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 UVODNIK MINISTRA ZA ZUNANJE ZADEVE DR. MIROSLAVA 
CERARJA 
Ministrstvo za zunanje zadeve je bilo v l. 2019 
skladno s temeljnimi dokumenti slovenske zunanje 
politike aktivno na vseh ključnih vsebinskih in 
geografskih področjih ter je dosledno skrbelo za 
interese Republike Slovenije, njenih državljank 
in državljanov, gospodarskih subjektov in civilne 
družbe. 

Na opravljeno delo se lahko ozremo z zadovoljstvom 
in ponosom. Ministrstvo za zunanje zadeve 
je učinkovito utrjevalo vidno vlogo Slovenije v 
mednarodni skupnosti. 

Dobrososedski odnosi, ki temeljijo na enakopravnosti 
in vzajemnem spoštovanju, ostajajo eno glavnih 
vodil slovenske zunanje politike, zato so bili v 
ospredju razvejani stiki, skupaj z rednim dialogom 
s predstavniki slovenskih manjšin v sosednjih 
državah. 

Evropska unija je naš prvi multilateralni okvir, kjer 
skupaj z drugimi evropskimi partnerji oblikujemo in 
izvajamo politike, usmerjene v blaginjo, varnost in 
razvoj vseh evropskih državljank in državljanov. Z 
jasnim stališčem glede pomena načel pravne države 
smo utrjevali svoj položaj v jedru najbolj povezanih 
držav Unije. 

V l. 2019 so v polni meri stekle priprave na 
predsedovanje Svetu EU, ki ga bo Slovenija prevzela 
1. julija 2021. Pomembno je, da je Slovenija že 
jasno določila svoje vsebinske prioritete v času 
predsedovanja: trajnostni razvoj, močna Evropa v 
soseščini in svetu ter prihodnost Evrope in vladavina 
prava. Prav tako je bilo v lanskem letu opravljeno 
pomembno delo pri zagonu sodelovanja na 
vseh ravneh s partnericama v triu, tj. z Nemčijo in Portugalsko. Vsebinam, ki jih bo kot prioritetne obravnaval trio 
predsedstev, bo v EU namenjena posebna pozornost in vidnost, s tem pa tudi dolgoročna učinkovitost. 

Slovenija zaupa v EU ter njeno vlogo in pomen, zato je odločna in trdna zagovornica širitve. V l. 2019 se je kot dobra 
poznavalka razmer na Zahodnem Balkanu potrdila z aktivnim delom v okviru Berlinskega procesa in Procesa Brdo-
Brioni, predvsem pa se je močno angažirala za začetek pogajanj EU s Severno Makedonijo in Albanijo. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je učinkovito delovalo tudi na globalni ravni. V dobrem letu dni smo na ministrski ravni 
opravili srečanja z vsemi petimi stalnimi članicami Varnostnega sveta OZN. Slovenija je dialog krepila s številnimi 
partnerji z vseh celin, s katerimi ima enake poglede na sedanje izzive v mednarodni skupnosti, pri čemer prepoznava 
skupne priložnosti za okrepljeno gospodarsko sodelovanje. 

Večino zunanjepolitičnih aktivnosti dopolnjuje gospodarska diplomacija – to velja tako za zasedanja mešanih komisij 
za gospodarsko sodelovanje in izmenjavo poslovnih delegacij kot tudi za konkretno podporo slovenskim podjetjem pri 
sodelovanju s tujimi partnerji. 

V l. 2019 smo okrepili tudi aktivnosti na področju javne diplomacije. Ob vrhu Pobude treh morij smo organizirali 
odmeven poslovni forum; zelo uspešen je bil ponovno Blejski strateški forum, tokrat že 14. po vrsti. Javno podobo smo 
utrdili s Slovenskimi razvojnimi dnevi, Dnevom Afrike, Dnevi Latinske Amerike in Karibov ter Kreativnim forumom 
Ljubljana. 

Slovenija je vso svojo samostojno pot odločna zagovornica učinkovitega multilateralizma, zaščite in promocije 
človekovih pravic ter vladavine prava. Je ena od držav, ki jasno poudarja, da je edini odgovor na številne globalne izzive 

Minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar 
Foto: STA 
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in na okrepljene težnje po unilateralnem ravnanju prav učinkovito, enakopravno in čim širše sodelovanje vseh akterjev 
v mednarodni skupnosti. Poleg tradicionalnih multilateralnih tem so bila med aktivnosti vključena nova področja, kot 
so krožno gospodarstvo, umetna inteligenca in vodna diplomacija. 

Področji, ki nujno terjata globalno sodelovanje, sta doseganje ciljev trajnostnega razvoja ter zmanjševanje revščine in 
neenakosti. Slovenija je lahko ponosna na širok nabor aktivnosti, ki jih z razpoložljivimi viri izvaja v okviru mednarodnega 
razvojnega sodelovanja – tudi v tesnem partnerstvu z nevladnimi organizacijami, civilno družbo in gospodarstvom. 
Enako velja za odzivanje na humanitarnem področju. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je s svojimi konzularnimi aktivnostmi dragocena opora slovenskim državljankam in 
državljanom, ko potrebujejo pomoč v tujini. Te aktivnosti praviloma ne potekajo na očeh javnosti, a so pomembno 
ogledalo našega dela. 

Izvajanje zunanje politike seveda zahteva organizacijske, kadrovske in finančne vire. V l. 2019 so bili narejeni pomembni 
koraki, ne le v okviru priprav na izvedbo predsedovanja Svetu EU, temveč tudi s pripravo realnega načrta odpiranja 
novih diplomatskih predstavništev, kar bo okrepilo glas Slovenije v tujini. 

Prav tako smo z vztrajnim delom in jasnimi argumenti dosegli pozitivne premike na področju plač, pokojninskega 
in zdravstvenega zavarovanja ter drugih elementov, ki uslužbencem in njihovim družinskim članom ob napotitvah v 
tujino omogočajo boljše pogoje ter boljšo predvidljivost in socialno varnost. 

Za vsem opravljenim delom stojijo visoko usposobljeni, profesionalni, predani in inovativni sodelavke in sodelavci 
doma in v tujini. 

Prav zaradi njih verjamem, da bo ministrstvo tudi v prihodnje delovalo kot uigrana celota, ki se še posebej izkaže ob 
velikih izzivih in novih nalogah. 
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 FOREWORD BY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS DR MIROSLAV 
CERAR 
In 2019, in line with its fundamental documents, the Ministry of Foreign Affairs actively pursued its goals in all key 
thematic and geographical areas, consistently serving the interests of the Republic of Slovenia, its citizens, economic 
operators, and civil society. 

We can look back at the work done with pride and satisfaction. The Ministry was successful in strengthening Slovenia's 
prominent role within the international community. 

Good neighbourly relations based on equality and mutual respect remain one of the main guiding principles in 
Slovenia’s foreign policy, with a focus on diversified contacts and regular dialogue with the representatives of Slovenian 
ethnic groups in neighbouring countries. 

The EU is the primary multilateral framework in which Slovenia and other European partners shape and implement 
policies aimed at the prosperity, security, and progress of all European citizens. A clear stance on the importance of 
the rule of law helped to strengthen Slovenia’s position at the core of the most integrated EU member states. 

Slovenia will assume the Presidency of the Council of the EU on 1 July 2021 and the preparations are progressing 
well, having been under way since 2019. It is important that Slovenia’s presidency priorities have already been set: 
sustainable development and a strong Europe in its neighbourhood and in the world, as well as the future of Europe 
and the rule of law. In 2019, significant steps were also taken at all levels for activating cooperation with the Presidency 
Trio partners Germany and Portugal. The topics that the Trio will address as a priority will receive special attention 
and visibility in the EU, thus ensuring their long-term effectiveness. 

Slovenia has full confidence in the EU and its role, and this is why it vigorously advocates EU enlargement. Being well 
acquainted with the situation in the Western Balkans, in 2019 Slovenia reaffirmed its position through its ongoing 
engagement in both the Berlin Process and the Brdo-Brijuni Process. It also actively engaged in launching accession 
negotiations between the EU and North Macedonia and Albania. 

The Ministry also effectively operated at the global level. In just over a year, ministerial meetings were held with all 
five permanent members of the UN Security Council. Slovenia strengthened its dialogue with numerous partners from 
all continents, with whom it shares views on current challenges in the international community, while recognising 
opportunities for enhancing economic cooperation. 

Most foreign policy activities are complemented by economic diplomacy – this applies to sessions of mixed commissions 
on economic cooperation and the exchange of business delegations, as well as to providing concrete support to 
Slovenian companies cooperating with foreign partners. 

In 2019, the Ministry also strengthened its activities in public diplomacy. Within the framework of the Three Seas 
Initiative Summit a prominent business forum was organised; another very successful event was once again the Bled 
Strategic Forum – already in its 14th edition. The county’s positive image was reaffirmed with Slovenian Development 
Days, Africa Day, Latin American and Caribbean Days, and Creative Forum Ljubljana. 

Throughout its independence, Slovenia has been a staunch advocate of effective multilateralism, the protection and 
promotion of human rights, and the rule of law. It is one of the countries clearly stating that the only response to 
numerous global challenges and intensified aspirations for unilateral actions is efficient, equal, and broad cooperation 
among all international community actors. Alongside traditional multilateral topics, activities in new areas, such as 
circular economy, artificial intelligence, and water diplomacy were intensified. 

Two areas where cooperation on a global level is essential are achieving sustainable development goals, and reducing 
poverty and inequality. Slovenia takes pride in the broad spectrum of activities it implements with available resources 
within the framework of development cooperation – also in close partnership with NGOs, civil society, and business. 
The same applies to humanitarian response. 

The Ministry’s consular activity provides valuable support to Slovenian citizens when abroad and in need of assistance. 
As a rule, these activities occur far from the public eye, but they are an important reflection of the Ministry’s work. 

Implementing foreign policy goals demands organisational, human, and financial resources. In 2019, important steps 
were taken – not only in the preparations for the EU Presidency, but also by devising a realistic plan for opening new 
diplomatic missions and thus strengthening Slovenia’s voice abroad. 
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Through persistent work and convincing arguments the Ministry made important advances regarding salaries, pension 
and health insurance, and other benefits providing better conditions for employees and their family members, as well 
as better predictability and social security. 

Highly-qualified, professional, dedicated, and innovative staff, both home and abroad, stand behind the work done. 

This is why I am confident that the Ministry will continue to function as a well-coordinated team and will prove itself 
especially when faced with large-scale challenges and new tasks. 
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Kronologija navaja pomembnejše dejavnosti ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Miroslava Cerarja. 
Prav tako navaja dejavnosti državnega sekretarja mag. Dobrana Božiča in državne sekretarke Simone Leskovar do 
začetka decembra, ko je njene naloge prevzel državni sekretar Matej Marn. Obsežnejši pregled dejavnosti slovenske 
diplomacije je bralcu na voljo na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve v rubriki Novice. 

dejavnost v Sloveniji 

dejavnost v tujini 

JANUAR 

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

9. januar, Ljubljana Minister dr. Cerar in minister za zunanje zadeve Republike Ciper 
Nikos Christodoulides sta se ločeno srečala ob robu uradnega obiska 
predsednika Republike Ciper Nicosa Anastasiadesa v Sloveniji. 

10. januar, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je na delovnem srečanju gostil državnega 
sekretarja za zadeve EU v kabinetu predsednika vlade Madžarske 
Szabolcsa Takácsa. 

15. januar, Ljubljana Minister dr. Cerar se je sestal s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije. 
15. januar, Ljubljana Minister dr. Cerar se je sestal s predsedniki in uglednimi člani Slovenskega 

društva za mednarodne odnose in Društva nekdanjih veleposlanikov. 
16. januar, Strmol Na povabilo ministra dr. Cerarja se je v Sloveniji mudil predsednik 

deželnega odbora Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine 
Massimiliano Fedriga. 

18. januar, Bruselj Državna sekretarka Leskovar se je srečala z namestnico generalnega 
sekretarja Nata Rose Gottemoeller. 

21. januar, Bruselj Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve. 
23. januar, Ljubljana Minister dr. Cerar je na Odboru za zunanjo politiko v Državnem zboru 

Republike Slovenije predstavil Poročilo o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju in humanitarni pomoči za leto 2017. 

23. januar, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je na delovnem srečanju gostil irsko državno 
ministrico za evropske zadeve in poslanko Helen McEntee, vljudnostno 
pa jo je sprejel tudi minister dr. Cerar. 

24.–25. januar, Pariz Državni sekretar mag. Božič se je na povabilo gostiteljice, ministrice za 
evropske zadeve Nathalie Loiseau, mudil na delovnem obisku v Francoski 
republiki. Ločeno se je sestal z generalno sekretarko Generalnega 
sekretariata za evropske zadeve Francoske republike Sandrine Gaudin, s 
predsednico Komisije za evropske zadeve v Nacionalni skupščini Sabine 
Thillaye, s svetovalcem v kabinetu predsednika Francoske republike 
Clémentom Beaunom in z namestnikom generalnega sekretarja 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj Ulrikom Vestergaardom 
Knudsenom. 

25. januar, Ljubljana Minister dr. Cerar je nagovoril udeležence posveta v organizaciji Slovensko-
nizozemskega poslovnega kluba z naslovom: Gospodarska diplomacija – 
mali igralci na globalnem trgu: Primer Slovenije in Nizozemske. 

29. januar, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je sprejel pooblaščenko za odnose z državami 
članicami EU v nemškem zunanjem ministrstvu, veleposlanico Sibylle 
Sorg. 

30. januar, Ljubljana Minister dr. Cerar je sprejel predstavnike Društva slovenskih pisateljev 
in drugih pobudnikov ter podpisnikov javnega poziva Vladi Republike 
Slovenije in diplomaciji za odprtje humanitarnih koridorjev v Jemnu z dne 
11. 12. 2018. 

31. januar–1. februar, Bukarešta Minister dr. Cerar se je udeležil neformalnega srečanja ministrov za 
zunanje zadeve EU (Gymnich). 
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FEBRUAR 

1. februar, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je na delovnem srečanju gostil državnega 
sekretarja za evropsko politiko v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike 
Poljske Szymona Szynkowskega vel Sęka. 

4. februar, Bruselj Državna sekretarka Leskovar se je udeležila petega ministrskega 
zasedanja EU-Liga Arabskih držav. Ob robu zasedanja se je na ločenih 
bilateralnih srečanjih sestala z ministroma za zunanje zadeve Maroka in 
Kraljevine Jordanije, Naserjem Burito in Ajmanom Safadijem. 

6.–7. februar, Washington Minister dr. Cerar se je udeležil srečanja Globalne koalicije zoper Daiš. 
10.–11. februar, Dubaj Državna sekretarka Leskovar se je na povabilo vlade Združenih 

arabskih emiratov (ZAE) udeležila mednarodne konference Svetovni 
vladni vrh (World Government Summit). V sklopu obiska je opravila 
politične konzultacije z dr. Anvarjem Gargašem, državnim ministrom 
za zunanje zadeve v kabinetu predsednika Vlade ZAE in Ahmedom 
Sarijem Al Mazruejem, podsekretarjem Ministrstva za zunanje zadeve in 
mednarodno sodelovanje ZAE. 

11. februar, Ljubljana Minister dr. Cerar je na pogovor sprejel predsednika makedonskega 
Sobranja mag. Talata Xhaferija, ki se je na povabilo predsednika Državnega 
zbora Republike Slovenije mudil na uradnem obisku v Sloveniji. 

11. februar, Varšava Državni sekretar mag. Božič se je udeležil regionalne konference o Pobudi 
treh morij v organizaciji Atlantskega sveta. 

12. februar, Kijev Državni sekretar mag. Božič je skupaj z ukrajinskim ministrom za kulturo 
Jevgenom Niščukom sopredsedoval 8. zasedanju skupne slovensko-
ukrajinske komisije za trgovinsko in gospodarsko sodelovanje. 

13.–14. februar, Varšava Državni sekretar mag. Božič se je udeležil ministrskega srečanja za 
promocijo miru in varnosti na Bližnjem vzhodu, ki sta ga gostila poljski 
zunanji minister Jacek Czaputowicz in ameriški državni sekretar Michael 
Pompeo. 

14. februar, Ljubljana Državna sekretarka Leskovar je ob robu bilateralnih političnih konzultacij 
z Izraelom na vljudnostni pogovor sprejela političnega direktorja 
izraelskega zunanjega ministrstva, veleposlanika Alona Ushpiza. 

15.–16. februar, München Minister dr. Cerar se je udeležil 55. zasedanja Münchenske varnostne 
konference. Ob robu konference se je pogovarjal z nekdanjo ameriško 
državno sekretarko Madeleine Albright, makedonskim predsednikom 
vlade Zoranom Zaevom, bolgarsko zunanjo ministrico Ekaterino 
Zaharievo, bavarskim ministrom za zvezne in evropske zadeve dr. 
Florianom Herrmannom in z zunanjim ministrom Japonske Tarom 
Konom. 

18. februar, Bruselj Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve 

19. februar, Ljubljana Na povabilo državne sekretarke Leskovar se je na delovnem obisku 
v Sloveniji mudil Roberto Antonione, novi generalni sekretar 
Srednjeevropske pobude, ki ga je na vljudnostni pogovor sprejel tudi 
minister dr. Cerar. 

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

21. februar, Ljubljana Minister dr. Cerar je na delovnem srečanju gostil britanskega zunanjega 
ministra in poslanca Jeremyja Hunta. 

21. februar, Moskva Državno sekretarko Leskovar je na političnih konzultacijah gostil 
namestnik zunanjega ministra Ruske federacije Aleksander Gruško. 
V sklopu konzultacij v Moskvi se je državna sekretarka vljudnostno 
srečala še z drugim namestnikom zunanjega ministra Ruske federacije, 
veleposlanikom Pankinom. 

22. februar, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je sprejel vodjo Urada predsednika vlade 
Madžarske ministra Gergelyja Gulyása, ki ga je vljudnostno sprejel tudi 
minister dr. Cerar. 
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25.–26. februar, Ženeva Državna sekretarka Leskovar je v okviru obiska v Ženevi nagovorila 
udeležence Konference za razorožitev, nastopila na donatorski konferenci 
za Jemen in se udeležila visokega dela 40. zasedanja Sveta OZN za 
človekove pravice. Opravila je tudi pogovore z visokim komisarjem za 
begunce Filippom Grandijem, namestnico visoke komisarke OZN za 
človekove pravice Kate Gilmore, predsednikom Mednarodnega odbora 
Rdečega križa Petrom Maurerjem, predsednikom Sveta OZN za človekove 
pravice Colyjem Seckom in predsedujočim Konferenci za razorožitev 
Aidanom Liddlom. 

