretar OECD José Ángel Gurria je 4. septembra obiskal Slovenijo in se udeležil Strateškega foruma 
Bled, ob robu katerega se je ločeno sestal s predsednikom Borutom Pahorjem, predsednikom Državnega zbora dr. 
Milanom Brglezom, predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem in ministrom za zunanje zadeve Karlom Erjavcem. Na 
sestanku s predsednikom vlade dr. Cerarjem, kjer je bilo izpostavljeno odlično sodelovanje Slovenije z OECD, so bili 
prisotni tudi številni člani vlade. Pozornost je bila namenjena tudi problemu staranja prebivalstva ter pokojninskemu 
in zdravstvenemu sistemu. Velik izziv je integracija starejših na trg dela. Generalni sekretar Ángel Gurria je predstavil 
še nekatera druga priporočila OECD, ki so zajeta v Ekonomskem pregledu Slovenije za leto 2017. Pogovor je tekel tudi 
o širitvi OECD in o pripravi Strategije razvoja Slovenije 2030.
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Zasedanje Upravnega odbora Razvojnega centra OECD, 3. oktober. Generalna direktorica za gospodarsko in javno 
diplomacijo mag. Alenka Suhadolnik se je udeležila visokega zasedanja upravnega odbora, ki je potekalo pod naslovom 
Sprejemanje kompleksnosti razvoja. Na njem je potekala razprava o medsebojno povezanih vsebinah: o migracijah, 
enakosti spolov in razvoju v državah v tranziciji ter o učinkovitosti ciljev trajnostnega razvoja oziroma Agende 2030.

IZHODNI/VHODNI OBISKI VISOKIH DRŽAVNIH PREDSTAVNIKOV, GENERALNIH DIREKTORJEV 
TER DOGODKI IN KONFERENCE
Predsednik vlade dr. Miro Cerar se je 23. januarja na povabilo češkega predsednika vlade Bohuslava Sobotke mudil 
na uradnem obisku v Češki republiki. Na prvem uradnem obisku na ravni predsednikov vlad na Češkem po letu 
1999 je dr. Cerarja spremljala gospodarska delegacija. Gospodarski del obiska je bil sestavljen iz dveh delov: češko-
slovenskega Digitalnega poslovnega foruma in okrogle mize o izzivih avtomobilske industrije v Srednji in Vzhodni 
Evropi. Na forumu, ki je potekal v na novo odprtem razvojnem centru Škode za digitalizacijo in e-mobilnost v Pragi 
(DigiLab) sta premierja predstavila načrte in nove zakonodajne okvire, ki jih na področju digitalizacije in razvoja 
naprednih mobilnih rešitev pripravljata vladi, ter se zavzela za tesnejše sodelovanje in izmenjavo dobrih praks. Sledila 
sta predstavitev ter mreženje prisotnih slovenskih in čeških podjetij. Na okrogli mizi so bili izmenjani pogledi na 
ključne izzive, ki tako češko kot slovensko avtomobilsko industrijo čakajo v naslednjem desetletju.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 10. in 11. februarja s spremljajočo gospodarsko delegacijo mudil 
na uradnem obisku v Ruski federaciji, med drugimi pa ga je spremljal tudi minister Erjavec. Tam se je srečal z 
namestnikom ministra za zunanje zadeve Aleksejem Meškovom in s sopredsedujočim Medvladni slovensko-ruski 
komisiji za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, ministrom za zveze in množične komunikacije 
Nikolajem Nikiforovom. Ministra Erjavca so na srečanju spremljali predstavniki slovenskih podjetij, ki so že prisotna 
na ruskem trgu in tam uspešno delujejo. Podjetniki so predstavili svoje projekte, na srečanju pa so bile izpostavljene 
tudi nove priložnosti v okviru skupnega nastopa podjetij na tretjih trgih. Minister Erjavec je skupaj z ruskim ministrom 
za zveze in množične komunikacije Nikiforovom nagovoril zbrane na okrogli mizi ob začetku poslovnega dogodka 
Pogled v prihodnost: nove možnosti sodelovanja z Evropo. Na poslovnem dogodku je sodelovalo 45 slovenskih in 270 
ruskih gospodarstvenikov. Podpisani so bili 3 dokumenti na vladni ravni (sporazum o preprečevanju pranja denarja, 
memorandum na področju gozdarstva in program skupnih ukrepov na področju turizma v obdobju 2017–2018). Ob 
tem srečanju je devet slovenskih podjetij z ruskimi partnerji podpisalo poslovne pogodbe.

Predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar je bil 14. in 15. februarja na delovnem obisku v Združenih arabskih emiratih. 
Obisk je pričel z udeležbo na Svetovnem vladnem vrhu (World Government Summit) kot eden od osrednjih govornikov. 
Konferenca je bila posvečena tematiki pametnega upravljanja oziroma pametnim upravljavskim procesom. Ob 
delovnem obisku je predsednika vlade spremljala gospodarska delegacija iz sedmih podjetij s področja informacijsko-
komunikacijskih tehnologij, njeni člani pa so opravili pogovore s partnerskimi podjetji in institucijami v ZAE. Na 
srečanjih so obravnavali možnosti za sodelovanje slovenskih podjetij v ključnih projekti razvoja ZAE in za uporabo 
slovenskih rešitev s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Sočasno so se na sejmu Middle East Electricity 
v Dubaju predstavila nekatera slovenska podjetja.

V Ljubljani je 23. marca potekala slovensko-madžarska poslovna konferenca Skupaj v Afriki, ki sta jo pripravila 
Ministrstvo za zunanje zadeve RS in Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino Madžarske v sodelovanju z 
Veleposlaništvom Madžarske v Ljubljani. Na dogodku je sodelovalo 38 slovenskih in madžarskih podjetij, njegov 
namen pa je bil preučiti možnosti za povezavo zmogljivosti tistih podjetij, ki so v Afriki že prisotna oz. ki nameravajo 
vstopiti na afriški trg ter izmenjati izkušnje in dobre prakse v poslovanju na afriškem kontinentu.

Minister za zunanje zadeve Erjavec in minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Počivalšek sta 11. maja sodelovala na III. 
seji Sveta za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, 
kjer sta – skupaj z drugimi deležniki pri internacionalizaciji 
slovenskega gospodarstva – govorila o koordinaciji mednarodnih 
aktivnosti, načrtovanju udeležbe Republike Slovenije na 
mednarodnih svetovnih razstavah in drugih večjih sejmih, 
pregledu aktivnosti na področju privabljanja tujih investicij in 
spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva v 
letu 2017. Navzoči so se strinjali, da je gospodarska diplomacija 
pomemben deležnik pri internacionalizaciji slovenskega 
gospodarstva, pri tem pa pohvalili njeno dosedanje delovanje 
in aktivnosti. Minister Erjavec je v zvezi s tem ponovno poudaril, 
da gospodarska diplomacija ostaja ena od prioritet slovenske 
zunanje politike, tudi v luči potrebe po nadaljnji podpori 
izrazito izvozno usmerjenemu slovenskemu gospodarstvu. V 
tem kontekstu je predstavil načrte za širitev obstoječe mreže 

Ministra Erjavec in Počivalšek na III. seji Sveta za 
internacionalizacijo slovenskega gospodarstva

Foto: MZZ
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diplomatskih predstavništev in konzulatov v tujini, obenem pa tudi izrazil željo, da bi v daljšem časovnem obdobju 
postopoma povečali število ekonomskih svetovalcev, saj so ti dragocena pomoč gospodarstvu – ne le pri prodiranju 
podjetij na tuje trge, pač pa tudi pri njihovem delovanju na njih. 

Srečanje ministra za zunanje zadeve Erjavca in bavarskega ministrskega predsednika Horsta Seehoferja, 22. junij. 
Minister Erjavec je na pogovor sprejel ministrskega predsednika Svobodne države Bavarske Seehoferja, ki se je z 
delegacijo mudil na obisku v Sloveniji. Potrjeno je bilo odlično sodelovanje Slovenije in Bavarske, ki v tesnejši obliki 
v okviru Stalne mešane slovensko-bavarske komisije deluje že več kot 40 let. Sodelovanje odlično poteka tako na 
gospodarskem kot tudi drugih področjih, na primer na kmetijskem, kulturnem in izobraževalnem. Minister Erjavec 
in ministrski predsednik Seehofer sta se še zavzela za okrepitev odnosov med Slovenijo in Bavarsko z oblikovanjem 
dodatnih skupnih projektov v okviru Stalne mešane slovensko-bavarske komisije in spodbujanjem gospodarskega 
sodelovanja.