MAREC 

4.–5. marec, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je odprl redni letni posvet slovenskih 
ekonomskih svetovalcev, ki delujejo na diplomatsko-konzularnih 
predstavništvih v tujini. 

6. marec, Ljubljana Minister dr. Cerar je na delovnem srečanju gostil podpredsednika Vlade 
Republike Severne Makedonije za evropske zadeve Bujarja Osmanija, ki 
ga je ločeno sprejel tudi državni sekretar mag. Božič. 

8. marec, Ljubljana Minister dr. Cerar se je udeležil plenarnega zasedanja Državnega zbora 
Republike Slovenije, na katerem je bila potrjena Deklaracija o usmeritvah 
za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU v obdobju januar 2019– 
junij 2020. 

8. marec, Ljubljana Državna sekretarka Leskovar je skupaj z ministrico za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer, evropskim 
komisarjem za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Christosom 
Stylianidesom ter direktorjem platforme nevladnih organizacij za razvoj, 
globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA Albinom Keucem odprla 
Slovenske razvojne dneve 2019. Ob robu dogodka je opravila dvostransko 
srečanje z evropskim komisarjem Hristosom Stilianidesom. 

11.–12. marec, Bukarešta Državni sekretar mag. Božič se je udeležil neformalnega zasedanja Sveta 
EU za splošne zadeve. 

13. marec, Kairo Minister dr. Cerar je mudil na uradnem obisku v Arabski republiki Egipt, 
kjer se je srečal s predsednikom Abdelom Fatahom El Sisijem, nato še 
z gostiteljem, egiptovskim zunanjim ministrom Samehom Hasanom 
Šukrijem. Ministra sta sopredsedovala 1. zasedanju Mešane komisije za 
gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Egiptom. 

Minister dr. Cerar se je srečal tudi predsednikom parlamenta Arabske 
republike Egipt Alijem Abdelom Alom. Udeležil se je še predstavitvenega 
dne Luke Koper v Egiptu in se srečal s Slovenci v Egiptu. 

14. marec, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je na delovnem srečanju gostil irskega 
državnega ministra za kmetijstvo, prehrano in pomorstvo Andrewa Doyla. 

15. marec, Metlika Minister dr. Cerar se je udeležil zaključnega regionalnega srečanja Evropa 
v šoli, kjer je nagovoril mlade udeležence natečaja. 

18. marec, Ljubljana Državna sekretarka Leskovar je na pogovor sprejela posebno predstavnico 
EU za bližnjevzhodni mirovni proces Susanno Terstal. 

18. marec, Bruselj Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve. 
Po koncu zasedanja se je minister udeležil tudi slovesnosti pod naslovom 
NATO pri 70. 

18. marec, Berlin Državni sekretar mag. Božič se je udeležil srečanja državnih sekretarjev 
za zadeve EU Nemčije, Portugalske in Slovenije – tria predsedujočih, ki 
bodo Svetu EU predsedovale med drugo polovico leta 2020 in koncem 
leta 2021. 

19. marec, Bruselj Državni sekretar mag. Božič se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne 
zadeve. 
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20. marec, Brdo pri Kranju Ministrstvo za zunanje zadeve je v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo 
obeležilo 15. obletnico vstopa Republike Slovenije v zvezo NATO. Na 
osrednji državni prireditvi so zbrane nagovorili predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor, minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar in 
minister za obrambo Karl Erjavec. 

22. marec, Ljubljana V okviru romunskega predsedovanja Svetu EU je v organizaciji 
Veleposlaništva Romunije v Republiki Sloveniji in Centra za razvoj financ 
(CEF) potekala okrogla miza ob 10. obletnici Vzhodnega partnerstva, na 
kateri je z uvodnim nagovorom nastopil državni sekretar mag. Božič. 

22. marec, Ljubljana Državna sekretarka Leskovar je ob Svetovnem dnevu voda nastopila na 
uvodnem panelu posveta Voda za trajnostni razvoj. 

22. marec, Zagorje Minister dr. Cerar se je o aktualnih temah za mlade pogovarjal s 
srednješolci iz Zagorja. 

APRIL 

1. april, Ljubljana Minister dr. Cerar se je sestal z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino 
na njegovem predstavitvenem pogovoru. 

3.–4. april, Washington Minister dr. Cerar se je udeležil slovesnosti ob 70. obletnici Zveze NATO 
in rednega spomladanskega zasedanja zunanjih ministrov držav članic. 

5. april, Ptuj Minister dr. Cerar je nagovoril dijakinje in dijake na otvoritveni slovesnosti 
4. mednarodne simulacije zasedanja OZN v organizaciji Gimnazije Ptuj. 

8. april, Pariz Državni sekretar mag. Božič se je na sedežu Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj srečal z namestnikom generalnega sekretarja 
Ulrikom Knudsenom. 

8. april, Luksemburg Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve. 
8. april, Ljubljana V ministrstvu so potekale bilateralne politične konzultacije med Slovenijo 

in Srbijo, ki sta jih vodila državna sekretarka Leskovar in državni sekretar 
Nemanja Stevanović. 

9. april, Ljubljana Minister za zunanje zadeve, EU in sodelovanje Kraljevine Španije Josep 
Borrell Fontelles je se na povabilo slovenskega podpredsednika vlade in 
zunanjega ministra dr. Cerar mudil na uradnem obisku v Sloveniji. 

9. april, Luksemburg Državni sekretar mag. Božič se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne 
zadeve. 

10. april, Brdo pri Kranju Minister dr. Cerar in državni sekretar mag. Božič sta ločeno nagovorila 
udeležence 2. nacionalne konference o internacionalizaciji slovenskega 
gospodarstva. 

11.–12. april, Varšava Državna sekretarka Leskovar se je udeležila srečanja ministrov za zunanje 
zadeve Berlinskega procesa. 

15. april, Ljubljana Minister dr. Cerar je na pogovor sprejel člana Predstavniškega doma 
Kongresa ZDA Paula Gosarja. 

16. april, Ljubljana Minister dr. Cerar je na pogovor sprejel predstavnika italijanske in 
madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru, Feliceja Žižo in Ferenca 
Horvátha. 

17. april, Ljubljana Minister dr. Cerar je nagovoril zbrane na konferenci ob 1. obletnici 
ustanovitve Slovenske čebelarske akademije. 

17. april, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič in namestnik ministra za zunanje zadeve 
Republike Litve Neris Germanas sta vodila politične konzultacije med 
Slovenijo in Litvo. 

17. april, Ljubljana Minister dr. Cerar je nagovoril udeležence okrogle mize ob 30. obletnici 
Konvencije o otrokovih pravicah. 
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18. april, Ljubljana Na delovnem obisku v Sloveniji se je mudila državna ministrica za zadeve 
EU v kabinetu predsednika vlade Madžarske dr. Judit Varga. Sprejel jo je 
državni sekretar mag. Božič. 

18.–19. april, Seul Državna sekretarka Leskovar je opravila bilateralne politične konzultacije 
z namestnikom korejske zunanje ministrice Chojem Sei-youngom, 
podpisala Upravni dogovor o izvajanju Sporazuma o socialni varnosti 
ter odprla Konzulat Republike Slovenije na čelu s častnim konzulom 
Chungom Mong-wonom, predsednikom skupine Halla. 

23. april, Brdo pri Kranju Minister dr. Cerar je nagovoril udeležence 23. rednega posveta slovenske 
diplomacije. 

26. april, Ljubljana Ministrica za zunanje zadeve Kraljevine Norveške Ine Marie Eriksen 
Søreide se je na povabilo slovenskega podpredsednika vlade in zunanjega 
ministra dr. Cerarja mudila na delovnem obisku v Sloveniji. 

MAJ 

1. maj, Varšava Minister dr. Cerar se je udeležil slovesnosti ob 15. obletnici širitve EU. 
4. maj, Luksemburg Državni sekretar mag. Božič se je udeležil žalne slovesnosti ob smrti 

velikega vojvode Luksemburga Jeana. 
7. maj, Going Minister dr. Cerar se je na neformalnem srečanju sestal z avstrijsko zvezno 

ministrico za Evropo, integracijo in zunanje zadeve dr. Karin Kneissl. 
9. maj, Brdo pri Kranju Minister dr. Cerar se je ob petnajsti obletnici članstva Republike Slovenije 

v EU udeležil osrednje slovesnosti z naslovom Mozaik prihodnosti. 
9. maj, Ljubljana Na dan Evrope je pod pokroviteljstvom državne sekretarke Leskovar in v 

sodelovanju s tujimi veleposlanicami v Sloveniji ministrstvo organiziralo 
prvi dogodek projekta Mlade veleposlanice. 

10. maj, Ljubljana Minister dr. Cerar je nagovoril udeležence dogodka za mlade Snemimo 
roza-modra očala: Ustvarjajmo družbo enakih možnosti in priložnosti za 
dekleta in fante. 

13. maj, Bruselj Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve. 
14. maj, Ljubljana Minister dr. Cerar se je srečal z ministrom za zunanje zadeve in 

sodelovanje ter ministrom za obrambo Zelenortskih otokov Luísom 
Filipejem Tavaresom, ki se je mudil na delovnem obisku v Sloveniji. 

14. maj, Ljubljana Minister dr. Cerar je gostil Njegovo kraljevo visokost princa Edwarda grofa 
Wesseškega, ki se je mudil na dvodnevnem obisku v Sloveniji. 

15.–16. maj, Ljubljana Z uvodnim nagovorom ministra dr. Cerarja se je v Ljubljani začela 8. 
mednarodna konferenca Dan Afrike v organizaciji Ministrstva za zunanje 
zadeve Republike Slovenije in partnerjev. 

Ob robu konference je minister dr. Cerar gostil ministrico za zunanje 
zadeve Srednjeafriške republike Sylvie Baïpo-Temon, državni sekretar 
mag. Božič pa namestnika ministra za zunanje zadeve in razvoj Republike 
Gane Mohammada Habibuja Tijanija. 

Minister dr. Cerar je ob dogodku skupaj z visokimi gosti odprl dve 
spremljajoči razstavi v atriju ljubljanske mestne hiše. 

Državni sekretar mag. Božič je nagovoril udeležence drugega dne 
konference. 

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

17. maj, Helsinki Minister dr. Cerar se je udeležil 129. zasedanja Odbora ministrov Sveta 
Evrope, na katerem je nagovoril udeležence. Ob robu zasedanja je 
imel dvostransko srečanje z generalnim sekretarjem Sveta Evrope 
Thorbjørnom Jaglandom. 
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20. maj, Ljubljana Z uvodnim nastopom ministra dr. Cerarja se je začela 2. mednarodna 
konferenca Dnevi Latinske Amerike in Karibov, ki je trajala do 26. maja. 
Udeležence konference je nagovorila tudi državna sekretarka Leskovar. 

21. maj, Bruselj Državni sekretar mag. Božič se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne 
zadeve. Ob robu zasedanja je opravil bilateralne pogovore s slovaškim 
kolegom Františkom Ružičko. 

21. maj, Ljubljana Ob dnevu slovenske diplomacija je minister dr. Cerar nagovoril diplomate 
in povabljene goste. 

22. maj, Berlin Minister dr. Cerar se je udeležil srečanja zunanjih ministrov naslednjega 
tria predsedujočih držav Svetu EU, Nemčije, Portugalske in Slovenije. 

24. maj, Oslo Državna sekretarka Leskovar se je udeležila mednarodne konference z 
naslovom Odpraviti spolno nasilje in nasilje zaradi spola v humanitarnih 
krizah. 

27. maj, Ljubljana Minister dr. Cerar se je srečal z ministrom za zunanje zadeve Češke 
republike Tomášem Petříčkom, ki se je mudil na delovnem obisku v 
Sloveniji. 

28.–29. maj, Ljubljana Minister dr. Cerar je na delovnem obisku gostil ministra za zunanje zadeve 
Ruske Federacije Sergeja Lavrova, ki sta ga sprejela tudi predsednik 
države Borut Pahor in predsednik vlade Marjan Šarec. 

31. maj, Ljubljana Minister dr. Cerar je nagovoril udeležence foruma, na katerem je deset 
velikih slovenskih podjetij podpisalo Zavezo k spoštovanju človekovih 
pravic pri poslovanju. 

JUNIJ 

5. junij, Ljubljana Minister dr. Cerar se je srečal s predsednikom Skupščine Črne gore Ivanom 
Brajovićem, ki se je mudil na uradnem obisku v Ljubljani. 

6. junij, Ljubljana Minister dr. Cerar je nagovoril udeležence panela voditeljev v okviru 
poslovnega foruma pobude Tri morja. 

Na predvečer otvoritve foruma se je srečal z ministrom za zunanje zadeve 
Republike Poljske Jackom Czaputowiczem. 

12. junij, Trst Minister dr. Cerar se je udeležil ministrskega zasedanja držav članic 
Srednjeevropske pobude. 

12. junij, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je na obisku v Sloveniji gostil generalnega 
sekretarja Unije Beneluks Thomasa Antoina. 

14. junij, Bled Minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar in minister za digitalni 
razvoj, zveze in množične komunikacije Ruske federacije Konstantin 
Noskov sta vodila XV. plenarno zasedanje Medvladne slovensko-ruske 
komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje. 

17. junij, Luksemburg Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve. 
18. junij, Luksemburg Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne zadeve. 
19.–21. junij, Tel Aviv Državni sekretar mag. Božič se je mudil na obisku v Izraelu v spremstvu 

slovenske gospodarske delegacije. V sklopu obiska se je srečal z visokimi 
predstavniki na Ministrstvu za zunanje zadeve Izraela. 

26. junij, Ljubljana Minister dr. Cerar se je srečal s predsednikom parlamenta Kraljevine 
Švedske Andreasom Norlénom, ki se je mudil na uradnem obisku v 
Sloveniji. 
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JULIJ 

3. julij, Kijev Državna sekretarka Leskovar se je udeležila ministrskega dela konference 
o reformah v Ukrajini, ki sta jo gostila kanadska in ukrajinska vlada. Ob 
robu konference se je pogovarjala tudi z nekdanjim kanadskim zunanjim 
ministrom Lloydom Axworthyjem, pobudnikom Ottawske konvencije o 
prepovedi uporabe protipehotnih min. 

3. julij, Pariz Minister dr. Cerar je na delovnem obisku v Franciji s francoskim zunanjim 
ministrom Jeanom-Yvesom Le Drianom podpisal nov Akcijski načrt 
strateškega partnerstva med državama za obdobje 2019–2022. Minister 
se je srečal tudi z generalnim sekretarjem Organizacije za sodelovanje in 
razvoj Angelom Gurrío. 

4. julij, Poznan Minister dr. Cerar se je mudil na ministrskem zasedanju Berlinskega 
procesa. Uvodoma se je udeležil Civilnega foruma s predstavniki 
civilne družbe iz držav Zahodnega Balkana. Na plenarnem zasedanju 
ministrskega zasedanja je nastopil v okviru razprave z naslovom Berlinski 
proces in evropska perspektiva Zahodnega Balkana – kaj je treba narediti: 
vizija za prihodnjih pet let. 

4.–5. julij, Dunaj Državni sekretar mag. Božič se je udeležil tradicionalnega srečanja držav 
kvadrilaterale – Avstrije, Liechtensteina, Švice in Slovenije – na ravni 
namestnikov zunanjih ministrov. 

8. julij, Tokio Državna sekretarka Leskovar se je na povabilo japonske strani udeležila 
24. mednarodne konference Ženske v poslovnem svetu pod naslovom 
Scale Up. 

7.–8. julij, Sarajevo Državni sekretar mag. Božič se je udeležil ministrskega zasedanja Procesa 
sodelovanja v Jugovzhodni Evropi – SEECP. Ob robu zasedanja je potekalo 
tudi srečanje Sveta za regionalno sodelovanje – RCC. 

10. julij, Ljubljana Minister dr. Cerar se je sešel s palestinskim ministrom za zunanje zadeve 
in razseljene osebe dr. Riadom Malkijem, ki se je mudil na delovnem 
obisku v Sloveniji. 

11. julij, London Minister dr. Cerar se je udeležil globalne konference o svobodi medijev, v 
organizaciji zunanjih ministrstev Združenega kraljestva in Kanade. 

15. julij, Bruselj Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve. 
16. julij, Brdo pri Kranju Državni sekretar mag. Božič je ob izteku mandata veleposlanika Kraljevine 

Nizozemske v Republiki Sloveniji Barta Twaalfhovna priredil poslovilno 
kosilo. 

18. julij, Bruselj Državni sekretar mag. Božič se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne 
zadeve. Ob robu zasedanja se je srečal z generalno sekretarko Evropske 
zunanje službe Helgo Schmid. 

22. julij, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je na pogovor sprejel predsednika Federalne 
unije evropskih narodnih manjšin – FUEN Loránta Vinczeja. 

29. julij, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je na pogovor sprejel predsednico Odbora 
za zunanjo politiko in zadeve EU italijanske poslanske zbornice Marto 
Grande, ki so jo spremljali veleposlanik Italije v Ljubljani Paolo Trichilo, 
član Odbora za zunanjo politiko in zadeve EU Filippo Giuseppe Perconti 
in sekretarka odbora Francesca Piazza. 

AVGUST 

14. avgust, Ljubljana Minister dr. Cerar je na uradnem obisku gostil japonskega zunanjega 
ministra Tara Kona, ki ga je na pogovor sprejel tudi predsednik republike 
Borut Pahor. 

29.–30. avgust, Helsinki Minister dr. Cerar se je udeležil neformalnega zasedanja zunanjih 
ministrov EU – Gymnich. 
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SEPTEMBER 

2.–3. september, Bled Predsednik vlade Marjan Šarec in gostitelj minister dr. Miroslav Cerar sta 
z uvodnima nagovoroma pozdravila udeležence 14. strateškega foruma 
Bled (BSF). 

Ob robu BSF se je minister na dvostranskih srečanjih sestal s predsedujočo 
Generalni skupščini OZN Marío Fernando Espinoso Garcés, ministrom 
za zunanje zadeve Severne Makedonije Nikolo Dimitrovom, zunanjim 
ministrom Turčije Mevlütom Çavuşoğlujem, španskim ministrom za 
zunanje zadeve, EU in sodelovanje Josepom Borrellom Fontellesom, 
madžarskim ministrom za zunanje zadeve in trgovino Pétrom Szijjártóm, 
visoko komisarko Združenih narodov za človekove pravice Michelle 
Bachelet Jeria, generalnim sekretarjem Unije za Sredozemlje Naserjem 
Kamelom in z ministrom za zunanje zadeve Finske Pekko Haavistom. 

Državni sekretar mag. Božič se je ob robu BSF srečal z ministrom za 
Evropo, migracije in razvojno pomoč Škotske Benon Macphersonom, 
namestnikoma generalne sekretarke EEAS Pedrom Serranom in Jeanom-
Cristophom Belliardom ter gansko poslovno delegacijo pod vodstvom 
izvršnega direktorja GEXIM-a Lawrencea Agynsama. 

3. september, Bled Državni sekretar mag. Božič je nagovoril udeležence 6. simpozija 
strokovnih inštitutov Kitajske ter srednje- in vzhodnoevropskih držav na 
visoki ravni – Platforma 17 + 1. 

4. september, Ljubljana Državna sekretarka Leskovar je nagovorila udeležence 2. seminarja za 
mlade diplomate iz držav Vzhodnega partnerstva. 

4. september, Ljubljana Državna sekretarka Leskovar in namestnik ministra za zunanje zadeve 
Islamske republike Iran Abas Aragči sta opravila politične konzultacije v 
sklopu rednega dvostranskega dialoga med Slovenijo in Iranom. Iransko 
delegacijo je na kratko sprejel tudi minister dr. Cerar. 

10. september, Moskva Ob robu uradnega obiska predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana 
Šarca v Ruski federaciji se je minister dr. Cerar sestal z ruskim ministrom 
za digitalni razvoj, zveze in množične komunikacije Ruske federacije 
Konstantinom Noskovom. 

13. september, Ljubljana Minister dr. Cerar se je na delovnem srečanju pogovarjal z varuhom 
človekovih pravic Petrom Svetino. 

13. september, Celje Minister dr. Cerar je na 52. celjskem sejmu MOS nagovoril udeležence 9. 
dneva slovenske gospodarske diplomacije. 

16. september, Ljubljana Državna sekretarka Leskovar se je srečala s sekretarjem za Zahod 
indijskega zunanjega ministrstva Anumulo Giteshem Sarmo. 

17. september, Ljubljana Državna sekretarka Leskovar se je srečala z v. d. namestnika pomočnika 
obrambnega sekretarja ZDA za Evropo in NATO Andrewom Winternitzem. 

18. september, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič se je srečal z direktorjem Evropske obrambne 
agencije Jorgejem Domecqom. 
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23.–26. september, New York Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec in zunanji minister 
dr. Miroslav Cerar sta se udeležila 74. zasedanja Generalne skupščine 
Združenih narodov in posameznih dogodkov ob njem. 

Minister dr. Cerar se je udeležil srečanja predstavnikov EU, na katerem 
se je pogovarjal tako s prihodnjim predsednikom Evropskega sveta 
Charlesom Michelom kot s podpredsednikom Evropske komisije Fransom 
Timmermansom, z irskim predsednikom vlade Leom Vadakarjem in 
novim italijanskim zunanjim ministrom Luigijem Di Maiom. 

Minister dr. Cerar se je udeležil tudi srečanja Skupine za globalno 
upravljanje – Global Governance Group (3G), v kateri je 30 malih in srednje 
velikih držav, med njimi tudi Slovenija. Ob robu srečanja se je pogovarjal z 
ministrom za umetno inteligenco Združenih arabskih emiratov Omarjem 
Sultanom Al Olamo. 

Minister je nastopil tudi na konferenci za uveljavitev prepovedi jedrskih 
poskusov v skladu s pogodbo o celoviti prepovedi jedrskih poskusov – 
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT). 

Na povabilo italijanskega kolega Luigija Di Maia se je minister dr. Cerar 
udeležil ministrskega zasedanja držav članic Srednjeevropske pobude 
(SEP), na povabilo ameriškega državnega sekretarja Mikea Pompea pa 
»transatlantske večerje« zunanjih ministrov. 

Minister se je udeležil tudi dogodka v podporo Mednarodnemu 
kazenskemu sodišču, srečanja Skupine za mediacijo in dogodka v podporo 
multilateralizmu ter gostil ministre in visoke predstavnike Zelene skupine. 

27. september, Pariz Državna sekretarka Leskovar se je udeležila konference ob 25. obletnici 
Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti – ECRI, ki je eno od 
nadzornih teles Sveta Evrope. Ob obisku v Parizu je opravila pogovore 
z državno sekretarko na francoskem zunanjem ministrstvu Amélie de 
Montchalin, namestnico generalne sekretarke Sveta Evrope Gabriello 
Battaini-Dragoni ter komisarko Sveta Evrope za človekove pravice Dunjo 
Mijatović. Srečala se je tudi z namestnikom generalnega sekretarja OECD 
Ulrikom Knudsenom ter namestnikom izvršnega direktorja organizacije 
Human Rights Watch Brunom Stagnom. 

30. september, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je sprejel poslovno delegacijo iz Kraljevine 
Saudove Arabije. 

OKTOBER 

1. oktober, Ljubljana Minister dr. Cerar je na uradnem obisku v Republiki Sloveniji gostil 
ministra za zunanje in evropske zadeve ter priseljevanje in azil Velikega 
vojvodstva Luksemburg Jeana Asselborna. 

2.–3. oktober, Varšava Državni sekretar mag. Božič se je na povabilo Ministrstva za zunanje 
zadeve Republike Poljske in Varšavskega varnostnega foruma (WSF) 
udeležil zasedanja foruma. 

7. oktober, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je nagovoril udeležence slovensko-
jordanskega poslovnega foruma. 

9. oktober, Ljubljana Minister dr. Cerar je na uradnem obisku v Republiki Sloveniji gostil 
ministra za zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske Stefa Bloka. 

9. oktober, Ljubljana Minister dr. Cerar je kot slavnostni govornik v Festivalni dvorani Ljubljana 
odprl Leto sosedskega dialoga Slovenija-Avstrija 2019–2020. 

10. oktober, Barcelona Minister dr. Cerar se je udeležil IV. regionalnega foruma Unije za 
Sredozemlje. 
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12. oktober, Gornja Radgona Minister dr. Cerar je nagovoril zbrane na slovesnosti ob 50. obletnici 
otvoritve Mostu prijateljstva, ki povezuje slovensko Gornjo Radgono z 
avstrijskim Bad Radkersburgom. Pred tem se je na neformalnem srečanju 
sestal tudi z deželnim glavarjem avstrijske Štajerske Hermannom 
Schützenhöferjem. 

14. oktober, Luksemburg Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve. 
15. oktober, Luksemburg Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne zadeve. 
16. oktober, Ljubljana Minister dr. Cerar se je udeležil poslovne konference Izvažajmo pametneje 

– kako krepiti vrednost slovenskega izvoza, ki sta jo v Kristalni palači BTC v 
Ljubljani organizirala Časopisna hiša Delo in Inštitut za strateške rešitve. 

17.–18. oktober, Nikozija in Limassol Minister dr. Cerar se je na povabilo ciprskega zunanjega ministra Nikosa 
Hristodulidisa mudil na uradnem obisku v Republiki Ciper. 

18. oktober, Ljubljana Državna sekretarka Leskovar je sprejela namestnika pomočnika 
državnega sekretarja ZDA za Srednjo Evropo in vprašanja holokavsta 
Matthewa G. Boyseja. 

23. oktober, Ljubljana Minister dr. Cerar se je srečal s predsednikom Mednarodnega kazenskega 
sodišča Chilejem Eboejem-Osujijem. 

24. oktober, Ljubljana Minister dr. Cerar se je srečal s senatorko v italijanskem parlamentu 
Tatjano Rojc. 

28.–29. oktober, Abu Dabi in Dubaj Minister dr. Cerar se je mudil na delovnem obisku v Združenih arabskih 
emiratih (ZAE), kjer je skupaj z državnim ministrom ZAE Ahmedom Al 
Sajegom uradno odprl nove prostore slovenskega veleposlaništva v ZAE, 
prvega slovenskega veleposlaništva v zalivskih državah. 

V času ministrovega obiska je potekalo tudi prvo zasedanje Skupne 
komisije za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Združenimi 
arabskimi emirati. Na prizorišču Expa 2020 se je minister sestal z državno 
ministrico Rim Al Hašimi. V Dubaju se je srečal z državnim ministrom za 
zunanje zadeve dr. Anvarjem bin Mohamedom Gargašem. 

NOVEMBER 

5. november, Bled Minister dr. Cerar je nagovoril udeležence 25. srečanja Mednarodnega 
panela za vire (International Resource Panel – IRP), ki je zasedal na Bledu 
od 4. do 8. novembra. 

Državna sekretarka Leskovar je nastopila na skupnem zasedanju članov 
IRP in njihovega Usmerjevalnega odbora. Ob robu zasedanja se je sestala 
z vodjo Sekretariata IRP dr. Pedrom Jensenom in sopredsedujočo IRP, 
nekdanjo ministrico za okolje Brazilije, dr. Izabello Teixeiro. 

5. november, Ljubljana Minister dr. Cerar se je srečal z vodjo urada Zagovornika načela enakosti 
Mihom Lobnikom. 

7.–8. november, Aman Minister dr. Cerar se je mudil na uradnem obisku v Hašemitski kraljevini 
Jordaniji. Sestal z jordanskim ministrom za industrijo, trgovino in blagovne 
rezerve Tarikom Hamurijem, s predsednikom Senata Fajzalom Al Fajezom 
ter predsednikom Predstavniškega doma jordanskega parlamenta 
Atefom Taravnehom, z ministrico za turizem Majdo Mohamad Švejkeh 
in nato tudi z gostiteljem, jordanskim ministrom za zunanje zadeve in 
izseljence Ajmanom Al Safadijem. Minister dr. Cerar se je srečal še s člani 
slovenske skupnosti v Jordaniji. 

8. november, Kijev Državna sekretarka Leskovar in namestnik ministra za zunanje zadeve 
Ukrajine Vasil Bodnar sta vodila politične konzultacije med Slovenijo in 
Ukrajino. 

9. november, Berlin Državni sekretar mag. Božič se je v imenu ministra dr. Cerarja udeležil 
slovesnosti ob 30. obletnici padca berlinskega zidu. 
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11. november, Bruselj Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve. 
12. november, Ženeva Slovenska delegacija pod vodstvom ministra dr. Cerarja je v okviru tretjega 

kroga univerzalnega periodičnega pregleda človekovih pravic po državah 
predstavila napredek, ki ga je Slovenija dosegla v zadnjih petih letih. 

14. november, Ljubljana Minister dr. Cerar je nagovoril udeležence Kreativnega foruma Ljubljana, 
ki ga organizirata Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in 
Unija za Sredozemlje. Minister je ob robu foruma na pogovor sprejel 
generalnega sekretarja Unije za Sredozemlje Naserja Kamela. 

15. november, Pariz Državna sekretarka Leskovar se je v okviru udeležbe na Generalni 
konferenci Unesca srečala s pomočnikom generalne direktorice Unesca 
za komunikacije in informacije Moezom Šakšukom in opravila pogovore 
tudi v Ministrstvu za Evropo in zunanje zadeve ter v Uradu predsednika 
republike in v Senatu. 

15. november, Škofja Loka Minister dr. Cerar je gostil vodjo državne pisarne in državnega ministra 
za evropske zadeve in zvezne zadeve in medije Bavarske dr. Floriana 
Herrmanna, ki se je v okviru zasedanja Stalne mešane slovensko-
bavarske komisije in razprav z državljani o prihodnosti EU mudil na 
obisku v Sloveniji. 

18. november, Ljubljana Državna sekretarka Leskovar je na pogovor sprejela delegacijo Ukrajine in 
predstavnike projekta U-LEAD. 

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

19. november, Koper Predstavniki Republike Slovenije in Avtonomne dežele Furlanije - Julijske 
krajine so se sestali na 4. zasedanju Skupnega odbora Slovenija-Furlanija 
- Julijska krajina. Zasedanju sta predsedovala minister dr. Cerar in 
predsednik Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliano 
Fedriga. 

20. november, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič se je sestal z ministrom za EU zadeve v 
kabinetu predsednika vlade Kraljevine Švedske Hansom Dahlgrenom. 

22. november, Brdo pri Kranju V Kongresnem centru Brdo je potekalo 8. zasedanje slovensko-turške 
skupne gospodarske komisije, ki sta ga vodila minister za zunanje zadeve 
Republike Slovenije dr. Miroslav Cerar in minister za mladino in šport 
Republike Turčije dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu. 

25. november, Ljubljana Minister dr. Cerar je v otvoritvenem nastopu nagovoril udeležence 10. 
slovenskih razvojnih dnevov. 

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

27. november, Ljubljana Državni sekretar mag. Božič je ob njegovem obisku v Republiki Sloveniji 
na pogovor sprejel predsednika Deželnega sveta Furlanije - Julijske 
krajine Piera Maura Zanina. 

28. november, Peking Državno sekretarko Leskovar je na političnih konzultacijah gostil 
namestnik zunanjega ministra Ljudske republike Kitajske Čin Gang. 
Državna sekretarka se je srečala še z namestnikom ministra Mednarodnega 
oddelka Centralnega odbora Komunistične stranke Kitajske Šjanom 
Hongšanom in predsednikom Kitajskega ljudskega inštituta za zunanje 
zadeve Vangom Čaom. 

DECEMBER 

2.–3. december, Beograd Minister dr. Cerar se je na uradnem obisku v Srbiji sestal z gostiteljem, 
srbskim zunanjim ministrom Ivico Dačićem, predsednikom države 
Aleksandrom Vučićem in s predsednico Narodne skupščine Majo Gojković. 
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5. december, Ljubljana Državni sekretar Marn je na pogovor sprejel delegacijo Poslanske skupine 
prijateljstva z Republiko Slovenijo v Narodni skupščini Republike Srbije 
pod vodstvom predsednika skupine Milije Miletića. 

5.–6. december, Bratislava Minister dr. Cerar se je udeležil otvoritvenega zasedanja 26. Ministrskega 
sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). 

6. december, Rim Minister dr. Cerar se je sestal z ministrom za zunanje zadeve in 
mednarodno sodelovanje Italijanske republike Luigijem Di Maiom. 

Minister dr. Cerar se je udeležil tudi mednarodne konference Rome 
MED 2019 – Sredozemski dialogi, v okviru katere je nastopil na panelu o 
upravljanju migracij. 

9. december, Bruselj Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve. 
10. december, Berlin Minister dr. Cerar se je na delovnem srečanju sestal z nemškim zunanjim 

ministrom Heikom Maasom. Minister se je udeležil tudi mednarodne 
konference Zagovorništvo za človekove pravice v 21. stoletju. 

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

12. december, Loka pri Mengšu Državni sekretar Marn se je na gradu Jable udeležil konference Centra 
za evropsko prihodnost z naslovom Alternative evropski širitvi?, kjer je 
uvodoma nagovoril udeležence konference. 

14. december, Ljubljana Minister dr. Cerar je sprejel kitajskega zunanjega ministra Vang Jija, ki se 
je mudil na uradnem obisku v Sloveniji. 

15.–16. december, Madrid Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja zunanjih ministrov ASEM. 
Ob robu zasedanja se je ločeno sestal z ministrom za zunanje zadeve 
Singapurja dr. Vivianom Balakrishnanom, z visokim predstavnikom Unije 
za skupno zunanjo in varnostno politiko Josepom Borrellom, zunanjim 
ministrom Vietnama Pham Binh Minhom, zunanjo ministrico Republike 
Koreje Kang Kyung-wha in zunanjim ministrom Japonske Tošimicujem 
Motegijem. 

17. december, Novi Sad Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja vlad Republike Slovenije in 
Republike Srbije, ki ga je gostila srbska premierka Ana Brnabić. Slovensko 
delegacijo je vodil premier Marjan Šarec. 

Minister dr. Cerar se je ob robu zasedanja sestal z ministrom za zunanje 
zadeve Republike Srbije Ivico Dačićem in z ministrico za evropske 
integracije Republike Srbije Jadranko Joksimović. 

19. december, Rim Minister dr. Cerar se je v imenu Vlade Republike Slovenije udeležil vrha 
predsednikov vlad držav članic Srednjeevropske pobude. 
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Štirinajsti Blejski strateški forum (ang. Bled Strategic Forum – BSF) je pod naslovom Viri (ne)stabilnosti potekal 
2. in 3. septembra 2019 ter ponovno ponudil platformo za razpravo o aktualnih političnih, varnostnih in razvojnih 
problematikah. 

BSF 2019 – Pogovor s predsednikoma – predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednica Estonije Kersti Kaljulaid 
Foto: STA, Tamino Petelinšek 

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

V letu 2019 je več kot 1300 udeležencev lahko izbiralo med 44 različnimi dogodki, v okviru katerih se je več kot 200 
govorcev z različnih vidikov posvetilo tematikam, ki zadevajo evropsko in globalno varnost, prav tako pa so obravnavali 
tudi raznovrstno problematiko, s katero se ukvarja mednarodna skupnost, npr. ključna vprašanja razvoja, človekove 
pravice ter mir in varnost, kar je skladno s prioritetami slovenske zunanje politike. 

Politične razprave so se obsegale naslednje tematike: 
• Pogovor s predsednikoma, 
• Multilateralizem na razpotju, 
• Novim zmagam naproti: vodenje za naslednje desetletje, 
• Pogovorimo se o trajnosti, 
• (Mehka) moč ustvarjalnosti: zabavna industrija v mednarodnih odnosih, 
• Polnočna razprava – Ustvarjanje trdne in vključujoče prihodnosti (V sodelovanju s platformo Global 

Diplomacy Lab.), 
• Prihodnost Nata – pogledi na evroatlantsko varnost 70 let po Severnoatlantski pogodbi (V sodelovanju z 

Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije.), 
• S talentom za kruhom, 
• Protekcionizem kot vir nestabilnosti, 
• Obdavčimo jih, če jih moremo: davčni viri v globaliziranem svetu, 
• Mednarodni red na podlagi pravil ali vrnitev h geopolitiki, 
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• Razmere na področju človekovih pravic: pogovor z visoko komisarko OZN, 
• Krožno gospodarstvo za prihodnost planeta (V sodelovanju s Circular Change.), 
• Kaj čaka novo Evropsko komisijo (V sodelovanju z Real Instituto Elcano.), 
• Podatki – vir prihodnosti, 
• (Ne)izkoriščeni viri v rokah žensk, 
• Širjenje dezinformacij – vir nestabilnosti v državah vzhodnega partnerstva (V sodelovanju s Centrom za 

evropsko prihodnost in zunanjim ministrstvom ZDA.), 
• Zahodni Balkan – pot v Evropo in demokracijo ter skupna odgovornost (V sodelovanju s Srednjeevropsko 

pobudo.). 