Od 13. do 15. julija je bil na obisku v Sloveniji predsednik Kitajske akademije znanosti (CAS) Bai Chunli z delegacijo, 
ki se je srečal s predsednikom Pahorjem, ter predstavniki SAZU in podjetja Arctur, na ministrstvu za zunanje zadeve pa 
ga je sprejela državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret. Bai Chunli je izrazil željo po krepitvi sodelovanja s slovenskimi 
znanstvenimi institucijami in znanstveniki. Poudaril je pomen dvostranskega sodelovanja s Slovenijo ter v tej zvezi 
izpostavil obstoječe sodelovanje omenjenih podjetij na področju visoko zmogljivega računalništva (High Performance 
Computing), biomedicine in krasoslovja ter sodelovanje med državama na področju kulture. Omenil je pomen 
povezovanja znanstvenikov iz obeh držav in podprl krepitev sodelovanja na vseh področjih tudi v okviru pobud 16 + 1 
in OBOR. 

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc se je ob zaznamovanju 150. obletnice neodvisnosti 
Kanade od 20. do 23. junija mudil na obisku v Kanadi. Ministra je spremljala gospodarska delegacija. Prvi dan obiska 
sta se minister in gospodarska delegacija srečala s člani slovenske skupnosti in Kanadsko-slovenske gospodarske 
zbornice. Drugi in tretji dan obiska so člani gospodarske delegacije opravili poslovne pogovore s potencialnimi 
kanadskimi partnerji v Torontu, drugi dan pa je potekal še gospodarski in turistični forum ob sodelovanju Javne agencije 
SPIRIT, Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in STO. Nekatera od slovenskih podjetij so se udeležila sejma 
Ottawa Welcomes The World 2017 v Ottawi, kjer je ob zaznamovanju 150. obletnice neodvisnosti Kanade potekal Dan 
Slovenije.

Generalna direktorica Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo mag. Alenka Suhadolnik se je 11. oktobra v 
Budimpešti udeležila 10. srečanja nacionalnih koordinatorjev pobude 16 + 1. Na srečanju so nacionalni koordinatorji 
usklajevali osnutek Smernic iz Budimpešte, ki obravnavajo področja trgovine in investicij, povezovanja, sodelovanja 
v industriji, energetiki, znanosti in tehnologiji, na finančnem področju, v kmetijstvu in gozdarstvu ter v medčloveških 
stikih. Smernice so sprejeli predsedniki vlad na vrhu v Budimpešti 27. novembra.

Udeležba predsednika vlade dr. Cerarja na 6. vrhu Pobude 16 + 1 v Budimpešti, 27. november. Predsednik vlade 
dr. Cerar je v nagovoru predstavil slovenska stališča in pobude za nadaljnje sodelovanje Slovenije z državami Srednje 
in Vzhodne Evrope ter Kitajsko. V sklopu vrha je slovenski minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek 
podpisal Memorandum o sodelovanju med Slovenijo in Kitajsko pri pobudi Pas in cesta (Belt and Road Initiative), 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Židan pa je podpisal Inšpekcijski, karantenski in sanitarni protokol 
med AQSIQ in UVHVVR o izdelkih iz medu pri izvozu iz Slovenije na Kitajsko. V okviru omenjenega zasedanja je potekal 
tudi poslovni forum. Predsednik vlade se je ob robu vrha sestal s kitajskim predsednikom vlade Ljudske republike 
Kitajske Lijem Keqiangom. Na srečanju je predsednik vlade dr. Cerar poudaril, da sodelovanje Slovenije v okviru 16 + 
1 pozitivno prispeva h krepitvi odnosov s Kitajsko. Predsednika vlad sta v pogovorih poudarila pomen sodelovanja na 
visokotehnoloških področjih. 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek je 5. in 6. novembra z gospodarsko delegacijo obiskal 
Albanijo. V uradni delegaciji so sodelovali tudi direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, direktorja SPIRIT in 
GZS ter izvršni direktor SID Banke. Med obiskom je bil v soorganizaciji veleposlaništva v Tirani organiziran slovensko-
albanski poslovni forum, na katerem sta direktor Agencije SPIRIT mag. Gorazd Mihelič in direktorica Agencije AIDA 
Brisida Shenaj podpisala sporazum o sodelovanju agencij. Poslovnega foruma se je udeležilo 28 slovenskih podjetij, ki 
so sodelovala v gospodarski delegaciji. Obisk je potrdil interes za več sodelovanja na področju turizma, infrastrukture 
in energetike, živilsko predelovalnega sektorja, varovanja okolja in ravnanja z odpadki. 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek je 7. novembra z gospodarsko delegacijo obiskal Črno goro. 
Ob ministrovem obisku je v soorganizaciji veleposlaništva v Podgorici potekal poslovni forum. Ministra je spremljala 
poslovna delegacija 24 slovenskih podjetij ter predstavnika SPIRIT in GZS. Na črnogorski strani se je dogodka udeležilo 
34 podjetij in ustanov s področij energetike, gradbeništva, turizma, upravljanja z odpadki idr.

Državni sekretar z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti se je z gospodarsko delegacijo 
od 22. do 25. novembra mudil v Kijevu, kjer se je srečal s predstavniki številnih ministrstev ukrajinske vlade. Člani 
spremljajoče gospodarske delegacije so se v sodelovanju Veleposlaništva v Kijevu ločeno srečali s sogovorniki iz 
ukrajinskih vladnih organizacij in podjetij. 87



Delovni zajtrk predsednika Vlade Republike Makedonije Zorana Zaeva s predstavniki slovenskih podjetij v 
Ljubljani, 14. november. V okviru uradnega obiska predsednika Vlade Republike Makedonije Zorana Zaeva v Republiki 
Sloveniji je državni sekretar Mirošič na delovnem zajtrku gostil predsednika vlade Makedonije Zaeva in slovenske 
gospodarstvenike, ki poslujejo na makedonskem trgu. Udeleženci iz slovenskih podjetij so predstavili poslovanje v 
Makedoniji in izrazili interes za njegovo nadaljnjo krepitev. Priložnosti za poglobitev gospodarskega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo se kažejo predvsem na področju sodelovanja in investiranja v izgradnjo 
infrastrukture, v energetske in ekološke projekte, na področju turizma, prehrambne industrije in kmetijstva ter 
jeklarske in kovinsko-predelovalne industrije. 

POSVET EKONOMSKIH SVETOVALCEV 
Minister za zunanje zadeve Erjavec je 5. oktobra z uvodnim nagovorom odprl letni posvet ekonomskih svetovalcev, 
ki delujejo na predstavništvih Republike Slovenije v tujini. Prvi del posveta je potekal v sodelovanju z Štajersko 
gospodarsko zbornico v Mariboru. Organizirana je bila panelna razprava o priložnostih in izzivih za mala in srednja 
podjetja v tujini, kjer so predstavniki DG DEVCO in Slovenskega podjetniškega sklada predstavili obstoječe in nove 
instrumente ter možnosti za financiranje. Predstavljena je bila tudi Evropska služba za zunanje delovanje in vloga 
diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije pri njenem oblikovanju. Osrednji del popoldanskega 
programa prvega dne je bil namenjen dvostranskim  pogovorom podjetij z ekonomskimi svetovalci. Drugi dan posveta 
je bil namenjen predstavitvam novejših pobud za povezovanje podjetij in nekaterih drugih projektov na področju 
internacionalizacije in privabljanja tujih neposrednih investicij ter okrogli mizi z deležniki internacionalizacije (MZZ, 
MGRT, SPIRIT, STO, GZS, SID Banka). Izmenjana so bila stališča in pogledi na način razvoja in predstavljene nadaljnje 
usmeritve za delovanje mreže diplomatskih predstavništev in konzulatov pri izvajanju internacionalizacije slovenskega 
gospodarstva.

Delovni zajtrk predsednika Vlade Republike Makedonije Zorana Zaeva s predstavniki slovenskih podjetij 
Foto: Nebojša Tejić/STA

Posvet ekonomskih svetovalcev Republike Slovenije
Foto: Nebojša Tejić/STA/MZZ
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PROBLEMATIKA ČEZMEJNEGA IZVAJANJA STORITEV Z NAPOTENIMI DELAVCI V AVSTRIJI
Ministrstvo za zunanje zadeve je koordiniralo aktivnosti glede problematike čezmejnega izvajanja storitev z 
napotenimi delavci v Republiki Avstriji, ki se je zaostrila s sprejetjem avstrijskega Zakona o preprečevanju plačnega 
in socialnega dumpinga. Za iskanje rešitev je Ministrstvo za zunanje zadeve organiziralo več sestankov, na katerih so 
sodelovali predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Ministrstva za infrastrukturo, Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije.

DAN GOSPODARSKE DIPLOMACIJE NA 50. MEDNARODNEM SEJMU OBRTI IN PODJETNIŠTVA V 
CELJU
7. dan gospodarske diplomacije na 50. mednarodnem sejmu obrti in podjetništva v Celju je potekal 15. septembra. 
Organizirana je bila okrogla miza Slovenska gospodarska diplomacija – dobre prakse in perspektive, ki jo je odprl 
minister Erjavec. Dogodek je bil osredotočen na izpostavitev dobrih praks in perspektive prihodnjega delovanja 
gospodarske diplomacije. Dogodka so se udeležili veleposlaniki in predstavniki tujih držav, akreditirani v Republiki 
Sloveniji, častni konzuli in predstavniki podjetij. Generalna direktorica Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo 
mag. Alenka Suhadolnik je predstavila dobre prakse in prioritete delovanja gospodarske diplomacije ter možnosti 
sodelovanja Ministrstva za zunanje zadeve z diplomatskimi predstavništvi in konzulati. 

7. dan gospodarske diplomacije na 50. mednarodnem sejmu obrti in podjetništva v Celju
Vir: Arhiv MZZ

VLADNI REGIJSKI OBISKI
Državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje zadeve Darja Bavdaž Kuret se je 6. marca udeležila obiska Vlade 
Republike Slovenije v Goriški regiji. Obiskala je podjetje Pipistrel v Ajdovščini, Gostol-Gopan v Novi Gorici in Intra 
Lighting v Šempetru pri Novi Gorici. Kot panelistka je sodelovala tudi v razpravi o možnostih krožnega gospodarstva v 
severnoprimorski regiji, in sicer v okviru panela, ki je predstavil ukrepe za spodbujanje gospodarstva in zaposlovanja 
s poudarkom na področju krožnega gospodarstva. Tako na posvetu kot tudi v pogovoru s predstavniki podjetij je 
predstavila glavna orodja, s katerimi gospodarska diplomacija pomaga slovenskim podjetjem pri prodoru na tuje 
trge, prispeva k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in predstavlja Slovenijo kot privlačno investicijsko 
lokacijo. Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila tudi zaključnega srečanja vlade s predstavniki regije na temo 
regionalnega razvojnega dialoga za severno Primorsko.

Državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje zadeve Darja Bavdaž Kuret se je 10. maja udeležila obiska Vlade 
RS v Savinjski regiji. Generalni direktor Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo dr. Kokalj je 9. in 10. maja 
sodeloval v programu obiska Vlade RS v Savinjski regiji in se v tem sklopu udeležil posveta o krožnem gospodarstvu v 
Savinjski regiji, ki sta ga s predstavitvijo dejavnosti za spodbujanje krožnega gospodarstva odprla ministrica za okolje 
in prostor Irena Majcen in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Dr. Robert Kokalj je poleg 
tega obiskal podjetji Skaza in Cetis, kjer je predstavil delovanje gospodarske diplomacije in njena orodja. Udeležil se je 
tudi zaključnega srečanja vlade z župani, gospodarstveniki in drugimi vidnimi predstavniki regije v okviru razvojnega 
dialoga za Savinjsko regijo.
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Generalna direktorica Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo mag. Alenka Suhadolnik se je 5. in 6. 
decembra udeležila obiska Vlade Republike Slovenije v Zasavju in Posavju. V sklopu programa se je v Trbovljah 
udeležila zasedanja Medresorske skupine za pripravo akcijskega načrta Slovenija – dežela start up-ov in posveta 
Zasavje regija start-upov, kjer so bila predstavljena zagonska podjetja, ki v sodelovanju s podjetjem Dewesoft, delujejo 
v okviru pospeševalnika Katapult. V Zasavju je bil organiziran obisk podjetja Tevel, v Posavju pa podjetja TIPS. V 
Posavju se je generalna direktorica udeležila srečanja s tamkajšnjimi gospodarstveniki v organizaciji Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, na njem pa je predstavila instrumente gospodarske diplomacije in mrežo 
ekonomskih svetovalcev na diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije v tujini. 

PROJEKTNI GOSPODARSKI SKLAD
Projektni gospodarski sklad (PGS) so sredstva v okviru proračuna Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije 
za dejavnost gospodarske diplomacije v obliki projektov ali gospodarsko-promocijskih dogodkov v organizaciji ali 
soorganizaciji posameznih diplomatskih predstavništev in konzulatov. Projekti se večinoma izvajajo kot: 

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

• poslovne konference in podobne predstavitve slovenskega gospodarskega okolja ter možnosti za tuje 
neposredne investicije v Sloveniji potencialnim tujim investitorjem;

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

Namen organiziranja takšnih dogodkov, ki jih slovenska podjetja v lastni organizaciji ne bi mogla izpeljati s 
primerljivo uspešnostjo, je pomoč zainteresiranim slovenskim podjetjem pri predstavitvah in vzpostavljanju novih 
stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji oz. internacionalizacija poslovanja nasploh. S pomočjo PGS je bilo v 2017 
organiziranih ali soorganiziranih 91 dogodkov. 

JAVNA DIPLOMACIJA IN MEDNARODNO SODELOVANJE V KULTURI
Zaznamovanje 25. obletnice mednarodnega 
priznanja Republike Slovenije, 13. januar. Z odprtjem 
razstave z naslovom Slovenija in Evropska unija po 
25. letih priznanja je bila zaznamovana 25. obletnica 
mednarodnega priznanja držav tedanje Evropske 
skupnosti ter večine današnjih članic Evropske 
unije in drugih evropskih držav. Ob tej priložnosti 
je Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju s 
Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in 
Slovensko tiskovno agencijo v Hiši Evropske unije 
pripravilo dogodek, na katerem sta uvodna nagovora 
prispevala vodja Predstavništva Evropske komisije v 
Sloveniji Zoran Stančič ter podpredsednik vlade in 
minister za zunanje zadeve Karl Erjavec. 

25. obletnica vstopa Slovenije v OZN in dan 
slovenske diplomacije, 22. maj. Leta 2017 je minilo 
25 let od sprejema RS v Organizacijo združenih 
narodov (OZN). Vstop Slovenije v OZN 22. maja 
1992 predstavlja enega najpomembnejših mejnikov 
slovenske samostojnosti. Zaradi pomena, ki ga 
je imelo to dejanje, prav na ta dan praznujemo 
dan slovenske diplomacije. Da bi aktivnosti – tudi 
slovenske – v OZN približali javnosti, je bil na 
Ministrstvu za zunanje zadeve organiziran dan odprtih 
vrat, obiskovalci pa so se lahko podrobneje seznanili 
z nekaterimi vidiki multilateralne diplomacije in si 
ogledali razstavo ob 25-letnici članstva Slovenije v 
OZN. Skupaj z ITF Ustanovo za krepitev človekove 
varnosti je ministrstvo ob tej priložnosti podprlo tudi 
izdajo pravljice S Feliksom okoli sveta, ki na otrokom 
prijazen način obravnava ključna področja delovanja 
OZN. Publikacija je bila na ogled v okviru dneva 
odprtih vrat.

Razstava »25 let mednarodnega priznanja RS s strani članic EU«
Vir: Europe Direct - Slovenija

Dan odprtih vrat ministrstva za zunanje zadeve ob 25. obletnici vstopa 
Slovenije v OZN

Foto: MZZ
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Izobražujmo za dialog je bila druga konferenca na 
visoki ravni te vrste na območju Evro-sredozemske 
regije. Zbralo se je okoli 100 strokovnjakov in 
ustvarjalcev s področja izobraževanja, ki so osrednjo 
pozornost namenili ključni vlogi izobraževanja pri 
ozaveščanju mladih generacij o medkulturnem 
dialogu, strpnosti in sprejemanju drugačnosti. 
Konferenco so skupaj organizirali Ministrstvo za 
zunanje zadeve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Fundacija Anne Lindh in Evro-sredozemska 
univerza (EMUNI). Konferenca odpira prostor za 
evro-sredozemski dialog o temah medkulturnosti 
ter krepitve socialnih in državljanskih kompetenc. 
Konferenca je ob tem osvetlila pomen sodelovanja 
širokega kroga deležnikov, lokalne skupnosti, civilne 
družbe, socialnih podjetnikov in delavcev v kulturi, ki naj 
delujejo kot multiplikatorji pri širjenju dialoga za spoštovanje 
raznolikosti. 