V okviru Poslovnega Blejskega strateškega foruma (ang. Business Bled Strategic Forum), ki predstavlja pomemben 
element gospodarske diplomacije, je BSF v skladu z vsakoletno tradicijo odkrival tudi gospodarske priložnosti in se 
posvetil ključnim tematikam evropskega ter globalnega gospodarskega in finančnega sistema. 

Poslovni Blejski strateški forum je ponudil naslednje razprave: 
• AmCham Reinvention Breakfast – Napovedovanje nepredvidljivega: kako zmagovati v toku nenehnih 

sprememb? (V sodelovanju z AmCham Slovenija.), 
• Tri razsežnosti umetne inteligence – znanost, posli in ljudje (V sodelovanju s Siemensom.), 
• Podnebno nevtralno pametno gospodarstvo – Greentech (V sodelovanju s Centrom energetsko učinkovitih 

rešitev in Cambridge Institute for Sustainability Leadership.), 
• Predstavi svojo zeleno idejo (V sodelovanju s Centrom energetsko učinkovitih rešitev, EIT InnoEnergy in ABC 

Pospeševalnikom.), 
• Invest Talk Slovenija 3.0: Trendi in izzivi svetovnih neposrednih tujih naložb: grožnja ali priložnost? (V 

sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.), 
• Turizem za vse destinacije: razpršenost v prostoru in času (V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski 

razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Slovensko turistično organizacijo.). 

V okviru spremljevalnega programa BSF, ki ga pripravljamo v sodelovanju z raznovrstnimi partnerji, so potekali 
naslednji dogodki: 

• Brexit: kako naprej (V sodelovanju s Chatham House.), 
• Viri sodobne diplomacije: častni konzuli in njihova oživljena vloga (V sodelovanju s Svetovno konzularno 

federacijo.), 
• Start:up Slovenija se sreča z Yossijem Vardijem (V sodelovanju s Start:up Slovenija v organizaciji Tovarne 

podjemov, Slovenskega podjetniškega sklada in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike 
Slovenije.). 
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BSF za mlade 2019 – Pogovor s predsedujočo 73. zasedanja Generalne skupščine OZN Mario Fernando Espinosa Garces 
Foto: STA, Anže Mal 

Med 31. avgustom in 2. septembrom 2019 je pod naslovom Mladi kot vir (za prihodnost) potekal tudi Blejski strateški 
forum za mlade (ang. Young Bled Strategic Forum), ki je mladim voditeljem ponovno ponudil platformo za razpravo 
o globalnih izzivih in priložnostih. Dogodki v sklopu Blejskega strateškega foruma za mlade vsako leto privabijo 
perspektivne mlade voditelje, podjetnike, diplomate, politike, aktiviste in intelektualce iz tujine in Slovenije. 
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Na področju nasledstva je bila Slovenija tudi v letu 2019 dejavna pri reševanju odprtih nasledstvenih vprašanj in polni 
implementaciji Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Potekalo je aktivno reševanje odprtih vprašanj po vseh prilogah 
sporazuma. Intenzivni so bili tudi dvostranski stiki s posameznimi državami naslednicami, predvsem s Srbijo, kjer 
je bilo realiziranih več dvostranskih sestankov na ravni visokih predstavnikov za nasledstvo in na ravni dvostranskih 
delovnih skupin za kulturno dediščino. Nadaljevalo se je tudi pregledovanje skupnega gradiva v Arhivu Jugoslavije in 
Vojnem arhivu Beograd. Oživljena je bila ideja za pripravo celovitega projekta digitalizacije skupnih arhivov nekdanje 
SFRJ. Na področju delitve diplomatskih objektov so države naslednice skupaj prodale nepremičnini nekdanje SFRJ 
v Tokiu in Bonnu. Na 19. zasedanju Skupnega odbora v Beogradu so se države med drugim dogovorile o dodelitvi 
nekaterih diplomatskih nepremičnin; Slovenija je že prevzela veleposlaništvo nekdanje SFRJ v Georgetownu. Na 
področju delitve finančnih sredstev in obveznosti je bil dosežen dogovor o delitvi sredstev, ki jih je imela nekdanja 
Narodna banka Jugoslavije deponirana pri Adria Bank, realiziran pa je bil tudi dogovor o delitvi sredstev pri Banayou 
Trust. Nadaljevalo se je dogovarjanje o delitvi klirinškega dolga nekdanje SFRJ do Češke in Slovaške. 

Po štirih letih popolnega zastoja je bil novembra 2019 v Zagrebu sklican peti redni sestanek stalnega skupnega odbora 
visokih predstavnikov, ki pa žal ni dal konkretnih vsebinskih rezultatov – razen soglasja vseh držav naslednic o pomenu 
stalnega dialoga v okviru vseh delovnih teles za izvajanje sporazuma. 

Visoki predstavniki za nasledstvo držav naslednic nekdanje SFRJ 
Foto: Arhiv MZZ 

Izvajanje sodbe ESČP v zadevi Ališić se je v letu 2019 praktično zaključilo. Slovenija je iz tega naslova varčevalcem 
podružnic Ljubljanske banke v Zagrebu in Sarajevu doslej skupno izplačala nekaj več kot 301 milijon evrov. 

Junija 2019 se je slovenska delegacija udeležila ustne obravnave pred ESČP glede dopustnosti meddržavne tožbe, ki jo 
je Slovenija vložila proti Hrvaški. Ustna obravnava je pomemben procesni korak v postopku meddržavne tožbe, saj je 
Slovenija prvič dobila priložnost, da sodišču neposredno predstavi svoje argumente in dokaze, s katerimi utemeljuje 
kršitve, storjene v škodo Ljubljanske banke v postopkih pred hrvaškimi sodišči. Odločitev o dopustnosti oziroma o 
vsebinskem nadaljevanju postopka v letu 2019 ni bila sprejeta, se pa pričakuje, da bo sprejeta v letu 2020. 
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Republika Slovenija je v letu 2019 nadaljevala izvajanje končne razsodbe o meji med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško z dne 29. 6. 2017, kolikor je bilo to mogoče brez sodelovanja druge strani. Slovenski organi izvajajo svoje 
pristojnosti do meje, kot jo je določilo arbitražno sodišče. Zaradi nezmožnosti izvajanja prava Evropske unije na svojem 
celotnem območju je Republika Slovenija 13. 7. 2018 pred Sodiščem Evropske unije vložila tožbo zoper Republiko 
Hrvaško v skladu z 295. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije. Republika Hrvaška je v postopku podala ugovor 
o nedopustnosti tožbe Republike Slovenije, ki ga obravnava veliki senat petnajstih sodnikov Sodišča Evropske unije. 
Ustna razprava pred velikim senatom je potekala 8. julija 2019. Generalni pravobranilec Sodišča EU je svoje stališče 
v zvezi z dopustnostjo tožbe podal 11. decembra 2019 in v njem predlagal Sodišču EU, da ugotovi, da slovenska tožba 
ni dopustna. Sedaj o zadevi odloča sodišče, ki pa na njegovo mnenje ni vezano. Odločitev se pričakuje predvidoma 
v prvem četrtletju leta 2020. Potek in izid postopka pred Sodiščem EU pa ne vpliva na pravno naravo arbitražne 
razsodbe, ki v skladu z mednarodnim pravom velja – neodvisno od prava EU. 

Državi morata na podlagi arbitražne razsodbe skupaj izvesti označitev (demarkacijo) meje, v okviru katere bi se 
dogovorili tudi manjši popravki poteka meje, kjer je ta neživljenjska. Republika Slovenija je zato po izteku šestmesečnega 
roka za uveljavitev arbitražne razsodbe Republiki Hrvaški večkrat predlagala ustanovitev skupnih organov za izvršitev 
arbitražne razsodbe, ki bi se dogovorili o podrobnostih in izvedli demarkacijo meje. Republika Slovenija je svoj predlog 
po diplomatski poti nazadnje ponovila novembra 2019, vendar se Republika Hrvaška nanj doslej ni odzvala. 
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Minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar se je redno udeleževal uradnih zasedanj Sveta EU za zunanje zadeve 
(FAC) v Bruslju in Luksemburgu. Sodeloval je na dveh neuradnih srečanjih ministrov (Gymnich) konec januarja oz. 
začetek februarja v Bukarešti in avgusta v Helsinkih, kjer so se ministrom držav članic EU v določenih delih pridružili 
tudi ministri za zunanje zadeve iz držav Zahodnega Balkana in Turčije. Neuradno so se ministri za zunanje zadeve 
EU srečali tudi septembra ob robu splošne razprave 74. zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku, kjer so se 
udeležili transatlantske večerje, ki jo je gostil ameriški državni sekretar Michael Pompeo. 

Zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve 
Foto: EU 

Politični direktor se je redno udeleževal srečanj političnih direktorjev EU in opravil več konzultacij na temo skupne 
zunanje in varnostne politike. V okviru delovnih teles Sveta EU so predstavniki ministrstva za zunanje zadeve dejavno 
sooblikovali skupno zunanjo in varnostno politiko EU, zastopali in uveljavljali slovenske zunanjepolitične interese, 
sooblikovali stališča in delovanje EU pri reševanju regionalnih in globalnih zunanjepolitičnih izzivov ter krepili 
prepoznavnost Slovenije v EU. 

Ministri za zunanje zadeve EU so na zasedanjih redno obravnavali aktualne krize po svetu. Pri tem so večkrat obravnavali 
politične in varnostne razmere v Venezueli, pri čemer so poudarjali, da je edina pot za rešitev krize politična – z 
dialogom med vlado in opozicijo. Brez tega se bodo ekonomske, socialne in humanitarne razmere v Venezueli še 
naprej poslabševale. 

Glede stopnjevanja vojaških spopadov v Libiji so ministri na zasedanjih večkrat enotno pozvali vse strani k iskanju 
rešitve v okviru političnega dialoga pod okriljem OZN. FAC je pozornost posvečal tudi varnostnim razmeram v Siriji, 
Ukrajini, Afganistanu, Sudanu ter državah Sahela in Afriškega roga. 

Ministri so redno razpravljali o razmerah v Iranu in obžalovali zaostrovanje omejevalnih ukrepov ZDA proti Iranu 
ter pozivali Iran k celovitemu spoštovanju iranskega jedrskega sporazuma (JCPOA). V drugi polovici leta je bila na 
dnevnem redu ministrov tudi Turčija in njene nezakonite aktivnosti v Vzhodnem Sredozemlju. 

EU je nadaljevala izvajanje sprejetih odločitev o krepitvi varnosti in obrambe EU ter operativnih aktivnosti operacij in 
misij skupne varnostne in obrambne politike (SVOP), kar je skupaj šestnajst vojaških in civilnih operacij ter misij od 
Zahodnega Balkana, vzhodne soseščine, Sahela, Severne Afrike, Afriškega roga do Bližnjega vzhoda. Slovenija je pri 
tem sodelovala s skupno triindvajsetimi pripadniki policijskega in vojaškega osebja v petih operacijah in misijah. Na 
vojaškem področju so bile aktivnosti usmerjene v nadaljevanje projektov Stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO), 
vojaške mobilnosti, oblikovanja zunajproračunskega vira za financiranje vojaških operacij, t. i. Evropskega mirovnega 
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sklada, in sodelovanja z Natom. Na civilnem področju je bil poudarek na pripravi nacionalnih izvedbenih načrtov 
za izvajanje zavez EU za krepitev civilnih vidikov skupne varnostne in obrambne politike in nadgradnje okvira EU. 
Ministrstvo je aktivno spremljalo operacije in misije SVOP ter z ministrstvom za obrambo in ministrstvom za notranje 
zadeve koordiniralo vsebinsko podporo in sooblikovalo stališča glede relevantnih operativnih in strateških vsebin s 
področja SVOP. Ministrstvo je vodilo medresorski postopek za pripravo Nacionalnega izvedbenega načrta za razvoj 
civilnih zmogljivosti mednarodnega kriznega upravljanja v okviru izpolnjevanja omenjenih zavez EU. 

SEVERNA AMERIKA 

Slovenija je nadaljevala utrjevanje prijateljskih, partnerskih in zavezniških odnosov z Združenimi državami Amerike. V 
kongresu ZDA sta bili ustanovljeni skupini prijateljstva s Slovenijo. Vodenje skupine v senatu je prevzela demokratska 
senatorka slovenskega porekla iz Minnesote Amy Klobuchar, v predstavniškem domu pa republikanski kongresnik 
slovenskega porekla iz Arizone Paul Gosar. 

Kongresnik Gosar se je aprila udeležil dogodka Dan slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva v Andražu nad 
Polzelo. Ob obisku mu je predsednik republike Borut Pahor podelil državno odlikovanje zlati red za zasluge pri krepitvi 
odnosov med Slovenijo in ZDA. Kongresnika Gosarja so sprejeli tudi predsednik državnega zbora mag. Dejan Židan, 
predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in minister za zunanje zadeve dr. Cerar. 

Minister dr. Cerar se je februarja v Washingtonu na povabilo državnega sekretarja Michaela Pompea udeležil srečanja 
Globalne koalicije proti Daišu. Minister dr. Cerar se je aprila v Washingtonu udeležil zasedanja zunanjih ministrov 
Nata in slovesnosti ob 70. obletnici ustanovitve zavezništva, ki jo je gostila ameriška administracija. 

Minister dr. Miroslav Cerar na ministrskem srečanju Globalne koalicije zoper Daiš februarja v Washingtonu 
Foto: Arhiv MZZ 

Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek se je marca v Houstonu udeležila ministrskega srečanja Partnerstva 
za čezatlantsko energetsko sodelovanje in se sestala s sekretarjem za energetiko Rickom Perryjem. Minister za 
obrambo Karl Erjavec in načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc sta avgusta 
obiskala Denver, kjer sta se udeležila konference Združenja nacionalnih gard ZDA ter opravila srečanja z guvernerjem 
Kolorada Jaredom Polisom, poveljnikom Nacionalne garde Kolorada generalom Michaelom Lohom in načelnikom 
štaba kopenske vojske ZDA generalom Jamesom McConvillom. Generalmajorka Ermenc se je oktobra v Washingtonu 
udeležila sejma kopenske vojske ZDA. 
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Predsednik vlade Marjan Šarec se je septembra ob robu splošne razprave Generalne skupščine Združenih narodov v 
New Yorku udeležil sprejema, ki sta ga gostila predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump. 

Slovenijo je junija obiskal sekretar za energetiko Perry, ki je vodil delegacijo ZDA na vrhu pobude Tri morja. Srečal se je 
s predsednikom Pahorjem, predsednikom vlade Šarcem in ministrico mag. Bratušek. Spremljal ga je v. d. pomočnika 
državnega sekretarja za evropske zadeve Philip Reeker, ki se je srečal z državnim sekretarjem mag. Dobranom 
Božičem. 

Državna sekretarka Simona Leskovar je aprila sprejela posebnega odposlanca State Departmenta za vprašanja 
holokavsta Thomasa Yazdgerdija, septembra v. d. namestnika pomočnika obrambnega sekretarja za mednarodne 
varnostne zadeve, pristojnega za Evropo in Nato, Andrewa Winternitza, oktobra pa namestnika pomočnika državnega 
sekretarja za evropske zadeve, pristojnega za Srednjo Evropo, Matthewa Boysa. 

Strateškega foruma Bled se je septembra udeležil namestnik pomočnika državnega sekretarja za evropske zadeve, 
pristojen za Zahodni Balkan in Turčijo, ter posebni predstavnik državnega sekretarja za Zahodni Balkan Matthew 
Palmer. Sprejel ga je tudi državni sekretar mag. Božič. 

Tesno sodelovanje se je razvijalo s Kanado, strateško partnerico Evropske unije in zaveznico v Natu. Slovenija in 
Kanada sta nadaljevali uspešno vojaško sodelovanje v Latviji v okviru Natove okrepljene prednje prisotnosti. 

Ob robu konference o človekovih pravicah v okviru Zavezništva za multilateralizem sta se decembra v Berlinu sestala 
minister dr. Cerar in minister za zunanje zadeve Kanade François-Philippe Champagne. Potrdila sta odlične odnose 
med državama, ki izhajajo iz številnih podobnih stališčih o različnih mednarodnih temah. 

Državna sekretarka Leskovar je julija v Torontu opravila politične konzultacije z namestnico zunanje ministrice Kanade 
Marto Morgan. 

Septembra je Ottawo, Toronto, Montreal in Vancouver obiskala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
dr. Aleksandra Pivec, ki se je srečala z namestnikom ministrice za kmetijstvo Chrisom Forbesom ter se udeležila 
svetovnega kongresa Apimondia. 

LATINSKA AMERIKA IN KARIBI 
Slovenija je nadaljevala prizadevanja za tesnejši dialog in krepitev vsestranskega sodelovanja z državami Latinske 
Amerike in Karibov. Aprila je ratificirala sporazum o ustanovitvi mednarodne Fundacije EU-Latinska Amerika in Karibi 
(LAK), na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani pa je zaživela virtualna knjižnica fundacije za Slovenijo. 

Dan Latinske Amerike in Karibov 
Foto: STA 
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Ministrstvo za zunanje zadeve je maja pod okriljem Blejskega strateškega foruma priredilo drugo mednarodno 
konferenco Dnevi Latinske Amerike in Karibov. Štiridnevni dogodek, ki ga je odprl minister dr. Cerar in je potekal v 
Ljubljani in Piranu, je bil usmerjen v krepitev političnega dialoga, gospodarskih odnosov ter sodelovanja na področju 
znanosti, raziskav, trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva med državami EU ter Latinske Amerike in Karibov. 
V povezavi z dogodkom je v soorganizaciji ministrstva, Fundacije EU-LAK in bavarske raziskovalne zveze BayFOR 
potekala delavnica za krepitev zmogljivosti obeh regij na področju znanosti in raziskav. V tem času je bila v Slovenski 
kinoteki predstavljena tudi filmska produkcija nekaterih latinskoameriških držav. 

Kubo je marca obiskala slovenska poslovna delegacija, v kateri so aktivno sodelovali tudi predstavniki ministrstva. 
Slovenija se je julija kot država opazovalka udeležila vrha Tihomorskega zavezništva v Peruju. Slovenija je ratificirala 
Protokol o pristopu Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter 
Kolumbijo in Perujem na drugi strani, sklenjen 11. 11. 2016 v Bruslju. 