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 
diplomatskih predstavništev in konzulatov omogoča izvedbo 
številnih kakovostnih kulturnih projektov. Osnovno vodilo 
pri sofinanciranju je spodbuditi trajnejše oblike sodelovanja 
med ustvarjalci. Ministrstvi sta pri krepitvi mednarodnega 
sodelovanja ter 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, Muzejem za 
oblikovanje in arhitekturo, RTV Slovenija, društvom Ljudmila 
in številnimi drugimi deležniki. Iz kulturnega sklada je bilo 
sofinanciranih več kot 160 kulturnih projektov z različnih 
umetniških področij. 

 
Posebna pozornost je bila namenjena predstavitvi domače filmske 
produkcije v tujini. Projekt Dnevi slovenskega filma je ministrstvo 
skupaj s Slovenskim filmskim centrom in izbranimi slovenskimi 
veleposlaništvi organiziralo v Sombotelu, Budimpešti, Sarajevu, 
Pulju, Osijeku, Čenaju, Vilni, Beogradu, Nišu in Pančevu. Na filmskih 
festivalih so Argentina, Brazilija, Češka, Čile, Danska, Ekvador, 
Grčija, Kanada, Kazahstan, Kirgizija, Kitajska, Hrvaška, Libanon, 
Nepal, Nizozemska, Indija, Islandija, Italija, Izrael, Japonska, 
Jordanija, Romunija, Ruska federacija, Turčija, Trinidad in Tobago, 
Urugvaj, Uzbekistan in ZDA predvajale filme po izboru sektorja.

»Izobražujmo za dialog« - nagovor predsednice fundacije Anna Lindh 
Elisabeth Guigou 

Foto: STA (Tamino Petelinšek)

Veleposlanik RS v Bruslju dr. Rado Genorio ob kreaciji slovenske 
tekmovalke Brigite Klinar na Evropskem prvenstvu mladih 

cvetličarjev (Sint-Truiden, Belgija, 13.–18. 9. 2017)
Foto: Arhiv Veleposlaništva RS v Bruslju

Plakat »Dnevi slovenskega filma« v Pulju
Vir: Kulturno društvo Istra

91



Fotografsko razstavo I Feel Slovenia. I Feel Culture. z naborom 38 fotografij uveljavljenih slovenskih fotografov 
sta pripravila Urad Vlade RS za komuniciranje in Ministrstvo za kulturo. Razstava predstavlja kulturno raznolikost 
Slovenije, kulturo v najširšem smislu besede – kot temelj nacionalne samobitnosti. S to razstavo se začenjajo tudi 
skupne aktivnosti Urada Vlade RS za komuniciranje z drugimi resorji ob letu evropske kulturne dediščine (2018). 
Razstava je že gostovala v Varšavi in Pragi, v letu 2018 pa bo na ogled še v drugih prestolnicah.

Leto 2017 je bilo Plečnikovo leto. Zaznamovali smo 145. obletnico arhitektovega rojstva in 60. obletnico njegove 
smrti. Razstava Plečnikova Ljubljana je bila v Plečnikovem letu namenjena mednarodni predstavitvi arhitektovega 
ustvarjanja in podpori nominacije njegovih del za vpis na Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine pri Unescu. 
Razstavo sta za mrežo slovenskih diplomatskih predstavništev in konzulatov v tujini pripravila Muzej za arhitekturo 
in oblikovanje (MAO) in MGML – Plečnikova zbirka pod pokroviteljstvom Ministrstva za kulturo RS. Gostovala je v 
Madridu, Sarajevu, Pragi, Brasilii, Dunaju, Valencii in Berlinu.

Razstava »I Feel Slovenia. I Feel Culture.« na Bledu
Vir: Spletna stran bled.si

Predsednik Pahor prejema češko odlikovanje, ki ga je na predlog Veleposlaništva RS v Pragi posthumno prejel tudi Jože Plečnik
Foto: Urad predsednika Republike Slovenije
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V Argentini smo zaznamovali tudi 100-letnico prve izvirne slovenske slikanice Martin Krpan Frana Levstika, ki jo je 
založba Bärenhaus s pomočjo veleposlaništva v Buenos Airesu izdala v kastiljščini.

Skrb za večjo vidnost slovenske umetnosti in kulture v tujini. Ministrstvo skupaj z diplomatskimi predstavništvi 
in konzulati 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 portalu je uredništvo vzpostavilo rubriko 
Embassies, v kateri so dostopne vse informacije o izvedenih kulturnih projektih, ki so jih diplomatska predstavništva 
in konzulati podprli ali sofinancirali 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 dalje.

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: večina jih je na evropskih univerzah, delujejo pa tudi na Japonskem, Kitajskem, v 
ZDA in Argentini. Na 26 evropskih univerzah lahko študenti pridobijo diplomo iz slovenščine in študij nadaljujejo na 
podiplomski stopnji. Na univerzah v tujini se slovenščine uči ali jo na različnih zahtevnostnih stopnjah študira letno 
več kot 2500 študentov. Slovenski lektorati v sodelovanju z diplomatskimi predstavništvi in konzulati prirejajo različne 
skupne dogodke, literarne večere, koncerte in filmske večere.

Dvostranski sporazumi in programi. Posebna pozornost v letu 2017 je bila namenjena sosednji državi Avstriji, s katero 
smo podpisali obsežen program o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti za naslednje petletno obdobje 
(2017–2021), ki bo prispeval h krepitvi in poglabljanju sodelovanja med državama na omenjenih treh področjih. Z 
Avstrijo je bilo realizirano tudi 4. zasedanje mešane slovensko-avstrijske komisije s področja kulture, izobraževanja 
in znanosti. 

Poleg Avstrije smo se osredotočili tudi na Kitajsko in Izrael. S Kitajsko je bil podpisan nov medvladni program 
sodelovanja v kulturi in izobraževanju za obdobje 2017–2021. Z izraelsko stranjo smo dosegli dogovor o spremembi 
Programa sodelovanja med vladama obeh držav na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa, 
ki podaljšuje veljavnost programa do konca leta 2020 in omogoča podaljševanje programa za vsakokratna triletna 
obdobja. Z Izraelom je bil dosežen in podpisan tudi delovni program za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki 
predvideva izvajanje skupnih raziskovalnih projektov, organizacijo delavnic in spodbuja sodelovanje raziskovalcev na 
mednarodnih konferencah v obeh državah. 

Skrbništvo in urejanje fonda umetniških del. Med letom je bilo opravljeno evidentiranje vseh umetniških del v 
lasti Ministrstva za zunanje zadeve. Začelo se je tudi restavriranje fonda umetniških del ministrstva (v sodelovanju 
z Narodno galerijo). Po daljšem času je bil v tem letu za potrebe fonda opravljen tudi nakup šestih umetniških del 
mlajših slovenskih likovnikov.

Predstavniki ministrstva za zunanje zadeve so v uredniškem odboru sodelovali tudi pri urejanju revije SINFO, ministrstvo 
pa je tudi s pomočjo tega medija omogočalo predstavitev osrednjih dogodkov na področju javne diplomacije.
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FINANČNO POSLOVANJE
Ministrstvo je imelo za izvajanje svojih programov v proračunu za leto 2017 zagotovljenih 95.092.054 EUR. Od tega 
je bilo porabljenih 83.480.281 EUR oziroma 87,79 % veljavnega proračuna. Podatki o realizaciji proračuna in stanju 
veljavnega proračuna so zajeti v času priprave poročila in niso dokončni, zato si pridržujemo pravico do kasnejših 
popravkov.

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

notranje službe, vključno z dejavnostmi 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 72.110.829 EUR, od tega je bilo realiziranih 63.831.312 EUR oziroma 
88,52 % veljavnega proračuna. V okviru programa so bila realizirana tudi sredstva iz Sklada za notranjo varnost 
v znesku 799.042,08 EUR.

• Gospodarska diplomacija: Za izvajanje programa je bilo v proračunu zagotovljenih 9.042.156 EUR, od tega 
je bilo realiziranih 6.000.033 EUR oziroma 66,36 % veljavnega proračuna. Za plače ekonomskih svetovalcev 
na ministrstvu ter diplomatskih predstavništvih in konzulatih je bilo porabljenih 2.946.470 EUR. Sredstva 
so bila porabljena tudi za obiske gospodarskih delegacij, zasedanja mešanih komisij in konkretne projekte 
pomoči gospodarstvu. Predvideno je, da bo realizacija ob koncu proračunskega leta večja, saj bo do konca leta 
izvedeno še plačilo obveznosti do OECD.

• Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč: Za izvajanje programa je bilo v proračunu 
zagotovljenih 11.537.871 EUR, od tega je bilo realiziranih 11.310.423 EUR oziroma 98,03 % veljavnega proračuna. 
Za kritje obveznosti rednega prispevka in vplačila v premostitveni mehanizem Evropskega razvojnega sklada 
(EDF) je bilo namenjenih 9.061.006 EUR.

• Programi v kulturi in mediji: Iz tega programa so bile financirane aktivnosti na področju zunanje kulturne 
politike, zanje pa je bilo v proračunu zagotovljenih 101.778 EUR – od tega je bilo realiziranih 39.094 EUR 
oziroma 38,41 % 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 2.299.419 EUR oziroma 100 % od veljavnega proračuna.

0301 Pol i tična 
diplomacija in 

konzularne s toritve; 
63.831.312 EUR ; 

76,46%

0303 Mednarodno 
razvojno sodelovanje in 

humanitarna pomoč; 
11.310.423 EUR ; 

13,55%

0302 Gospodarska 
diplomacija; 6.000.033 EUR ; 

7,19%

2301 Splošna proračunska rezervacija; 
2.299.419 EUR ; 2,75%

1803 Programi  v kulturi in mediji; 
39.094 EUR ; 0,05%

Graf 1: Realizacija proračuna za leto 2017 po programih
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V letu 2017 je Finančno-računovodska služba spremljala izvajanje 315 izvajalskih pogodb (FEP), več kot 50 avtorskih in 
podjemnih pogodb ter izvajanje 24 finančno ovrednotenih programov (FOP). 

Evidentiranih je bilo več kakor 7000 odredb ter več kot 4900 računov in tujih dobaviteljskih računov. 

Izdanih je bilo okrog 700 zahtevkov za refundacijo. Na službeno pot so bili javni uslužbenci napoteni na podlagi 2371 
izdanih potnih nalogov (1091 za območje Slovenije in 1280 za tujino). 

Finančno računovodska služba je mesečno spremljala porabo finančnih sredstev po posameznih diplomatskih 
predstavništvih in konzulatih (skupaj 58). Ministrstvo ima na svojih diplomatskih predstavništvih in konzulatih 
sklenjenih okrog 1100 pogodb. 

Februarja  je bilo sprejeto novo Navodilo o finančnem in materialnem poslovanju diplomatskih predstavništev in 
konzulatov Republike Slovenije. Finančno poslovanje diplomatskih predstavništev in konzulatov poteka prek aplikacij 
AIDA in MFERAC (enotni računalniški sistem za celotno državno upravo). Zaradi poenostavitve postopkov in znižanja 
stroškov je do letošnjega leta na MFERAC prešlo 34 diplomatskih predstavništev in konzulatov.

V letu 2017 je bilo izvedenih 10 rednih in 23 korespondenčnih sej finančne komisije.

KADROVSKE ZADEVE
Na ministrstvu je bilo 31. decembra 2017 zaposlenih 681 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 (19 uslužbencev).

V notranji službi je bilo zaposlenih 416 uslužbencev (61 %), v zunanji službi pa 265 (39 %).

Preliminarni test za diplomatsko službo je uspešno opravilo 19 kandidatov, od teh so se trije zaposlili na pripravniških 
delovnih mestih, en pa je v postopku za zaposlitev. Zaposlili smo tudi dva pripravnika na strokovno tehničnih delovnih 
mestih.

Delovno razmerje je prenehalo 23 uslužbencem, od tega 11 zaposlenim za nedoločen čas in 12 za določen čas. 
Upokojilo se je šest uslužbencev, 12 uslužbencem je bilo zagotovljeno mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega 
razmerja.

Izobrazbena struktura zaposlenih v ministrstvu je bila naslednja: 23 uslužbencev z doktoratom, 142 z magisterijem, 
šest s specializacijo, 376 z univerzitetno stopnjo izobrazbe, 45 z visoko strokovno izobrazbo, 18 z višjo izobrazbo, 62 s 
srednješolsko izobrazbo in 8 s srednjo poklicno izobrazbo.

Graf 2: Razmerje zaposlenih po spolu
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V tujini je delovalo 55 diplomatskih predstavništev in konzulatov, od tega 40 veleposlaništev – med njimi sta 
bili odprti veleposlaništvi v Sofiji ter Abu Dabiju – 7 stalnih predstavništev, 5 generalnih konzulatov, 1 konzulat, 1 
gospodarski urad in 1 urad.

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

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

Za obrambno področje je bilo na diplomatskih predstavništvih razporejenih 45 uslužbencev Ministrstva za obrambo (8 
obrambnih atašejev v veleposlaništvih in 37 obrambnih predstavnikov v stalnih predstavništvih). En obrambni ataše je 
iz Ljubljane nerezidenčno pristojen za tri države. Na 2 diplomatskih predstavništvih sta službovala 2 policijska atašeja.

Na diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije v tujini je bilo 175 oseb zaposlenih kot lokalna 
delovna sila, od tega jih je 100 opravljalo tajniška, administrativna, korespondentska, receptorska, finančna, 
prevajalska in konzularna opravila, 47 oseb dela voznika, kurirja, vzdrževalca, oskrbnika, vrtnarja, 22 oseb je bilo 
zaposlenih za čiščenje poslovnih prostorov, 6 pa jih je opravljalo strokovno delo.

Odprti so bili 4 konzulati, ki jih vodijo častni konzuli, imenovanih je bilo 6 častnih konzulov. Republika Slovenija je v 
letu 2017 razrešila 2 častna konzula in enega generalnega častnega konzula. V dveh primerih je prišlo do spremembe 
konzularnega območja konzulata, ki ga vodi častni konzul. Dva častna konzulata sta bila zaprta.

Republika Slovenija ima skupno 17 generalnih konzulatov, ki jih vodijo častni generalni konzuli, in 108 konzulatov, 
ki jih vodijo častni konzuli.

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je imelo konec leta v mednarodne organizacije in mednarodne 
civilne misije napoteno le eno strokovnjakinjo, ki je delovala kot namestnica vodje posebne opazovalne misije v 
Ukrajini, organizirane pod okriljem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

Na Evropski službi za zunanje delovanje (EEAS) je konec leta pogodbeno delovalo 9 uslužbencev ministrstva, med 
katerimi so tudi vodji delegacij EU v Skopju in Gvajani ter namestnica vodje delegacije EU v Srbiji. S skupno 9 začasnimi 
uslužbenci se Slovenija še vedno uvršča med tri številčno najbolje zastopane države članice EU.

Poleg diplomatov, ki delujejo na EEAS, je 5 uslužbencev Ministrstva za zunanje zadeve delovalo tudi v drugih 
mednarodnih organizacijah oziroma telesih: 4 diplomatke na Evropski komisiji, med katerimi je treba izpostaviti 
zlasti uradno govorko visoke predstavnice Federice Mogherini, direktorico za gospodarske in finančne zadeve ter 
namestnico generalnega direktorja za mednarodno sodelovanje in razvoj, 1 uslužbenec ministrstva pa v Uradu 
visokega predstavnika v Sarajevu (OHR).

V začetku leta je bil na podlagi načrtovanih sredstev za opazovanje in tedaj znanih oziroma predvidenih misij OVSE 
v tekočem letu oblikovan seznam prednostnih misij opazovanja volitev, organiziranega pod okriljem OVSE, kamor bi 
Ministrstvo za zunanje zadeve v skladu z zunanjepolitičnimi prioritetami želelo napotiti svoje diplomate. Na podlagi 
omenjenega seznama so v letu 2017 4 diplomati sodelovali pri naslednjih misijah opazovanja volitev v organizaciji OVSE: 
v misijah opazovanja parlamentarnih volitev v Armeniji (april), parlamentarnih volitev v Albaniji (junij), predsedniških 
volitev v Kirgiziji (oktober) in lokalnih volitev v Makedoniji (oktober).