Slovenija je okrepila prisotnost v državah regije. V Panami je vzpostavila nerezidenčno diplomatsko akreditacijo prek 
veleposlaništva v Washingtonu, v Riu de Janeiru v Braziliji je odprla konzulat, ki ga vodi častna konzulka Wanda Krajnc 
Alves. 

Posebna skrb je bila namenjena slovenski skupnosti v Venezueli, ki se je ob stopnjevanju krize v državi znašla v težkem 
humanitarnem položaju. Vlada Republike Slovenije je avgusta sprejela odločitev o repatriaciji iz Venezuele za osebe, 
ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. 

VZHODNA SOSEŠČINA 

Septembra je bil predsednik vlade Šarec na uradnem obisku v Moskvi. Obisk je bil namenjen krepitvi dvostranskega 
dialoga in nadaljnjega razvoja vsestranskega sodelovanja, še posebej na gospodarskem področju. Predsednika vlade 
Šarca je spremljala gospodarska delegacija podjetij, ki delujejo na ruskem trgu. Ob obisku sta predsednika vlad obeh 
držav, Šarec in Dimitrij Medvedjev, v Parku zmage v Moskvi odkrila spomenik slovenskim žrtvam v obeh svetovnih 
vojnah na območju današnje Ruske federacije. Podpisani so bili program o sodelovanju na področju kulture, znanosti, 
izobraževanja, športa in mladinske politike, program na področju pravosodja ter načrt delovnih konzultacij med 
obema ministrstvoma za leto 2020. 

Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Miroslav Cerar in minister za zunanje zadeve Ruske federacije Sergej Lavrov 
Foto: STA 

33 



Minister dr. Cerar je maja na delovnem obisku v Sloveniji gostil ministra za zunanje zadeve Ruske federacije Sergeja 
Lavrova, ki se je srečal tudi s predsednikom Pahorjem in predsednikom vlade Šarcem. Ob tej priložnosti sta zunanja 
ministra odkrila kip Davorinu Hostniku, prevajalcu in avtorju prvega rusko-slovenskega in slovensko-ruskega slovarja. 
Minister za digitalni razvoj, zveze in množične komunikacije Ruske federacije Konstantin Noskov, ki je na ruski strani 
sopredsedujoči Medvladni slovensko-ruski komisiji za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, 
se je julija udeležil slovesnosti pri Ruski kapelici. Februarja so bile v Moskvi opravljene politične konzultacije državne 
sekretarke Leskovar z namestnikom zunanjega ministra Ruske federacije Aleksandrom Gruškom. Ob tej priložnosti je 
bil podpisan načrt konzultacij med ministrstvoma za leto 2019. 

V letu 2019 so bili omejevalni ukrepi EU proti Ruski federaciji podaljšani in dopolnjeni na podlagi novih kršitev 
mednarodnega prava (zaradi eskalacij v Azovskem morju ter zajetja ukrajinskih ladij in priprtja mornarjev). 

Z Ukrajino se je nadaljeval redni politični dialog o dvostranskem sodelovanju in o aktualnih mednarodnih vprašanjih. 
Februarja je v Kijevu potekalo 8. zasedanje Skupne slovensko-ukrajinske komisije za trgovinsko in gospodarsko 
sodelovanje, ob robu katere se je državni sekretar mag. Božič srečal z namestnikom ministra za zunanje zadeve Ukrajine 
Vasilom Bodnarjem. Državna sekretarka Leskovar se je udeležila Mednarodne konference o reformah v Ukrajini, ki 
je julija potekala v Torontu. Predsednik Pahor se je ob robu slovesnosti ob 80. obletnici izbruha 2. svetovne vojne v 
Varšavi srečal s predsednikom Ukrajine Volodomirjem Zelenskim. Minister dr. Cerar se je oktobra v Luksemburgu 
srečal z ministrom za zunanje zadeve Ukrajine Vadimom Pristajkom. Novembra so bile v Kijevu izvedene politične 
konzultacije državne sekretarke Leskovar z namestnikom ministra Bodnarjem. 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. Slovenija je s svojo 
predstavnico v okviru Posebne opazovalne misije OVSE sodelovala v prizadevanjih mednarodne skupnosti za mirno 
rešitev konflikta na vzhodu Ukrajine. Slovenija je Ukrajini nudila pomoč pri izvajanju reform, ki bodo Ukrajino približale 
evropskim integracijam, posebej na področju javne uprave, decentralizacije in boja proti korupciji, sodelovala je tudi 
pri humanitarni in postkonfliktni pomoči, zlasti pri rehabilitaciji otrok iz vzhodne Ukrajine. 

Politični direktor/generalni direktor Matej Marn in prvi namestnik zunanjega ministra Gruzije Vahtang Maharoblišvili 
Foto: Arhiv MZZ 

Z Gruzijo so bile septembra izvedene politične konzultacije, ki jih je na slovenski strani vodil politični direktor in 
generalni direktor Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko Matej Marn, na gruzijski pa prvi namestnik 
zunanjega ministra Gruzije Vahtang Maharoblišvili. Minister dr. Cerar se je septembra ob robu 74. zasedanja Generalne 
skupščine Združenih narodov srečal z ministrom za zunanje zadeve in evropske integracije Republike Moldavije 
Nicolaejem Popescujem. Z ostalimi državami so potekali stiki na delovni ravni. 
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VZHODNO PARTNERSTVO 

Politika Vzhodnega Partnerstva (Ukrajina, Armenija, Gruzija, Belorusija, Azerbajdžan in Moldavija) je maja praznovala 
10. obletnico obstoja. Ob tej priložnosti se je na srečanju zunanjih ministrov EU in partnerskih držav, ki se ga je udeležil 
minister dr. Cerar, začel obsežen posvetovalni proces o prihodnosti Vzhodnega partnerstva. Slovenija je na podlagi 
medresorskega posvetovanja pripravila nabor predlogov glede prihodnosti sodelovanja. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je drugič zapored organiziralo Seminar za mlade diplomate iz držav Vzhodnega 
partnerstva, ki so se ga udeležili po en predstavnik iz vsake partnerske države. Seminar je potrdil zavezanost k 
poglobitvi prijateljskih odnosov in sodelovanju z državami Vzhodnega partnerstva ter prenosu izkušenj pri izvajanju 
reform in približevanju omenjenih držav evropskim standardom. 

SREDNJA AZIJA 

Maja so z Uzbekistanom potekale politične konzultacije na ravni političnega direktorja/generalnega direktorja. 
Februarja sta se ob robu Münchenske varnostne konference srečala minister dr. Cerar in minister za zunanje zadeve 
Kirgiške republike Čingiz Ajdarbekov. 

JUGOVZHODNA EVROPA 

V letu 2019 so se nadaljevali intenzivni stiki z državami jugovzhodne Evrope. 

Srečanje ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja s predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem 
Foto: Arhiv MZZ 

Sodelovanje z Republiko Srbijo se je okrepilo. Konec januarja je potekal uradni obisk predsednika Pahorja v Republiki 
Srbiji, spremljala ga je gospodarska delegacija. Junija je bila na povratnem uradnem obisku v Sloveniji predsednica 
Narodne skupščine Republike Srbije Maja Gojković. Konec avgusta je potekal prvi uradni obisk predsednika vlade 
Šarca v Republiki Srbiji, v začetku decembra je sledil uradni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Cerarja v Republiki 
Srbiji. Obisk je bil hkrati priprava na V. skupno zasedanje vlad obeh držav, ki je potekalo decembra v Novem Sadu. 
Predsednik Pahor se je novembra udeležil IV. Foruma mladih voditeljev regije v Novem Sadu, ob katerem se je srečal 
tudi s predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. 
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Skupno zasedanje vlad Republike Slovenije in Republike Srbije v Novem Sadu 
Foto: Tamino Petelinšek, STA 

Dinamika stikov s Severno Makedonijo je bila v letu 2019 zelo visoka. Januarja sta se ob robu 49. svetovnega 
gospodarskega foruma v Davosu srečala predsednika vlad Šarec in Zoran Zaev. Februarja je bil na uradnem obisku v 
Republiki Sloveniji predsednik makedonskega parlamenta Talat Xhaferi, ki je prisostvoval tudi izrednemu zasedanju 
Državnega zbora ob ratifikaciji Natovega pristopnega protokola. Marca je bil na delovnem obisku v Republiki Sloveniji 
podpredsednik Vlade Republike Severne Makedonije za evropske zadeve Bujar Osmani. Predsednik Vlade Republike 
Severne Makedonije Zaev je bil maja na uradnem obisku v Republiki Sloveniji, predsednik Republike Severne 
Makedonije Stevo Pendarovski pa julija. Ministra za zunanje zadeve sta se srečala decembra ob robu ministrskega 
zasedanja Nata v Bruslju. Predsednik vlade Šarec je bil oktobra na delovnem obisku v Skopju. 

Zaveznice podpisale protokol o pristopu Severne Makedonije k Severnoatlantski pogodbi 
Foto: Arhiv MZZ 

Januarja sta se ob robu zasedanja 49. svetovnega gospodarskega foruma v Davosu srečala predsednik vlade Šarec in 
predsednik Republike Kosovo Hashim Thaçi. 
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Februarja sta se ob robu Münchenske varnostne konference srečala predsednik Pahor in predsednik Črne gore Milo 
Đukanović. Marca sta se ob robu 16. konference predsednikov parlamentov Jadransko-jonske pobude v Budvi srečala 
predsednik Državnega zbora mag. Židan in predsednik skupščine Črne gore Ivan Brajović. Ponovno sta se srečala 
oktobra ob robu 141. zasedanja skupščine Medparlamentarne unije v Beogradu. Maja se je na uradnem obisku v Črni 
gori mudil predsednik Republike Slovenije Pahor, junija je bil na uradnem obisku v Republiki Sloveniji predsednik 
črnogorske skupščine Brajović. 

Predsednik Pahor je bil marca na uradnem obisku v Republiki Albaniji. Minister za zunanje zadeve dr. Cerar se je 
februarja ob robu Münchenske varnostne konference sestal z vršilcem dolžnosti ministra za zunanje zadeve Republike 
Albanije Gentom Cakajem. 

V okviru dvostranskega sodelovanja na politični ravni z Bosno in Hercegovino (BiH) je decembra potekal uradni obisk 
celotnega predsedstva BiH v Sloveniji. Predsednik Pahor se je s člani predsedstva BiH srečal že aprila, ko se je udeležil 
Sarajevskega poslovnega foruma. 

Julija se je ob robu vrha Procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi v Sarajevu predsednik Pahor sestal s predsednikom 
Turčije Recepom Tayyipom Erdoğanom. 

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

Strateškega foruma Bled so se udeležili minister za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine Igor Crnadak, minister za 
zunanje zadeve Črne gore Srđan Darmanović, minister za zunanje zadeve Republike Kosovo Behgjet Pacolli, minister 
za zunanje zadeve Republike Severne Makedonije Nikola Dimitrov, minister za zunanje zadeve Srbije Ivica Dačić in 
minister za zunanje zadeve Republike Turčije Mevlüt Çavuşoğlu. Z vsemi se je dvostransko srečal minister za zunanje 
zadeve dr. Cerar. 

Slovenija je aktivno delovala in se udeleževala dogodkov na področju regionalnega sodelovanja v okviru Procesa Brdo-
Brioni, Berlinskega procesa, Srednjeevropske pobude, Jadransko-jonske pobude in Regionalnega sveta za sodelovanje. 
V pobudah je s svojimi aktivnostmi krepila vladno, parlamentarno in poslovno dimenzijo, kar se odraža v številnih 
uspešnih kulturnih, znanstvenih in gospodarskih projektih. 

Vrh Srednjeevropske pobude v Rimu 
Foto: Arhiv MZZ 

Predsednik Republike Slovenije Pahor in predsednica Republike Hrvaške Kolinda Grabar-Kitarović sta skupaj s 
predsednikom Republike Albanije Ilirjem Meto maja v Tirani gostila srečanje voditeljev Procesa Brdo-Brioni. Posebna 
gosta sta bila visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini in predsednik Poljske 
Andrzej Duda. Namen srečanja je bila potrditev in okrepitev zavzetosti udeleženih držav in EU za nadaljevanje procesa 
širitve EU, ob tem pa še utrditev zaupanja ter zavezanosti k stabilnosti in spravi v regiji. 
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Poljska je julija v Poznanju gostila šesti vrh Berlinskega procesa. Vrha so se udeležili predsednik vlade Šarec, minister 
za zunanje zadeve dr. Cerar in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Med glavnimi temami srečanja so bile 
povezljivost, mladi in podjetništvo ter večletni načrt za regionalno gospodarsko območje. 

Udeleženci srečanja zunanjih ministrov Berlinskega procesa aprila v Varšavi 
Foto: Arhiv MZZ 

Zaključnega ministrskega srečanja držav članic Jadransko-jonske pobude v organizaciji predsedujoče Črne gore se je 
maja udeležil državni sekretar mag. Božič. Slovenija je izrazila posebno podporo Regionalnemu svetu za sodelovanje in 
generalni sekretarki Majlindi Bregu ter novoimenovanemu generalnemu sekretarju Srednjeevropske pobude Robertu 
Antonioneju, ki je februarja z delegacijo obiskal Slovenijo. Antonioneja sta sprejela predsednik Državnega zbora mag. 
Židan in minister dr. Cerar. Predsedujoča Srednjeevropski pobudi Italija je junija v Trstu gostila ministrsko zasedanje 
držav članic, ki se ga je udeležil minister dr. Cerar. Minister se je udeležil tudi vrha Srednjeevropske pobude, ki ga je 
Italija decembra organizirala v Rimu. Predsednik Pahor se je julija udeležil vrha Procesa sodelovanja v Jugovzhodni 
Evropi (SEECP) v Sarajevu, ministrskega zasedanja udeleženk SEECP, ki je potekalo dan prej, pa se je udeležil državni 
sekretar mag. Božič. 

Predsednik vlade Šarec se je aprila udeležil srečanja na temo Zahodnega Balkana v Berlinu, ki sta ga gostila nemška 
kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron. Na srečanju so bila izmenjana stališča o 
političnih razmerah na Zahodnem Balkanu, pri čemer je bila razprava osredotočena na normalizacijo odnosov med 
Beogradom in Prištino. Predsednik Pahor se je na vabilo predsednika Češke republike Miloša Zemana oktobra udeležil 
vrha predsednikov držav V4 (Slovaške, Češke, Poljske in Madžarske), Republike Slovenije in Republike Srbije, ki je 
potekal na Češkem. Namen srečanja je bil posredovati jasno sporočilo o podpori politiki odprtih vrat EU in vključitvi 
držav Zahodnega Balkana v evropske strukture. Svetovni gospodarski forum je novembra v Ženevi organiziral srečanje 
na visoki ravni Strateškega dialoga o Zahodnem Balkanu, ki se ga je udeležil predsednik vlade Šarec. Cilj srečanja je 
bila neformalna, poglobljena razprava voditeljev držav Zahodnega Balkana s ključnimi partnerji glede podpore EU 
napredku držav regije ter politične in gospodarske prihodnosti regije v obdobju četrte industrijske revolucije. 

Slovenija je nadaljevala aktivno politiko podpore širitvenemu procesu Evropske unije. V sodelovanju z Državnim zborom 
je Ministrstvo za zunanje zadeve skrbelo za obravnavo novih pogajalskih poglavij za Srbijo in Črno goro. Slovenija je 
v Bruslju aktivno delovala pri zagotavljanju napredka držav regije v pristopnem procesu in aktivno sodelovala pri 
usklajevanju širitvenih sklepov Sveta za splošne zadeve, ki vključujejo tudi omembo nasledstvenih vprašanj. 

Na zasedanjih Evropskega sveta države članice EU v letu 2019 niso dosegle soglasja oz. sprejele odločitve o začetku 
pristopnih pogajanj z Republiko Severno Makedonijo in Republiko Albanijo. Slovenija je bila junija v skupini trinajstih 
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držav članic EU, ki so sprejele skupno izjavo o zavezanosti EU k vključevanju Zahodnega Balkana v evropske povezave. 
Slovenija je bila sopodpisnica skupnega pisma petnajstih zunanjih ministrov držav članic EU, ki je bilo novembra 
poslano predsedniku Evropske komisije Jaeanu-Claudu Junckerju. Pismo je bilo pripravljeno v podporo nadaljevanju 
širitvenega procesa, da bi dosegli polnopravno članstvo držav regije v EU. Cilj podpisnic je konsenz o odprtju pristopnih 
pogajanj z Republiko Severno Makedonijo in Republiko Albanijo do marca 2020. Slovenija, Avstrija, Italija in Poljska so 
dodatno k temu pismu pripravile svoj predlog reforme širitvenega procesa, ki so se mu pridružile Estonija, Češka, Litva, 
Latvija in Malta. V Ljubljani je v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve novembra potekal 27. sestanek Talinske 
skupine držav članic EU podpornic širitve EU; razprava je bila osredotočena na prihodnost širitvenega procesa. 

Zasedanje Talinske skupine prijateljev širitve EU 
Foto: Arhiv MZZ 

V okviru struktur Evropske unije je Slovenija podpirala nadaljevanje konstruktivnega dialoga s Turčijo na področjih v 
skupnem interesu. 

Slovenija je bila aktivna v okviru projektov, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije. Slovenska državna uprava je 
bila v 2019 vključena v izvajanje petih projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v Bosni in Hercegovini, 
Republiki Severni Makedoniji in Republiki Srbiji v skupni vrednosti 5,2 milijona EUR. Slovenski javni uslužbenci so 
državam Zahodnega Balkana in evropske soseščine nudili tudi kratkoročno pomoč, ki jo je v državah prejemnicah 
pomoči organizirala in financirala Evropska unija v okviru programa TAIEX. 