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 ter organizacija dela v ministrstvu:

• Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji v Ministrstvu za zunanje zadeve, 
• Navodilo o finančnem in materialnem poslovanju diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike 

Slovenije,
• Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o delu Kadrovske komisije Ministrstva za zunanje zadeve,
• Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o zaposlovanju lokalnega osebja in opravljanju del partnerjev 

javnih uslužbencev na predstavništvih Republike Slovenije v tujini, 
• Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravah za delo v zunanji službi in o usposabljanju za 

zasedbo položaja,
• Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za častne konzularne funkcionarje Republike Slovenije.
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Ministrstvo je pripravilo predlog Pravilnika o Diplomatski akademiji in diplomatskem ter višjem diplomatskem izpitu, 
predlog Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije in predlog 
Uredbe o izvajanju Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije ter 
predlog Zakona o konzularni zaščiti. V pripravi je tudi Pravilnik o opravljanju overitev listin v mednarodnem prometu. 
Ministrstvo je aktivno sodelovalo tudi pri spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini ter pri spremembah drugih predpisov, ki se nanašajo na delovanje ministrstva. 

Poleg nadaljevanja reševanja zahtev iz preteklega leta je ministrstvo na novo vodilo petnajst postopkov za dostop do 
informacij javnega značaja in skrbelo za kataloge zbirk osebnih podatkov. Ministrstvo je izpolnjevalo tudi obveznosti 
na področju integritete in preprečevanja korupcije. Poleg obveščanja in ozaveščanja zaposlenih na področju integritete 
in preprečevanja korupcije (na letnih posvetih, v okviru priprav za delo v zunanji službi itd.) je ministrstvo pripravilo 
Poročilo o izvedenih ukrepih iz Načrta integritete Ministrstva za zunanje zadeve, poročalo je o izvajanju Akcijskega 
načrta uresničevanja Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji in sodelovalo pri pripravi novega 
Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019. 

Ministrstvo je opravilo prenos lastninske (ali druge ustrezne) pravice na Republiko Slovenijo na nepremičninah, ki jih 
je pridobilo iz nasledstva po nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji v Brasilii in São Paulu v Braziliji, 
Rabatu v Maroku in dveh v Dar es Salaamu v Tanzaniji. V letu 2017 je bila uspešno zaključena prodaja nepremičnine v 
Milanu v Italiji, ki jo je ministrstvo prav tako pridobilo iz nasledstva.

Na področju javnega naročanja je ministrstvo začelo izvajati dvaindvajset postopkov oddaje javnih naročil na podlagi 
Zakona o javnem naročanju. Izvedenih ali začetih je bilo največ naročil male vrednosti, in sicer štirinajst, trije 
odprti postopki in pet postopkov s pogajanji brez predhodne objave. Pri tem je ministrstvo šest javnih naročil in dve 
odpiranji konkurence oddalo z uporabo elektronske obratne dražbe. Oddalo je tudi deset 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 in dve evidenčni naročili.

VARNOST IN LOGISTIKA
S področja varnosti (alarmni, video-nadzorni in mehanski sistemi, kontrola pristopa, IP-telefonija, operativno-
preventivno varovanje) je bilo opravljenih 174 varnostnih preverjanj po Zakonu o zunanjih zadevah, redno pa so se 
izvajali tudi proti-prislušni pregledi. 

Potrjen je nov Načrt dejavnosti ministrstva za zunanje zadeve ob naravnih ali drugih nesrečah, obrambni načrt 
ministrstva pa je bil večkrat dopolnjen v skladu s sprejetimi pravnimi podlagami. 

Za področje investicij je bila v letu 2017 s sklepom ministra ustanovljena Projektna skupina za nepremičnine. Naloge 
te skupine so skrb za potrebe diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije, kot so priprava pregleda 
potreb po nepremičninah v lasti Republike Slovenije, priprava ustreznega strateškega dokumenta za upravljanje z 
nepremičninami in priprava meril za ureditev diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije. 

V letu 2017 sta bila že pripravljena osnutka Meril za ureditev diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike 
Slovenije in Usmeritev za ravnanje z nepremičninami za potrebe diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike 
Slovenije.

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
Opravljene so bile selitve ter prenove IT opreme in storitev na dvajsetih diplomatskih predstavništvih in konzulatih. 
Odprto je bilo veleposlaništvo v Teheranu, zaprli pa sta se pisarni v Istanbulu in São Paulu.

Izvedene so bile naslednje dejavnosti za zmanjševanje varnostnih tveganj:
• usposabljanje uporabnikov, ki odhajajo na diplomatska predstavništva in konzulate,
• varnostno obveščanje in ozaveščanje uporabnikov s področja informacijske varnosti na portalu ministrstva,
• korektivni ukrepi za zmanjšanje tveganj za odtekanje 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, 
• varnostno ocenjevanje ocene in predlogi rešitev za uvedbo elektronskega bančništva na osmih diplomatskih 

predstavništvih in konzulatih,
• menjava stikalne opreme komunikacijskega omrežja,
• izvedba razpisa za nabavo, vzdrževanje in tehnično podporo za šifrirno opremo ministrstva.
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Izvedeni so bili naslednji projekti:
• posodobljene in nadgrajene internetne povezave na več diplomatskih predstavništvih in konzulatih,
• v sistem brezžičnega omrežja, ki je del enotnega brezžičnega omrežja (in enotne prijave) državnih organov, je 

bilo dodanih 15 diplomatskih predstavništev in konzulatov,
• varnostna analiza neželene komunikacije novega modela delovne postaje ministrstva.

Razvoj aplikacij:
• spletna aplikacija Interni telefonski imenik, ki je dosegljiv uporabnikom v ministrstvu prek portala v obliki 

oddaljenega dostopa do storitev državnih organov,
• razvita je aplikacija Pogodbe DKP, kjer so na enem mestu in z enotnimi podatki zbrane vse pogodbe diplomatskih 

predstavništev in konzulatov; aplikacija poskrbi tudi za pravočasno obveščanje o poteku posamezne pogodbe,
• aplikacija Častni konzul je namenjena vodenju evidence častnih konzulov in vseh ustreznih postopkov za 

odpiranje in zapiranje častnih, častnih generalnih in častnih vicekonzulatov,
• nadaljuje se delo pri izdelavi nove nacionalne vizumske aplikacije (VizisNG), ki je financirana iz sredstev EU. 

Aplikacija bo nadomestila obstoječo aplikacijo Vizis, ki je v produkciji že več kot 18 let. Projekt bo predvidoma 
trajal več let. Dodatno so bile zaposlene tri osebe, ki izvajajo analizo trenutne aplikacije in preučujejo možnosti 
za izboljšave. Nadalje bo potekala priprava razpisnih specifikacij za javni razpis za izbor izvajalca.

UPRAVLJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA
Rast števila prejetih in poslanih elektronskih dokumentov se v primerjavi s papirnatimi nadaljuje, zaradi česar je 
večina gradiva samo še v elektronski obliki – dnevno je sprejetih okoli 500 takih dokumentov.

DEPEŠNI SISTEM
V depešnem sistemu, v katerega so se v letu 2017 vključili tudi veleposlaništvo Republike Slovenije v Teheranu, 
Slovenski kulturni center v Berlinu in Državno odvetništvo, je dnevno obdelanih okoli 300 vhodnih dokumentov. Za 
večjo varnost je bil v depešni sistem za stopnjo »zaupno« uveden t. i. vodni žig, določen pa je bil tudi koncept novega 
depešnega sistema za depeše stopnje tajnosti »zaupno« in »tajno«. 

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

DIPLOMATSKI ARHIV
V okviru diplomatskega arhiva sodelujemo v Medresorski posvetovalni skupini za digitalizacijo skupne dediščine 
državnih arhivov SFRJ. Pripravljen je nabor fondov arhivskega gradiva, ki je pomembno za slovensko diplomacijo. 

V počastitev 60. obletnice podpisa Rimskega sporazuma je ministrstvo sodelovalo z diplomatskimi arhivi držav EU 
(EUDIA) pri pripravi elektronske publikacije o odzivu javnosti in uradne politike na ustanovitev Evropske gospodarske 
skupnosti v letih od 1957 do 1958 (Reactions to the creation of the European Economic Community, 1957–1958). 
Publikacija je dosegljiva na domači spletni strani države, ki predseduje Svetu EU.