Pri usklajevanju besedila novega zakonodajnega predloga, ki vzpostavlja predpristopno pomoč državam Zahodnega 
Balkana in Republiki Turčiji v obdobju 2021–2027 (IPA III), je Republika Slovenija izpostavljala vprašanje nacionalnih 
ovojnic in opozarjala na potrebo po predvidljivosti pomoči in pravični delitvi sredstev. Na pobudo Republike Slovenije 
so bile v besedilo uredbe dodane določbe, ki vzpostavljajo načelo pravične delitve sredstev med državami, s katerim 
je doseženo ravnovesje med spodbujanjem uspešnosti ter zagotavljanjem pravičnega deleža pomoči in njene 
predvidljivosti za upravičenke. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je sklicalo dva sestanka Koordinacijskega odbora za Zahodni Balkan. Koordinacijski 
odbor je pripravil redno letno poročilo in akcijski načrt za delovanje Republike Slovenije na Zahodnem Balkanu. 
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SEVERNA AFRIKA IN ŠIRŠI BLIŽNJI VZHOD 

Slovenija je okrepila dvostranske odnose z Egiptom. Predsednik vlade Šarec se je ob robu prvega vrha članic Evropske 
unije in Lige arabskih držav februarja v Šarm el Šejku srečal s predsednikom Egipta Abdelom Fatahom al Sisijem. Marca 
je bil minister dr. Cerar z gospodarsko delegacijo v Egiptu na uradnem obisku. Obisk je bil namenjen nadaljevanju 
vzpostavljenega političnega dialoga ter krepitvi sodelovanja med državama. Ob obisku je potekalo zasedanje Mešane 
komisije za gospodarsko sodelovanje. Oktobra se je ob robu IV. regionalnega foruma Unije za Sredozemlje minister 
dr. Cerar srečal z ministrom za zunanje zadeve Alžirije Sabrijem Boukadoumom, s katerim sta govorila o možnostih 
hitrejših transportnih povezav prek Luke Koper in o potrebi po reševanju migracijskih izzivov. Minister dr. Cerar je 
bil novembra na uradnem obisku v Hašemitski kraljevini Jordaniji, ki je prispeval h krepitvi dvostranskih odnosov in 
sodelovanja med državama na vseh področjih, zlasti gospodarskem. Na delovnem obisku v Ljubljani je julija minister 
dr. Cerar gostil palestinskega ministra za zunanje zadeve in razseljene osebe dr. Riada Malkija, s katerim sta govorila 
o dvostranskem sodelovanju, razmerah v regiji ter palestinskih prizadevanjih za mednarodno priznanje. 

Minister dr. Miroslav Cerar z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom El Sisijem 
Foto: Urad predsednika, Egipt 

Med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve in izseljence Libanona 
so januarja potekale druge politične konzultacije, ki sta jih vodila politični direktor in generalni direktor Direktorata 
za skupno zunanjo in varnostno politiko Marn in direktor za politične in konzularne zadeve veleposlanik Gad El 
Kuri. Februarja so potekale politične konzultacije med Slovenijo in Izraelom, ki jih je na slovenski strani vodil 
politični direktor/generalni direktor Marn, na izraelski strani pa politični direktor izraelskega zunanjega ministrstva, 
veleposlanik Alon Ushpiz. Sogovornika sta se zavzela za krepitev dvostranskega sodelovanja in izmenjala stališča o 
razmerah na Zahodnem Balkanu in na Bližnjem vzhodu. Septembra so v Ljubljani potekale redne konzultacije med 
Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran, ki sta jih vodila državna sekretarka Leskovar in namestnik ministra za 
zunanje zadeve Islamske republike Iran dr. Abas Aragči. Državni sekretar mag. Božič je junija s slovensko gospodarsko 
delegacijo obiskal Izrael. Med obiskom se je srečal z visokimi predstavniki v Ministrstvu za zunanje zadeve Izraela, s 
katerimi je govoril o dvostranskih odnosih, gospodarskem sodelovanju, kibernetski varnosti in regionalnih vprašanjih. 
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Generalni direktor / politični direktor Matej Marn in veleposlanik Hani Šemajteli, generalni sekretar in namestnik zunanjega ministra Libanona 
Foto: Arhiv MZZ 

Slovenija je obnovila nerezidenčno akreditacijo v Islamski republiki Pakistan. Veleposlanica Republike Slovenije v 
Teheranu Kristina Radej je 29. marca predala poverilnice predsedniku Arifu Alviju. 

UNIJA ZA SREDOZEMLJE 

V okviru Unije za Sredozemlje je bila Slovenija posebej aktivna na področju opolnomočenja mladih, prek izobraževanja 
in medkulturnega dialoga, s pobudo Pozitivne agende za mlade v Sredozemlju. Udeležila se je rednih zasedanj Unije 
na ravni visokih uradnikov ter zasedanj sveta guvernerjev Fundacije Anne Lindh. Minister dr. Cerar se je oktobra 
udeležil IV. regionalnega foruma oz. ministrskega zasedanja Unije za Sredozemlje. 

Udeleženci  IV. regionalnega foruma Unije za Sredozemlje oktobra v Barceloni 
Foto: Arhiv MZZ 
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Minister dr. Cerar je septembra ob robu Strateškega foruma Bled sprejel na pogovor generalnega sekretarja Unije za 
Sredozemlje Naserja Kamela. Osrednja tema je bila vloga Unije za Sredozemlje pri obravnavi aktualnih izzivov na tem 
območju. Med večjimi projekti Unije za Sredozemlje je razsoljevanje vode v Gazi, h kateremu je Slovenija prispevala 
500.000 EUR, ter Evromediteranska univerza (EMUNI) s sedežem v Piranu. 

ZALIVSKE DRŽAVE 

V začetku februarja je v Bruslju potekalo ministrsko zasedanje EU-Liga arabskih držav (LAS), ki se ga je udeležila 
državna sekretarka Leskovar. Ob robu zasedanja se je srečala z zunanjima ministroma Maroka Naserjem Burito in 
Jordanije Ajmanom Al Safadijem. Konec februarja je v Šarm el Šejku potekal vrh EU-LAS, ki se ga je udeležil predsednik 
vlade Šarec. 

Minister dr. Miroslav Cerar z državno ministrico Združenih arabskih emiratov Rim Al Hašimi 
Foto: Arhiv MZZ 

Sodelovanje z zalivskimi državami se je na 
bilateralnem področju znatno okrepilo, še zlasti 
zaradi odprtja veleposlaništva Republike Slovenije 
v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih (ZAE). 
Minister dr. Cerar se je konec oktobra mudil 
na obisku v ZAE, kjer se je srečal z državnim 
ministrom za zunanje zadeve dr. Anvarjem 
Gargašem, državnim ministrom Ahmedom Al 
Sajegom ter podpredsednikom vlade in ministrom 
za predsedniške zadeve šejkom Mansurjem Bin 
Zajedom Al Nahjanom. Ob obisku je minister 
uradno odprl Veleposlaništvo Republike Slovenije 
v Abu Dabiju in kot sopredsedujoči sodeloval na 
1. zasedanju Skupne gospodarske komisije med 
Republiko Slovenijo in Združenimi arabskimi emirati. 
Srečal se je s tamkajšnjo slovensko skupnostjo in 
obiskal prizorišče EXPO 2020 v Dubaju. 

Septembra se je ob robu splošne razprave 74. 
zasedanja Generalne skupščine OZN minister dr. 
Cerar srečal z ministrom za umetno inteligenco 
ZAE Omarjem Sultanom Al Olamo. Državni sekretar 
mag. Božič je v začetku oktobra sprejel poslovno 
delegacijo Kraljevine Saudove Arabije. Šlo je za prvo 
večjo vladno-poslovno delegacijo po devetnajstih 
letih. 

Državna sekretarka Simona Leskovar in dr. Anvar Gargaš, državni minister za 
zunanje zadeve v kabinetu predsednika Vlade Združenih arabskih emiratov 
Foto: Arhiv MZZ 
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PODSAHARSKA AFRIKA 

V organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve, pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Pahorja in 
v sodelovanju z britanskim inštitutom za mednarodne zadeve Chatham House ter Generalnim direktoratom za 
mednarodno sodelovanje in razvoj Evropske komisije (DG-DEVCO) je od 15. do 16. maja potekala 8. mednarodna 
konferenca Dan Afrike, ki se je je udeležilo več kot 300 udeležencev, med njimi minister za zunanje zadeve Zelenortskih 
otokov Luis Filipe Lopes Tavares, ministrica za zunanje zadeve Srednjeafriške republike Sylvie Baďpo-Temon, 
namestnik ministrice za zunanje zadeve Gane Mohammad Habibu Tijani ter minister za gospodarski razvoj Gane dr. 
Ibrahim Mohammed Awal, ki se je dogodka udeležil z močno gospodarsko delegacijo. 

Nagovor ministrice za zunanje zadeve Srednjeafriške republike Sylvie Baïpo-Temon na Dnevu Afrike 
Foto: STA 

Vlada Republike Slovenije je decembra sprejela sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Dakarju v Republiki 
Senegal in o imenovanju Mamadouja Moustaphe Sarra za častnega konzula Republike Slovenije v Dakarju. Februarja 
je začel delovati Konzulat Republike Slovenije v Kampali v Ugandi, ki ga vodi častna konzulka dr. Meera Vadodaria. 

Slovenija je v letu 2019 aktivno sodelovala na ključnih dogodkih okrepljenega partnerstva EU z Afriko. Minister dr. Cerar 
se je januarja udeležil ministrskega zasedanja med Evropsko unijo in Afriško unijo v Bruslju. V sklopu misije EUTM 
Mali je leta 2019 delovalo osem pripadnikov Slovenske vojske. Slovenija je tudi v tem letu namenila finančni prispevek 
v skupni višini 50.000 evrov za projekt GAR-SI (Skupine za hitro odzivanje – nadzor in posredovanje v Sahelu) v okviru 
Kriznega skrbniškega sklada EU za stabilnost in odpravljanje temeljnih vzrokov za iregularne migracije in razseljene 
osebe v Afriki ter v Prostovoljni skrbniški sklad Pogodbe o trgovini z orožjem za pomoč pri implementaciji omenjene 
pogodbe. V sklopu multilateralnih prizadevanj je Slovenija strokovno prispevala k pripravam na pogajanja za prihodnji 
sporazum o partnerstvu med EU in afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami (za obdobje po sporazumu 
iz Cotonouja). ITF – Ustanova za krepitev človekove varnosti je v 2019 izvajala Program zgodnjega obveščanja in 
upravljanja konfliktov v državah članicah Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS). 
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AZIJA 

Slovenija je aktivno delovala v okviru odnosov EU z azijskimi državami. Januarja se je minister dr. Cerar udeležil 22. 
zasedanja zunanjih ministrov EU-ASEAN v Bruslju, kjer je bil potrjen interes, da se odnosi med EU in ASEAN-om 
nadgradijo na raven strateškega partnerstva. 

Minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar in kitajski zunanji minister Vang Ji 
Foto: Arhiv MZZ 

Odnosi z azijskimi državami so se krepili tudi na bilateralnem področju, zlasti s Kitajsko, Indijo, Japonsko in Republiko 
Korejo. S Kitajsko se je nadaljeval dialog na različnih ravneh, vključno z dvostranskimi obiski resornih ministrov ter 
političnimi konzultacijami na ravni namestnikov zunanjih ministrov. Aprila sta se ob robu vrha 17 + 1 v Dubrovniku 
srečala predsednika vlad Slovenije in Kitajske, Šarec in Ši Džinping, ki sta se dogovorila o sodelovanju na področju 
inovacij ter malih in srednje velikih podjetij. Uradni obisk kitajskega ministra za zunanje zadeve Vang Jija je bil izveden 
decembra v Ljubljani (zadnji tovrstni obisk je bil leta 2008). Kitajska ostaja najpomembnejši trgovinski partner 
Slovenije v Aziji in pomemben partner EU v mednarodnih organizacijah. Slovenija je na podlagi aktivnega sodelovanja 
v Pobudi 17 + 1 povečala svojo vidnost na Kitajskem. Od leta 2013 blagovna menjava narašča po letni stopnji cca. 
petnajst odstotkov. Slovenija je oktobra v Kranjski gori gostila drugi kitajsko-slovenski forum zimskih športov, kjer so 
strokovnjaki obeh držav izmenjali izkušnje in dobre prakse na področju zimskih športov. Slovenija je v okviru Pobude 17 
+ 1 nadaljevala v vodilni vlogi pri Koordinacijskem mehanizmu za sodelovanje v gozdarstvu. Decembra je bil zaključen 
postopek za imenovanje novega častnega konzula Republike Slovenije v Hongkongu in Macau Michaela Wing-Kong 
Laua. 

Septembra je potekal prvi uradni obisk predsednika Republike Indije Rama Natha Kovinda z gospodarsko delegacijo v 
Republiki Sloveniji. Srečal se je z gostiteljem predsednikom Pahorjem, s predsednikom vlade Šarcem in predsednikom 
Državnega zbora mag. Židanom. V okviru obiska sta se sestala državna sekretarka Leskovar in sekretar za Zahod 
v ministrstvu za zunanje zadeve Republike Indije A. Gitesh Sarma. Decembra je v Rimu ob robu konference Rome 
MED Dialogues potekalo srečanje ministra dr. Cerarja z ministrom za zunanje zadeve Indije dr. Subrahmanyamom 
Jaishankarjem. 
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Državna sekretarka Simona Leskovar s sekretarjem za Zahod indijskega zunanjega ministrstva Anumulo Giteshem Sarmo 
Foto: Arhiv MZZ 

Politični dialog z Japonsko se je dvignil na doslej najvišjo raven. Minister dr. Cerar se je prvič po enajstih letih ob robu 
Münchenske varnostne konference februarja srečal z ministrom za zunanje zadeve Japonske Tarom Konom in ga 
povabil na obisk v Slovenijo, ki je bil izveden avgusta. Delovni obisk ministra Kona v Sloveniji je bil prvi obisk na tej ravni od 
vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama; minister Kono se je srečal tudi s predsednikom Pahorjem. Ministra 
sta izpostavila odlično gospodarsko sodelovanje med državama, zlasti na področju japonskih investicij v Sloveniji in 
obiskala podjetje Yaskawa. Ministra sta se pogovarjala tudi o sodelovanju na Zahodnem Balkanu, prihodnosti Evrope, 
aktualnih mednarodnih temah in Olimpijskih igrah 2020 v Tokiu. Decembra se je ob robu ministrskega zasedanja 
ASEM v Madridu minister dr. Cerar srečal z novim japonskim zunanjim ministrom Tošimicujem Motegijem. 

Minister dr. Miroslav Cerar in japonski minister za zunanje zadeve Taro Kono 
Foto: STA 
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Predsednik Pahor je februarja sklenil odlikovati predsednika Republike Koreje Moona Jae ina z najvišjim državnim 
odlikovanjem za njegov »neprecenljiv prispevek k spravi in mirnemu sožitju na Korejskem polotoku«, ki ga je visoki 
naslovnik sprejel. Oktobra se je predsednik Pahor udeležil svečanih dogodkov ob ustoličenju japonskega cesarja 
Naruhita v Tokiu in se sestal s predsednikom vlade Japonske Šinzojem Abejem. Osrednje teme pogovora so bile 
dvostransko sodelovanje na gospodarskem in znanstvenem področju ter sodelovanje v regiji Zahodnega Balkana. 
Predsednik Pahor je obiskal Univerzo v Cukubi in napovedal podelitev nacionalnega odlikovanja za zasluge pri 
promociji slovenske znanosti v svetu generalnemu direktorju inštituta KEK prof. dr. Masanoriju Jamaučiju. 

Minister dr. Cerar se je decembra ob robu ministrskega zasedanja ASEM v Madridu srečal z ministrico za zunanje 
zadeve Republike Koreje Kang Kyung-wha, s katero sta govorila o možnostih za okrepitev sodelovanja med državama 
in izmenjavo obiskov. Državna sekretarka Leskovar je aprila v Republiki Koreji opravila politične konzultacije s prvim 
namestnikom ministra za zunanje zadeve Chojem Sei-youngom, z namestnikom ministra za zdravje Kwonom Deok-
cheolom pa je podpisala Upravni dogovor za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti ter odprla konzulat Republike 
Slovenije v Seulu, ki ga vodi častni konzul Chung Mong-won. 

Obisk državne sekretarke Simone Leskovar v Republiki Koreji 
Foto: Arhiv MZZ 

Nekdanji predsednik vlade, minister za zunanje zadeve in poslanec v Evropskem parlamentu Alojz Peterle je novembra 
od cesarja Naruhita prejel najvišje japonsko odlikovanje – veliko lento reda vzhajajočega sonca – za prispevek h krepitvi 
dvostranskih odnosov med Japonsko in Slovenijo, pa tudi za prispevek h krepitvi odnosov med Japonsko in EU. 

46 



ASEM 

Slovenija je aktivno sodelovala v formatu ASEM, ki povezuje Evropo in Azijo. Udeležila se je treh zasedanj na ravni 
visokih uradnikov – v Bruslju, Tokiu in v Sydneyu; minister dr. Cerar se je udeležil 14. zasedanja zunanjih ministrov 
ASEM, ki je decembra potekalo v Madridu. Ob robu zasedanja se je srečal z zunanjimi ministri Japonske, Vietnama, 
Singapurja, Republike Koreje ter z visokim predstavnikom EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepom 
Borrellom. 

14. zasedanje zunanjih ministrov ASEM v Madridu 
Foto: Arhiv MZZ 

OCEANIJA 

Novembra je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik obiskal Avstralijo. Obisk je prispeval h 
krepitvi stikov Slovenije s slovensko skupnostjo v Avstraliji. 
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STRATEŠKE ŠTUDIJE IN ANALIZE 
V okviru vsakoletnega delovnega načrta je analitika ministrstva, ki deluje znotraj Sektorja za strateške študije in analize, 
uredila tudi pričujoče Poročilo Ministrstva za zunanje zadeve 2019. Poročilo bralcu predstavlja dosežke slovenske 
diplomacije, razdeljene po vsebinskih delovnih področjih direktoratov in sekretariata ministrstva, opremljene z 
izbranimi fotografijami. Poročila direktoratov ministrstva podajajo strnjen vsebinski letni pregled aktivnosti, sekretariat 
pa predstavlja delo ministrstva v številkah. V poglavju Kronologija dogodkov je na voljo pregled pomembnejših 
dejavnosti ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja in obeh državnih sekretarjev. Več o diplomatskih dogodkih 
pa bralec lahko najde na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve. 

Analitično delo je tudi v letu 2019 potekalo v skladu z izvajanjem Strategije in deklaracije o zunanji politiki Republike 
Slovenije iz julija 2015 in Globalne strategije Evropske unije iz junija 2016. 

Na področju strateškega načrtovanja so analitiki v skladu z ustaljeno prakso in delovnim načrtom na konzultacijah 
gostili analitike ministrstev za zunanje zadeve nekaterih držav oz. so se udeležili konzultacij v drugih državah. Februarja 
so v Haagu potekale analitične konzultacije s kolegi iz Nizozemske, marca v Skopju z analitiki iz Severne Makedonije. 
Aprila je prišel na konzultacije v Slovenijo direktor za analize iz ministrstva za zunanje zadeve Latvije. Maja je v Talinu 
vodja slovenske analitike, veleposlanik dr. Stanislav Raščan, opravil konzultacije s kolegi iz Estonije. V začetku junija 
je opravil povratne strateške konzultacije na Madžarskem, nato pa se je v Bruslju udeležil rednega polletnega srečanja 
načrtovalcev politik držav članic Evropske unije. Septembra se je ob robu Strateškega foruma Bled srečal z vodjo 
estonske analitike, oktobra pa je v Minsku opravil redne povratne strateške in analitične konzultacije z Belorusijo ter 
v Rigi z Latvijo. 

Vodja in analitiki Sektorja za strateške študije in analize so se v letu 2019 udeleževali številnih srečanj in seminarjev. 
Januarja so se v Bruslju udeležili izvedenskega foruma Inštituta Evropske unije za varnostna vprašanja pod naslovom 
Kaj prihaja? Vodja analitike se je konec januarja aktivno udeležil redne letne transatlantske konference v Berlinu. Na 
panelu o vlogi »nove Evrope« in vzhodnega krila je predstavil sodelovanje strateških služb in skupin strokovnjakov iz 
sodelujočih držav znotraj kitajske Platforme 16 + 1 in v pobudi Treh morij. Februarja se je v Haagu udeležil 4. planetarne 
varnostne konference in se srečal s predstavniki inštituta Clingendael. Marca se je aktivno udeležil seminarja Balkans 
360, ki sta ga v Skopju skupaj organizirala German Marshall Fund in Center za Evropske varnostne študije George C. 
Marshall. V začetku aprila se je udeležil prvega Natovega srečanja načrtovalcev politik v Washingtonu ob praznovanju 
70. obletnice Nata. Udeležence je ob tej priložnosti na pogovor sprejel tudi državni sekretar Michael Pompeo. 

V maju se je vodja analitike udeležil 5. svetovnega foruma o medkulturnem dialogu v Bakuju in konference Lennart Meri 
v Talinu. Junija je aktivno sodeloval na srečanju nekdanjih udeležencev programa Centra za evropske varnostne študije 
George C. Marshall v Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji. Slovenska analitika je ob 100. obletnici združitve Prekmurja 
z matično domovino julija v Murski Soboti soorganizirala konferenco o vlogi velesil pri procesu. Na konferenci so bili 
prisotni tudi veleposlaniki ZDA, Združenega kraljestva, Francije, Italije in Japonske. 

Vodja Sektorja za strateške študije in analize dr. Stanislav Raščan na 6. simpoziju Platforme 17 + 1 
Foto: Arhiv MZZ 48 



 

 

 

 

 

 

 

Ob robu Strateškega foruma Bled so analitiki septembra soorganizirali 6. simpozij skupin strokovnjakov iz Srednje in 
Vzhodne Evrope ter Kitajske (17 + 1) na visoki ravni. Istega meseca so sodelovali pri organizaciji srečanja nekdanjih 
udeležencev programa Centra za evropske varnostne študije George C. Marshall na veleposlaništvu ZDA v Ljubljani. 
Oktobra se je vodja analitike v Bruslju udeležil letne konference Inštituta EU za varnostne študije, Foruma Dialog v 
Minsku in Varnostne konference v Rigi. Decembra je v Zagrebu sodeloval na 7. konferenci o varnostnih dilemah Evrope 
v organizaciji Centra za varnostno sodelovanje RACVIAC. 

Sektor za strateške študije in analize je v letu 2019 obiskalo več tujih veleposlanikov in drugih diplomatov iz akreditiranih 
veleposlaništev v Republiki Sloveniji, ki so jih zanimale dejavnosti s področja analitike in strateškega načrtovanja v 
slovenski diplomaciji. Prav tako se je v sektorju za strateške študije in analize na vljudnostnih in vsebinskih razgovorih 
mudilo več delegacij in zainteresiranih predstavnikov strokovne javnosti s področja načrtovanja zunanje politike. 

Analitiki ministrstva za zunanje zadeve so vse leto spremljali aktualno tematiko v mednarodnih odnosih in se nanjo 
odzivali v svojih rednih publikacijah – Mesečnikih, Situacijskih poročilih, Strateških razmislekih ter Dogodkih in 
analizah. V analitičnih biltenih so bile redno obravnavane najrazličnejše geopolitične in varnostne teme, globalna 
zavezništva ter druga globalna strateška politična in gospodarska vprašanja: 

• ZDA: odnosi z Iranom, Severno Korejo (srečanja med Trumpom in Kimom), odnosi s Sirijo in kurdsko vprašanje, 
politika do Zahodnega Balkana, Grenlandija; 

• Ruska federacija: plinska geopolitika, Južni Kavkaz, Ruska federacija in Korejski polotok, vpliv Ruske federacije 
na Zahodnem Balkanu s podporo Srbiji; 

• Kitajska: pobuda 16 + 1, pobuda Pas in pot, informacijsko-komunikacijske teme, Hongkong, diplomatski obiski 
predsednika Ši Džinpinga, Nato in Kitajska; 

• Indija: med hindujstvom in sekularizmom, zaostrovanje med Indijo in Pakistanom v Kašmirju, Kašmir in 
Assam, indijske zunanjepolitične strateške ambicije; 

• druge aktualne mednarodne/globalne teme: prihodnost zveze Nato, »sirijska geopolitika«, kibernetske 
teme, škofovska sinoda v Amazoniji, vatikanska konferenca o zaščiti mladih v cerkvi, povezljivost in ohranjanje 
naravnega ravnovesja, izginjanje biotske raznolikosti, svet v plamenih protestov, človekove pravice na globalni 
ravni in v posameznih primerih (Saudova Arabija, ječe današnjih dni, razumevanje spolno nevtralne rabe jezika 
idr.), tekma za vesolje itd. 

V sklopu evropskih in regionalnih tem so bile v analitičnih publikacijah obravnavane: volitve v Evropski parlament, 
nova Evropska komisija, nova predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, evropske kadrovske teme, 
protimigrantski populizem, odlašanje s širitvijo, Evropska unija in boj proti korupciji, Evropska unija in Severna Irska, 
odnosi med Francijo in Italijo, aktualna dogajanja v Franciji, kriza v Italiji, Madžarska–Evropska unija–Slovenija, 
pobuda Tri morja, Evropska unija in Vzhodno partnerstvo, Evropska unija in bližnjevzhodni mirovni proces, vodilne 
članice Evropske unije, razmere v Turčiji, Severna Makedonija, politična kriza v Srbiji, Albanija in Kosovo, migracijski 
tokovi v BiH, obisk francoskega predsednika Macrona v Beogradu, Nobelov nagrajenec za literaturo Peter Handke in 
nekdanja Jugoslavija. 

Teme iz arabskega sveta, Latinske Amerike, Azije in Afrike in drugo: Afriški rog, Sahel, območje Velikih jezer, Severna 
Afrika med stabilnostjo in demokracijo, trend afriških maratonskih predsedniških mandatov v zatonu, gospodarski 
vidiki afriške renesanse, Egipt, Alžirija, Sudan, Zambija, Južna Afrika, Uganda, Argentina, Brazilija, Venezuela, 
Indonezija, Nova Zelandija itd. 

V sklopu analitičnega publiciranja so bile objavljene tudi recenzije štirih strokovnih knjig s področja mednarodnih 
odnosov in zunanje politike. 

Tudi v letu 2019 je bila analitika dejavna na področju izobraževanja diplomatov, saj je znotraj Strokovno-izobraževalnega 
sveta ministrstva sodelovala pri načrtovanju novega sistema usposabljanja diplomatov, pri organizaciji in izvedbi 
diplomatskih izpitov v aprilu in novembru ter višjega diplomatskega izpita v marcu. 
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Posebni odposlanec zunanjega ministra za strateške zadeve veleposlanik Iztok Mirošič je na 29. zasedanju Ekonomskega foruma v Krynici 
Zdrój na Poljskem sodeloval v razpravi z naslovom Kriza ali konec mednarodnega reda kot ga poznamo 
Foto: Arhiv MZZ 
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SPLOŠNE IN INSTITUCIONALNE ZADEVE 
Ministrstvo za zunanje zadeve je zagotavljalo vsebinsko podporo za udeležbo predsednika vlade na zasedanjih 
Evropskega sveta. Evropski svet se je sestal na štirih rednih zasedanjih, treh izrednih zasedanjih in na neformalnem 
vrhu v romunskem mestu Sibiu. 

Razprave evropskih voditeljev so bile posvečene ekonomskim temam, kot so razvoj enotnega trga, industrijska 
politika in evropska digitalna politika ter prednostnih nalogah evropskega semestra. Razpravljali so tudi o vprašanjih, 
povezanih z delovanjem evrskega območja, predvsem o poglabljanju ekonomske in monetarne unije. Veliko 
pozornosti so posvečali skupnemu pristopu k boju proti podnebnim spremembam, vse leto so potekale tudi razprave 
o prihodnjem večletnem finančnem okviru. Po volitvah v Evropski parlament so voditelji razpravljali o imenovanju 
najvišjih funkcionarjev EU (predsednica Evropske komisije, predsednik Evropskega sveta in visoki predstavnik za 
skupno zunanjo in varnostno politiko ter predsednica Evropske centralne banke). 

Ob koncu zakonodajnega cikla so obravnavali ključne politične usmeritve za prihodnje zakonodajno obdobje. Dogovor 
o prednostnih nalogah, ki so ga voditelji dosegli na srečanju v Sibiuu, je bil formalno predstavljen v dokumentu 
Strateška agenda 2019–2024, ki so ga voditelji potrdili na zasedanju Evropskega sveta v juniju. 

Državni sekretar mag. Dobran Božič, državna sekretarka za Evropske zadeve Hrvaške Andreja Metelko-Zgombić, generalni direktor za brexit iz 
Združenega kraljestva Alex Ellis in državna sekretarka za Evropske zadeve Portugalske Ana Paula Zacarias 
Foto: Svet EU 

Voditelji so se sestajali tudi na podlagi 50. člena Pogodbe o EU in obravnavali vprašanja, povezana z izstopom 
Združenega kraljestva iz EU. Po treh neuspelih poskusih britanske vlade, da bi britanski parlament potrdil Sporazum o 
izstopu, dosežen novembra 2018 na ravni glavnih pogajalcev EU in Združenega kraljestva, se je v letu 2019 nadaljevalo 
urejanje odnosov med EU in Združenim kraljestvom. Evropski svet je tako 21. marca podaljšal rok za izstop Združenega 
kraljestva iz EU – najprej do 12. aprila, nato pa do 31. oktobra. Po odstopu predsednice britanske vlade Therese May je 
vodenje vlade prevzel Boris Johnson, ki je od EU zahteval ponovno odprtje pogajanj in preoblikovanje določil o mejnem 
režimu med Severno Irsko in Republiko Irsko. Novi sporazum s spremenjenim protokolom o Irski in Severni Irski ter z 
novo politično deklaracijo o prihodnjih odnosih v britanskem parlamentu ni bil potrjen, saj so bile razpisane predčasne 
volitve. Evropski svet je glede na te okoliščine odobril novo podaljšanje izstopa Združenega kraljestva iz EU do 31. 
januarja 2020. Ministrstvo je pripravljalo vsa potrebna gradiva in informacije za zasedanja v formatu EU 27. Pri tem je 
koordiniralo resorna ministrstva ter o dogodkih in odločitvah obveščalo Državni zbor. 

Pred prevzemom položaja predsednika Evropskega sveta je Slovenijo obiskal predsednik belgijske vlade Charles 
Michel; ob tej priložnosti sta z gostiteljem predsednikom vlade Marjanom Šarcem govorila o ključnih vprašanjih, s 
katerimi se trenutno sooča EU. Tudi za ta obisk je ministrstvo pripravilo potrebna gradiva. 
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Državni sekretar mag. Dobran Božič in švedski minister za evropske zadeve Hans Dahlgren na februarskem zasedanju Sveta EU za splošne 
zadeve 
Foto: Arhiv MZZ 

Ministrstvo je zagotavljalo zastopanost na ministrskih zasedanjih Sveta EU za splošne zadeve, ki so potekala mesečno 
v Bruslju ali v Luksemburgu. Poleg tega je zagotavljalo vsebinsko podporo za predstavitev stališč Republike Slovenije 
na teh zasedanjih. Z njimi je redno seznanjalo tudi diplomatska predstavništva drugih držav članic Evropske unije 
v Sloveniji in poslance v Državnem zboru Republike Slovenije. Svet za splošne zadeve je glavno pozornost namenili 
pripravam na zasedanja Evropskega sveta, pogajanjem o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, 
aktualnim vprašanjem glede stanja pravne države v Evropski uniji, predvsem na Poljskem in na Madžarskem, širitvi 
EU ter drugim pomembnim horizontalnim in institucionalnim vsebinam. V letu 2019 se je trikrat sestal tudi v formatu 
27 držav članic EU in razpravljal o aktualnih vprašanjih glede izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne 
Irske iz Evropske unije. 

V letu 2019 so pogajanja o večletnem finančnem okviru EU prešla v politično fazo, pri čemer je finsko predsedstvo 
predstavilo prvi kompromisni predlog glede obsega in razdelitve sredstev po programih. Poleg priprave ustreznih 
podlag za udeležbo predstavnikov Slovenije na zasedanjih Evropskega sveta, Sveta za splošne zadeve in bilateralnih 
srečanjih je ministrstvo pomagalo oblikovati predloge rešitev glede bistvenih odprtih vprašanj za Slovenijo, predvsem 
na področju kohezijske politike in politike razvoja podeželja, ki sta ključni slovenski prednostni temi v pogajanjih. 

Ministrstvo je spremljalo delo Evropskega parlamenta in njegovih delovnih teles ter o tem obveščalo pristojna 
ministrstva in vladne službe. To delo je bilo še zlasti intenzivno zaradi volitev v Evropski parlament. Poleg tega je 
ministrstvo spremljalo in medresorsko usklajevalo pripravo amandmajev na odgovore Sveta EU in Evropske službe za 
zunanje delovanje na pisna poslanska vprašanja, ki so jih poslanci Evropskega parlamenta postavili Svetu EU in visoki 
predstavnici za zunanje zadeve. 

Ministrstvo je pripravljalo prispevke, stališča in usmeritve za institucionalna vprašanja EU, ki so bila obravnavana v 
Delovni skupini Sveta za splošne zadeve, in sicer glede Statuta evropskega varuha človekovih pravic, preiskovalne pravice 
Evropskega parlamenta, Uredbe o evropskih političnih strankah, ratifikacije Volilnega akta, Registra transparentnosti, 
sestave Odbora regij in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora v mandatnem obdobju 2020–2025, sporazuma 
glede prekinitvenega obdobja za posredovanje delegiranih aktov v času volitev ter zagotavljanja svobodnih in poštenih 
volitev. Pripravilo in medresorsko je uskladilo stališča Slovenije glede prilagoditve prvega paketa pravnih aktov, ki 
vsebujejo sklic na regulativni postopek s pregledom in ki jih je bilo treba uskladiti z Lizbonsko pogodbo. 
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KAKŠNO EVROPSKO UNIJO 
SI ŽELIMO DRŽAVLJANI ? 

EU v vsakdanJem življenju in trajnostnem regionalnem razvoju 

Razprava o prihodnosti EU se je na ravni Evropskega sveta nadaljevala in v preteklem zakonodajnem obdobju doživela 
svoj vrhunec na dveh zasedanjih ob koncu zakonodajnega obdobja. Na neformalnem vrhu 9. maja v Sibiuu so voditelji 
sprejeli deklaracijo, ki predstavlja potrditev enotnosti EU-27 in izraz zavezanosti poglavitnim načelom, na katerih 
temelji EU. Drugi vrhunec je bilo zasedanje Evropskega sveta 20. in 21. junija, ko je bila sprejeta Strateška agenda, ki 
opredeljuje krovne prednostne naloge v novem zakonodajnem obdobju. 

Posvet z državljani o prihodnosti EU v Škofji Loki 
Foto: Tamino Petelinšek/STA 

V okviru razprav o prihodnosti EU je ministrstvo sodelovalo pri organizaciji vladnih posvetovanj z državljani, ki so se 
začela v lokalnih skupnostih. Vladni posveti so potekali v petih občinah: Ajdovščini, Slovenskih Konjicah, Grosupljem, 
Škofji Loki in Ljutomeru. Poleg stalne splošne teme o EU, tj. tega, kako državljani doživljajo EU in koliko so sami 
pripravljeni narediti za aktivno državljanstvo, so bile teme prilagojene izraženemu interesu občin: evropska sredstva 
in projekti, kmetijstvo, turizem, trajnostni razvoj in podnebne spremembe, mladi in medgeneracijsko sodelovanje, 
populizmi, migracije itd. Za ministrstvo je bil zlasti pomemben posvet z gimnazijci v Škofji Loki, na katerem sta 
sodelovala minister dr. Miroslav Cerar ter bavarski državni minister za evropske in zvezne zadeve in medije dr. Florian 
Herrmann. 

Reformna pričakovanja za novo zakonodajno obdobje je po izvolitvi v Evropskem parlamentu predstavila tudi 
predsednica Komisije Ursula von der Leyen. K vsebinskim, področnim prednostnim nalogam Komisije (evropski zeleni 
dogovor; gospodarstvo za ljudi; Evropa, pripravljena na digitalno dobo; zaščita našega evropskega načina življenja; 
močnejša Evropa v svetu) je dodala tudi prednostno nalogo »nova spodbuda za evropsko demokracijo«. Napovedala 
je konferenco o prihodnosti Evrope, ki naj bi se začela v letu 2020 in trajala dve leti. Na njej naj bi sodelovali državljani 
EU, civilna družba, institucije EU in nacionalni parlamenti kot enakovredni partnerji. Evropski svet je na decembrskem 
zasedanju začel razpravo o pripravi konference in o tem sprejel sklepe, Evropski parlament pa je že zasnoval koncept 
konference. 