KONZULARNA SLUŽBA
V letu 2017 so delo Konzularne službe – poleg rednega dela na področju zaščite slovenskih državljanov in tujcev 
– zaznamovali predvsem konzularno krizno upravljanje, izboljšanje obveščanja slovenskih državljanov, priprave 
prve izključno konzularni zaščiti namenjene zakonske podlage, izvedba volilnih opravil ob referendumu in volitvah, 
sodelovanje pri pripravi sprememb Zakona o tujcih, uvedba zunanjega izvajanja dejavnosti na Kitajskem ter 
intenzivnejše sodelovanje s pristojnimi institucijami v Sloveniji in tujini na področju izmenjave študentov, profesorjev 
in raziskovalcev oziroma internacionalizacije visokega šolstva.

Zaradi zelo intenzivne sezone orkanov v Karibskem morju med junijem in oktobrom 2017 (10 orkanov, od tega kar 
6 orkanov s kategorijo 3 in več; 16 tropskih neviht), ki so povzročili veliko gmotno škodo in več kot 400 smrti, je 
Konzularna služba nudila konzularno zaščito številnim slovenskim državljanom, ki so bili na tem območju, in 
evakuirala slovenskega državljana z otoka Sveti Martin.
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Konzularna služba je v letu 2017 uspešno uvedla novost – SMS storitev VELEPOSLANISTVO. Uporabniki slovenskih 
mobilnih operaterjev ob vstopu v drugo državo prejmejo obvestilo SMS s kontaktnimi podatki pristojnega veleposlaništva, 
ki jim v tej državi lahko nudi konzularno zaščito. Za boljše obveščanje je Konzularna služba v letu 2017 tudi prenovila 
in osvežila spletne strani ministrstva, ki se nanašajo na konzularno delo, med drugim tudi napotke popotnikom, 
varnostne nasvete in informacije za tujce. Konzularno službo so popotniki z Obrazcem o potovanju v tujino v več kot 
980 primerih obvestili o svojem potovanju v tujino.

Izrednega pomena za Konzularno službo je tudi projekt priprave Zakona o konzularni zaščiti, ki po eni strani v slovenski 
pravni red prenaša določbe Direktive Sveta (EU) 2015/637 z dne 20. aprila 2015 glede usklajevanja in sodelovanja pri 
zagotavljanju konzularne zaščite državljanov Unije brez predstavništva v tretjih državah ter po drugi strani izboljšuje 
pravne podlage za nudenje konzularne zaščite. Zakon opredeljuje tudi nove finančne mehanizme, ki bodo olajšali 
reševanje slovenskih državljanov v urgentnih primerih v tujini, ki so brez kakršnihkoli finančnih sredstev. Medresorsko 
usklajevanje predloga zakona je bilo zaključeno ob koncu leta 2017.

Slovenskih konzuli na lokacijah med drugim opravljajo tudi druge konzularne storitve, in sicer izdajajo potne listine 
(v letu 2017 3526 potnih listov), osebne izkaznice (1153 osebnih izkaznic), vizume (30.457 vizumov C in 954 vizumov 
D), razna potrdila o matičnih podatkih, sprejemajo vloge za dovoljenja za prebivanje in državljanstva, na drugi stopnji 
pa tudi rešujejo pritožbe glede vizumov. V letu 2017 so v skladu z novim zakonom o prebivališču slovenski konzuli 
dobili tudi nove pristojnosti in delovne obveznosti na področju spremembe prebivališča v evidencah in tiskanja potrdil. 
Intenzivne tehnične priprave in usposabljanja za to so potekali več kot polovico leta 2017.

Z urejanjem naslovov v tujini so povezane tudi druge naloge ministrstva in diplomatskih predstavništev in konzulatov, 
saj so bila v letu 2017 izvedena volilna opravila za zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in 
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT) in za dva kroga volitev predsednika republike. 
Ministrstvo je letos prvič prek centralne spletne strani ministrstva s prepoznavnimi pasicami na spletnih straneh vseh 
diplomatskih predstavništev in konzulatov objavilo enotno informacijo za volivce v tujini. Poleg tega so bili po uradni 
dolžnosti načrtno pregledani podatki v evidencah, standardizirano pa je bilo tudi vpisovanje naslovov za ZDA, Kanado 
in Avstralijo; za te in druge države so bili tudi popravljeni naslovi (s pomočjo slovenskega veleposlaništva in konzulata 
v ZDA). Uslužbenci Konzularne službe so poleg tega za nemoten potek glasovanja na slovenskih predstavništvih 
zagotovili stalno dežurstvo, ki je v času nedeljskih glasovanj potekalo na ministrstvu za notranje zadeve.

Uslužbenci Konzularne službe so v letu 2017 izvedli tri konzularna usposabljanja, tri konzularne posvete ter aktivno 
sodelovali v delovnih skupinah Sveta EU VISA, FoVIS, VISION, VisaCOMM in COCON.  

DIPLOMATSKI PROTOKOL
Diplomatski protokol je v letu 2017 poskrbel za organizacijo, izvedbo ali vodenje 80 protokolarnih dogodkov, med 
njimi za osem uradnih in šest delovnih obiskov ministrov za zunanje zadeve tujih držav. Med večjimi dogodki velja 
izpostaviti 12. strateški forum Bled, ki ga je ministrstvo organiziralo v sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost, 
6. mednarodno konferenco Dan Afrike, Srečanje ministrov za zunanje zadeve Brdo-Brioni procesa in Neformalno 
srečanje/Delovni zajtrk ministrov za zunanje zadeve SEECP.

Na področju diplomatske korespondence je Diplomatski protokol pripravljal poverilna pisma veleposlanikom Republike 
Slovenije, patentna pisma slovenskim konzularnim funkcionarjem in eksekvature za tuje konzularne funkcionarje v 
Republiki Sloveniji. Vodil je postopke za izdajo 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 in drugih slovenskih visokih predstavnikov v tujino, 
najave diplomatske pošte in sprejemov tujih diplomatskih predstavništev.

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

Prevajalski oddelek je opravil prevode 1074 dokumentov v obsegu 2360 strani in lekture 807 dokumentov, ki so 
obsegale 2950 strani.

Zagotovil je tolmačenje na 72 dogodkih; na 28 dogodkih je bilo opravljenih 137 ur simultanega tolmačenja, na 44 pa 
172 ur konsekutivnega tolmačenja.

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

12 Armenija
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Armenije o mednarodnem 
cestnem prometu potnikov in blaga

Agreement between the Government of 
the Republic of Slovenia and the 
Government of the Republic of Armenia 
on international transport of passengers 
and goods by road

 Talin, 21.09.2017 Ur.l.RS neveljaven pogodbeni

16 Avstralija
Memorandum o soglasju med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Avstralije o 
zaposlovanju vzdrževanih družinskih članov 
diplomatskega in konzularnega osebja

Memorandum of Understanding between 
the Government of the Republic of 
Slovenia and the Government of Australia
on Employment of the Dependants of 
Diplomatic and Consular Personnel

 Canberra, 28.02.2017 20.04.2017 Ur.l.RS 20/17 
Mednarodne
pogodbe št.

3/17

29.04.2017 veljaven pogodbeni

56 Črna gora
Program o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Črne gore za obdobje 2016 - 2017

Annex to the Programme of International 
Development Cooperation between the 
Government of the Republic of Slovenia 
and the Government of Montenegro for 
the Period 2016 - 2017

 Podgorica, 15.11.2017 13.12.2017 Ur.l.RS 77/17 
Mednarodne
pogodbe št.

10/17

15.12.2017
začasno

od:15.11.2017

neveljaven pogodbeni

16 Gruzija
Sporazum med Ministrstvom za obrambo 
Republike Slovenije in Ministrstvom za 
obrambo Gruzije o sodelovanju na 
obrambnem področju

Agreement between the Ministry of 
Defence of the Republic of Slovenia and 
the Ministry of Defence of Georgia on 
Co-operation in the Field of Defence

 Batumi, 11.10.2017 Ur.l.RS neveljaven pogodbeni

198Italija
Delovni program za zanstveno in tehnološko 
sodelovanje med Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport Republike 
Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve 
in mednarodno sodelovanje Italijanske 
republike

Work Program for Scientific and 
Technological Cooperation between the 
Ministry of Education, Science and Sport 
of the Republic of Slovenia and the 
Ministry of Foreign Affairs and 
Inetrnational Cooperation of the Italian 
Republic

 Brdo pri Kranju, 
10.10.2017

09.01.2018 Ur.l.RS 10.10.2017 veljaven pogodbeni

33 Izrael
Delovni program za znanstveno in 
tehnološko sodelovanje med Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport Republike 
Slovenije in Ministrstvom za znanost in 
tehnologijo Države Izrael

Work program for Scientific and 
Technological Cooperation between the 
Ministry of Education, Science and Sport 
of the Republic of Slovenia and Ministry of
Science and Technology of the State of 
Israel

 Tel Aviv, 06.06.2017 30.11.2017 06.06.2017 veljaven pogodbeni



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

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Države Izrael o opravljanju pridobitne 
dejavnosti članov družine člana 
diplomatskega predstavništva ali konzulata

Agreement between the Government of 
the Republic of Slovenia and the 
Government of the State of Israel on the 
gainful occupation for family members of 
a member of a diplomatic mission or 
consular post

 Jeruzalem, 16.08.2017 21.12.2017 Ur.l.RS 77/17 
Mednarodne
pogodbe št.

10/17

28.12.2017 veljaven pogodbeni

Dogovor o podaljšanju Programa sodelovanja
med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Države Izrael na področju izobraževanja, 
znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje
2012-2014

Arrangement on the prolongation of the 
Program of Educational, Scientific, 
Cultural, Youth and Sports Cooperation 
between the Government of the Republic 
of Slovenia and the Government of the 
State of Israel for the Years 2012-2014

 izmenjava not, 04.12.2017 02.02.2018 Ur.l.RS    04.12.2017 veljaven pogodbeni

73 Kitajska
Program sodelovanja med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske 
v kulturi in izobraževanju

Programme of Cooperation between the 
Government of the Republic of Slovenia 
and the Government of the people's 
Republic of China in the fields of culture 
and education for the period 2017-2021

 Hangžu, 22.09.2017 07.12.2017 Ur.l.RS    21.11.2017 veljaven pogodbeni

1 Srednjeafriška republika
Skupna izjava o vzpostavitvi diplomatskih 
odnosov med Republiko Slovenijo in 
Srednjeafriško republiko

Communiqué conjoint sur l'établissement 
des relations diplomatiques entre la 
République de Slovénie et la République 
Centrafricaine

 Bruselj, 13.02.2017 Ur.l.RS    13.02.2017 veljaven pogodbeni

64 Združene države Amerike
Sporazum o socialni varnosti med Republiko 
Slovenijo in Združenimi državami Amerike

Agreement on Social Security between 
the Republic of Slovenia and the United 
States of America 

 Ljubljana, 17.01.2017 11.07.2017 Ur.l.RS 42/17 
Mednarodne
pogodbe št.

7/17

neveljaven pogodbeni

Upravni dogovor med Republiko Slovenijo in 
Združenimi državami Amerike za izvajanje 
Sporazuma o socialni varnosti med 
Republiko Slovenijo in Združenimi državami 
Amerike

Administrative Arrangement between the 
Republic of Slovenia and the United 
States of America for the Implementation 
of the Agreement on Social Security 
between the Republic of Slovenia and the 
United States of America

 Ljubljana, 17.01.2017 11.07.2017 Ur.l.RS 42/17 
Mednarodne
pogodbe št.

7/17

neveljaven pogodbeni

Sporazum med Upravo Republike Slovenije 
za jedrsko varnost in Komisijo Združenih 
držav Amerike za jedrsko varnost o izmenjavi
tehničnih informacij in sodelovanju na 
področju jedrske varnosti

Arrangement between the Slovenian 
Nuclear Safety Administration and the US
Nuclear Regulatory Commission fot the 
Exchange of Technical Information and 
Cooperation in Nuclear Safety Matters

 Dunaj, 28.03.2017 09.11.2017 Ur.l.RS 68/17 
Mednarodne
pogodbe št.

9/17

12.12.2017 veljaven pogodbeni
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DIPLOMATSKO 
PREDSTAVNIŠTVO 
IN KONZULAT

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK

VELEPOSLANIŠTVO 
ABU DHABI

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/ @SLOEmbassyCPH Embassy of the Republic of 

Slovenia in Copenhagen
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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://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


DIPLOMATSKO 
PREDSTAVNIŠTVO 
IN KONZULAT

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK

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

London

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 
SOFIJA

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

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

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

Tirana

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

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

Slovenije v Varšavi
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http://london.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinUK
https://www.facebook.com/Embassy.Slovenia.London
https://www.facebook.com/Embassy.Slovenia.London
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.teheran.veleposlanistvo.si/
http://telaviv.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinISR
https://www.facebook.com/sloveniainisrael
http://tirana.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinALB
https://www.facebook.com/SloveniaInTirana/
https://www.facebook.com/SloveniaInTirana/
http://tokio.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinJP
https://www.facebook.com/Slovenian-Embassy-Tokyo-1619008191689204/
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/


DIPLOMATSKO 
PREDSTAVNIŠTVO 
IN KONZULAT

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK

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

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

Washington

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

STALNO 
PREDSTAVNIŠTVO 
EU BRUSELJ

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

STALNO 
PREDSTAVNIŠTVO 
NATO BRUSELJ

http://bruselj.misija.si/ @SloveniaNATO

STALNO 
PREDSTAVNIŠTVO 
OVSE DUNAJ

http://dunaj.predstavnistvo.si/ @SLOtoVienna

STALNO 
PREDSTAVNIŠTVO 
OZN NEW YORK

http://newyork.predstavnistvo.si/ @SLOtoUN
Permanent Mission of the 
Republic of Slovenia to the 
United Nations

STALNO 
PREDSTAVNIŠTVO 
SE STRASBOURG

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

STALNO 
PREDSTAVNIŠTVO 
ZN ŽENEVA

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

STALNO 
PREDSTAVNIŠTVO 
OECD PARIZ

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

GENERALNI 
KONZULAT CELOVEC http://celovec.konzulat.si/

Slovenski generalni konzulat 
v Celovcu / Slowenisches 
Generalkonsulat

GENERALNI 
KONZULAT 
CLEVELAND

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

GENERALNI 
KONZULAT 
MONOŠTER

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

GENERALNI 
KONZULAT 
MÜNCHEN

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

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

KONZULAT ŠANGHAJ

GOSPODARSKI URAD 
MILANO

URAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE V 
PALESTINI

http://ramala.predstavnistvo.si/
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http://vatikan.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinHollySee
http://washington.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinUSA
https://www.facebook.com/SLOembassyUSA
https://www.facebook.com/SLOembassyUSA
http://zagreb.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinCRO
https://www.facebook.com/slovenianembassy.zagreb
http://bruselj.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoEU
https://www.facebook.com/SLOtoEU/
https://www.facebook.com/SLOtoEU/
https://www.facebook.com/SLOtoEU/
http://bruselj.misija.si
https://twitter.com/SloveniaNATO
http://dunaj.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoVienna
http://newyork.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoUN
https://www.facebook.com/sloveniamissionun
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
https://www.facebook.com/slovenianconsulatecleveland/
https://www.facebook.com/slovenianconsulatecleveland/
http://monoster.konzulat.si/
https://www.facebook.com/Generalni-konzulat-RS-v-Mono%C5%A1tru-Szlov%C3%A9n-K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g-F%C5%91konzul%C3%A1tusa-1735535183328086/
https://www.facebook.com/Generalni-konzulat-RS-v-Mono%C5%A1tru-Szlov%C3%A9n-K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g-F%C5%91konzul%C3%A1tusa-1735535183328086/
https://www.facebook.com/Generalni-konzulat-RS-v-Mono%C5%A1tru-Szlov%C3%A9n-K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g-F%C5%91konzul%C3%A1tusa-1735535183328086/
http://muenchen.konzulat.si/
https://www.facebook.com/generalnikonzulat
https://www.facebook.com/generalnikonzulat
https://www.facebook.com/generalnikonzulat
http://trst.konzulat.si/
http://ramala.predstavnistvo.si


ZEMLJEVID 
DIPLOMATSKIH 

PREDSTAVNIŠTEV 
IN KONZULATOV 

REPUBLIKE SLOVENIJE 
V LETU 2017

12



Država rezidenčnega pokrivanja

Država nerezidenčnega pokrivanja

Veleposlaništvo

Generalni konzulat

Stalno predstavništvo pri mednarodni organizaciji

Konzulat

Urad Republike Slovenije v Palestini

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


Država rezidenčnega pokrivanja

Država nerezidenčnega pokrivanja

Veleposlaništvo

Generalni konzulat

Stalno predstavništvo pri mednarodni organizaciji

Urad

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