Ministrstvo je na ravni EU in v drugih okvirih spremljalo in usklajevalo politične vidike krepitve spoštovanja vladavine 
prava in temeljnih vrednot Evropske unije. O tem je redno razpravljal Svet za splošne zadeve. Teme razprav so 
obsegale spremljanje stanja vladavine prava na Poljskem in Madžarskem. Ob slabšanju stanja vladavine prava se je 
začel razmislek o nadaljnji krepitvi spoštovanja tega temeljnega načela v Uniji, h kateremu je s pripravo odziva na 
sporočilo Komisije dejavno prispevala tudi Slovenija, ki deluje v skupini enako mislečih prijateljev vladavine prava. Ob 
robu Sveta je bila sprožena tudi pobuda o periodičnem mehanizmu medsebojnega pregleda vladavine prava v državah 
članicah. Da bi dosegli učinkovitejše usklajevanje razpoložljivih mehanizmov za krepitev spoštovanja vladavine prava, 
so potekale razprave o reviziji letnega dialoga o vladavini prava v Svetu, z novo Komisijo pa tudi o pobudi za letni 
ciklični pregled stanja vladavine prava. 
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Ministrstvo na podlagi poslovnika vlade sodeluje s pristojnimi ministrstvi pri pripravi odgovorov v postopkih, ki jih 
v zvezi z ugotavljanjem kršitev prava EU v predsodni fazi zoper Slovenijo vodi Evropska komisija, in pri pripravi 
opredelitev v sodnih postopkih, ki jih zaradi domnevnih kršitev prava EU zoper Slovenijo pred Sodiščem EU sproži 
Evropska komisija. Ob koncu leta je Evropska komisija zoper Slovenijo vodila 53 postopkov ugotavljanja kršitev prava 
EU s področij pristojnih ministrstev. Ministrstvo je kot centralna kontaktna točka s pristojnimi ministrstvi in Evropsko 
komisijo sodelovalo tudi v okviru neformalnega dialoga med Evropsko komisijo in državami članicami EU, pri t. i. 
Pilotu EU, kjer Evropska komisija ugotavlja potencialno neskladnost s pravom EU – Slovenija je imela ob koncu leta 
odprtih 12 zadev. 

Ministrstvo pripravlja zakone o ratifikaciji sporazumov EU s tretjimi državami. V letu 2019 je pripravilo zakone o 
ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter 
Japonsko na drugi strani, sklenjenega v Tokiu 17. julija 2018, celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med 
Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko 
Armenijo na drugi strani, sklenjenega v Bruslju 24. novembra 2017, ter Protokola o pristopu k Trgovinskemu sporazumu 
med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop 
Ekvadorja, sklenjenega v Bruslju 11. novembra 2016. 

EVROPSKE POLITIKE 
Svet za konkurenčnost je razpravljal o prihodnosti notranjega trga in industrijske politike v kontekstu novega koncepta 
trajnostne rasti, ki povezuje politiko enotnega trga, industrijsko politiko, digitalno revolucijo in sodobno konkurenco, 
industrijsko in trgovinsko politiko. Ministri za gospodarstvo so lani razpravljali ter sprejeli sklepe o prihodnji industrijski 
strategiji 2030, o vplivu umetne inteligence na industrijo, sklepe o novi ravni ambicij za konkurenčni enotni trg ter 
sklepe o konkurenčnosti turističnega sektorja. Sprejet je bil splošni pristop do predloga Direktive o zastopniških 
tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov. Na področju vesolja so ministri razpravljali o vlogi vesoljskega 
sektorja pri spodbujanju trajnostne rasti ter o krepitvi vloge EU kot globalnega akterja na področju vesolja in o razvoju 
vesoljske industrije, ki pomembno prispeva k vrsti politik, od podnebnih sprememb do kmetijstva in digitalne agende. 
Ministri, pristojni za znanost in inovacije, so s svojega vidika razpravljali o vplivu raziskav in inovacij na povečanje 
konkurenčnosti gospodarstva EU, tudi v luči novega koncepta trajnostne rasti. Na zakonodajnem področju so dosegli 
dogovor glede akta o sinergijah med krovnim raziskovalno-inovacijskim programom Obzorje Evropa in drugimi 
programi EU ter glede dopolnitev uredbe o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), sprejeli 
pa so še sklepe Sveta o Sveta o posodobljeni Strategiji EU na področju bioekonomije. 

Tudi v letu 2019 se je krepil pomen digitalne preobrazbe in zagotavljanja varnosti v kibernetskem prostoru za varnost 
in blaginjo evropske družbe ter za rast in konkurenčnost EU na globalni ravni. Po doslej sprejeti digitalni zakonodaji, 
pri kateri velja posebej izpostaviti splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), se je nadaljevala strateška politična 
razprava o pomenu digitalizacije za konkurenčnost, rast in razvoj EU ter sprejemanje ustrezne zakonodaje na področju 
digitalne preobrazbe. V prvi polovici leta – v času predsedovanja Romunije – so bili sprejeti sklepi Sveta o prihodnosti 
visoko digitalizirane Evrope po letu 2020 in Program za digitalno Evropo, ki zagotavlja sredstva v višini 9 milijard evrov 
za hitrejši proces digitalne transformacije. V drugi polovici 2019 – v času predsedovanja Finske – pa se je nadaljevalo 
delo glede osredotočanja in krepitve digitalizacije kot integralnega elementa skupnega evropskega trga za doseganje 
konkurenčnega podatkovnega gospodarstva. Na decembrskem zasedanju Sveta za transport, telekomunikacije in 
energijo (TTE) je bila opravljena politična razprava, vezana na EU kot vozlišče za etično uporabo podatkov pri razvoju 
umetne inteligence (AI) ter za nadaljnji razvoj čezmejnega podatkovnega gospodarstva. Prav tako je Svet TTE sprejel 
zaključke, vezane na pomen tehnologije 5G za evropsko gospodarstvo, in opozoril na potrebo po skupnem upravljanju 
varnostnih tveganj, povezanih z uvajanjem tehnologije 5G. Nova Evropska komisija je digitalizacijo umestila med 
ključne prednostne naloge v predstavljenih političnih smernicah za delo v mandatu 2019–2024. 

Voditelji EU so junija za eno osrednjih prednostnih nalog do leta 2024 določili izgradnjo podnebno nevtralne, zelene, 
pravične in socialne Evrope, decembra pa z izjemo ene same države sklenili, da želi EU do leta 2050 postati prvo 
podnebno nevtralno gospodarstvo na svetu. Evropska komisija je konec leta z objavo Evropskega zelenega dogovora 
predstavila svoj prvi načrt za doseganja tega cilja, pri tem pa izhajala iz številnih ministrskih razprav, tudi na ravni 
ministrov za okolje, ki so svoja videnja podali v zaključkih za naslednji akcijski načrt za okolje, za prehod v krožno 
gospodarstvo, za zaščito biotske raznovrstnosti in druge z zeleno preobrazbo povezane vsebine. Pomemben napredek 
je bil dosežen na področju zmanjšanja emisij iz cestnega prevoza ter pri spodbujanju trajnostnega financiranja, potem 
ko so bile sprejete uredba, ki zaostruje emisijske standarde za osebne avtomobile, uredba, ki tovrstne standarde sploh 
prvič uvaja za tovorna vozila, ter revizija direktive za spodbujanje čiste mobilnosti pri razpisih za javna naročila. Na 
podlagi akcijskega načrta za vključitev trajnostnega razvoja v kapitalske trge so napredovala tudi pogajanja o predlogu 
uredbe o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (taksonomija), uveljavila pa se je tudi delegirana 
uredba, ki na novo vzpostavlja Sklad za investicije, namenjena sofinanciranju predstavitvenih projektov inovativnih 
tehnologij na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. 
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Na področju energetike so bili s sprejetjem podnebno energetskega svežnja postavljeni temelji za vzpostavitev 
Energetske unije ter temelji skupne energetske politike. V povezavi s predvidenim prehodom v podnebno nevtralno 
družbo do 2050 je Evropska komisija že napovedala revizijo obstoječih ciljev do 2030 (tako na ravni EU kot na ravni 
držav članic). Slovenija je napovedala sprejem ambicioznih ukrepov, ki pa morajo biti hkrati tudi realni. Svetu EU in 
Evropskemu parlamentu je uspelo doseči tudi soglasje o Uredbi o označevanju pnevmatik. 

Na področju prometa je bil po dvoletnih pogajanjih dosežen dogovor glede Mobilnostnega svežnja I (socialni in tržni 
steber). Dogovor je podlaga za vzpostavitev enotnega trga za mednarodni cestni promet, ki bo upošteval tudi socialni 
vidik. Nadaljevala so se pogajanja glede Direktive o evrovinjeti, ki predvideva poenotenje EU cestninjenja po načelu 
»onesnaževalec plača« in postopno ukinjanje sedanjega vinjetnega sistema. Decembra je bil sprejet splošni pristop za 
racionalizacijo ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja (omrežje TEN-T), katerega cilj je 
pospešiti delo na vseevropskih jedrnih projektih TEN-T, ki morajo biti zaključeni do leta 2030. Junija je bila z Vzhodnim 
partnerstvom podpisana skupna deklaracija o sodelovanju na področju prometa, logistike in izboljševanju prometnih 
povezav z EU v okviru TEN-T. 

Na področju kmetijstva so se nadaljevale osredotočene in intenzivne razprave o svežnju o reformi skupni kmetijski 
politiki (SKP) za obdobje 2021–2027. V ospredju razprav so bili okoljski in podnebni vidiki SKP, prožnost držav članic 
pri pogojenostih in ekosistemih ter novi model izvajanja. Evropska komisija je objavila tudi dve uredbi s prehodnimi 
določbami za SKP za leto 2021, ki naj bi omogočili nadaljevanje ukrepov trenutnih programov razvoja podeželja in 
izplačevanje neposrednih plačil kmetom v 2020 in 2021 ter lažji prehod na reformirano SKP. Svet je med drugim 
izmenjal poglede o kmetijskih vidikih dolgoročne strategije EU za podnebne spremembe do leta 2050 in posodobljeni 
strategiji o biogospodarstvu. S področja gozdarstva je Svet sprejel Sklepe o Sporočilu Evropske komisije o okrepitvi 
ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov in začel razpravo o strategiji EU za gozdarstvo po letu 2020. 

Na področju ribištva je Svet dosegel politični dogovor o uredbi Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 v 
Baltskem morju ter delni splošni pristop o uredbi o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR), ki je pomemben 
z vidika slovenskega ribiškega sektorja, saj bodo sredstva iz sklada omogočila njegov nadaljnji trajnostni razvoj. Svet 
je dosegel tudi dogovor o splošnem pristopu o uredbi v zvezi z uvedbo omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega 
Baltskega morja in politični dogovor o uredbi o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in 
skupine staležev rib. Za Slovenijo je pomembno sprejetje uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 
za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Sredozemskem in Črnem morju. Ta med drugim določa omejitve 
ribolovnih možnosti za leto 2020 tudi v severnem Jadranu, kjer izvajajo ribolov slovenski ribiči, saj besedilo vključuje 
rezervacijo zanje, in sicer tako za ribolov na male pelagične staleže kot za ribolov na pridnene staleže v severnem 
Jadranu. 

Vsebinske razprave v Svetu za zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov so se osredotočale na 
ekonomijo blaginje, krepitev nediskriminacije, vlaganja v znanja in spretnosti, varnost in zdravje pri delu ter dostopnost 
do zdravil in ocenjevanje zdravstvenih tehnologij. Sprejeti so bili sklepi Sveta o ekonomiji blaginje, ki opozarjajo 
na pomembnost socialnih vidikov pri vseh politikah, zlasti ekonomskih, in poudarjajo, da se z vlaganji v socialno, 
zdravstveno in izobraževalno področje krepi tudi gospodarska rast in konkurenčnost EU. Sprejeti so bili predlogi za 
uresničevanje načel in pravic, opredeljenih v Evropskem stebru socialnih pravic, nadaljevalo pa se je iskanje dogovora 
glede prenove uredbe o koordinaciji socialne varnosti. Vzpostavljen je bil Evropski organ za delo (ELA) s sedežem v 
Bratislavi. 

Svet za izobraževanje, mladino kulturo in šport je nadaljeval razprave o viziji evropskega izobraževalnega prostora 
ter sprejel resolucijo o njegovem nadaljnjem razvoju. Novembra je potekalo prvo skupno zasedanje ministrov za 
izobraževanje in ministrov za finance na temo vlaganj v izobraževanje – sprejet je bil s sklepom, da biti morajo 
ta biti učinkovita, uspešna in pravična. Nadaljevala so se pogajanja glede predlogov uredb o Erasmus+, Evropski 
solidarnostni enoti in Ustvarjalni Evropi. Na področju kulture in avdiovizualnih zadev je bilo v ospredju vprašanje boja 
proti dezinformacijam. Sprejeta je bila tudi Resolucija o kulturni razsežnosti trajnostnega razvoja. 

Na področju notranjih zadev se je nadaljevalo iskanje kompromisa glede učinkovitega upravljanja migracij in reforme 
skupne azilne politike. Države članice so enotne glede okrepitve nadzora zunanjih meja – decembra je tako začela 
veljati revizija uredbe o evropski mejni in obalni straži (EBCG), ki določa, da bo do leta 2027 stalna enota EBCG imela 
10.000 pripadnikov. 

Na področju pravosodja je bil doseženo soglasje med svetom in parlamentom glede imenovanja evropske glavne 
tožilke (EPPO). Sprejeta je bila direktiva o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalne vsebine in digitalnih storitev, 
ki prinaša enotna pravila na ravni EU. Prav tako je bila sprejeta direktiva o prestrukturiranju in insolventnosti ter 
prenova uredbe Bruselj IIa, ki prinaša izboljšana pravila glede mednarodne pristojnosti sodišč v zadevah o starševski 
odgovornosti. 

56 



V letu 2019 je bil velik napredek dosežen na področju regulacije finančnih storitev. Med drugim je bil sprejet dogovor 
o reviziji Evropskega sistema finančnega nadzora oziroma glede revizije delovanja evropskih nadzornih organov in 
Evropskega odbora za sistemska tveganja. Sprejeta so bila pravila glede trajnostnih naložb. Na temo bančne unije 
so bili sprejeti tudi ukrepi za zmanjšanje tveganj v bančnem sektorju in ukrepi glede sekundarnih trgov slabih posojil. 
Sprejeta je bila časovnica političnih razprav o Evropski shemi za zavarovanje bančnih vlog. Glede unije kapitalskih 
trgov je bil med drugim dogovorjen okvir za krite obveznice, pravila za dostop na zagonske trge malih in srednjih 
podjetij ter nova pravila za klirinške družbe in izvedene finančne instrumente. Sprejet je bil dogovor o vseevropskem 
pokojninskem produktu. 

Na davčnem področju je bil dosežen napredek na področju splošne ureditve za trošarine. Sprejeti so bili tudi dogovori 
glede davka na dodano vrednost za ponudnike plačilnih storitev, poenostavitve za mala in srednja podjetja ter 
glede izmenjave podatkov o plačilih davka na dodano vrednost pri spletni trgovini. Nadaljevale so se razprave glede 
obdavčitve digitalne ekonomije in energentov. 

Na področju zunanje trgovine izstopa sklenitev pogajanj o celovitem trgovinskem sporazumu z državami Mercosur. 
Prišlo je še do sklenitve pogajanj o trgovinskem in investicijskem sporazumu z Vietnamom ter uveljavitve trgovinskega 
sporazuma s Singapurjem. Na zakonodajnem področju je bila potrjena uredba o vzpostavitvi okvira za pregled 
neposrednih tujih naložb v Evropski uniji, ki se bo uporabljala od konca leta 2020 in bo namenjena zmanjševanju 
varnostnih tveganj v povezavi s tujimi prevzemi evropskih podjetij s pomembnejšimi tehnologijami. 

SOSEDNJE DRŽAVE 
Ministrstvo za zunanje zadeve si je še naprej prizadevalo za dobrososedske odnose z Avstrijo, Hrvaško, Italijo in 
Madžarsko. Poleg ohranjanja političnega dialoga je bil poudarek še na krepitvi gospodarskega sodelovanja, razvoju 
infrastrukturnih povezav in čezmejnih projektih. Nadaljevalo se je tudi sodelovanje v okviru skupnih odborov s Furlanijo 
- Julijsko krajino in avstrijsko Koroško. V političnem dialogu je bil redno obravnavan položaj avtohtonih slovenskih 
narodnih skupnosti v zamejstvu. 

Minister dr. Miroslav Cerar in avstrijska zvezna ministrica za Evropo, integracijo in zunanje zadeve dr. Karin Kneissl 
Foto: MZZ Republike Avstrije 

Z Avstrijo je potekalo več srečanj na najvišji ravni. Na parlamentarni ravni je bil februarja na obisku v Sloveniji 
predsednik avstrijskega Zveznega sveta Ingo Appé, marca pa predsednik avstrijskega Državnega zbora mag. Wolfgang 
Sobotka. Predsednik republike Borut Pahor je bil 13. junija na uradnem obisku v Avstriji. V Goingu na Tirolskem je maja 
potekalo srečanje zunanjega ministra dr. Cerarja in avstrijske zunanje ministrice dr. Karin Kneissl; ob tej priložnosti sta 
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se dogovorila za organizacijo Leta sosedskega dialoga med Slovenijo in Avstrijo. To se je oktobra začelo s koncertom, 
ki sta ga vsak v svoji prestolnici odprla zunanji minister dr. Cerar in zunanji minister dr. Alexander Schallenberg. V 
Sloveniji je marca potekalo peto zasedanje Skupnega odbora Slovenija-Koroška. 

S Hrvaško je na ravni predsednikov republik februarja v Zagrebu potekalo neformalno delovno kosilo predsednika 
Pahorja in Kolinde Grabar-Kitarović. V Šibeniku je 4. septembra potekalo šesto trilateralno srečanje predsednikov 
Slovenije, Avstrije in Hrvaške. 

Z Italijo je bilo zlasti intenzivno sodelovanje na deželni ravni. Minister dr. Cerar je januarja na obisku v Sloveniji gostil 
predsednika deželnega odbora Furlanije - Julijske krajine Massimiliana Fedrigo, s katerim se je ponovno srečal še 
ob otvoritvi novih prostorov Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu. Prav tako januarja je bil na obisku v 
Furlaniji - Julijski krajini predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan. Na podlagi dogovorov zadnjega zasedanja 
Koordinacijskega odbora ministrov med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko je bil februarja v Rimu izveden 
gospodarski dogodek »Italy & Slovenia – partnership in investment & innovation«. 4. zasedanje Skupnega odbora 
Slovenija-Furlanija - Julijska krajina, ki sta mu sopredsedovala minister dr. Cerar in predsednik FJK Fedriga, je potekalo 
novembra v Kopru. Novembra je bil na obisku v Sloveniji predsednik Deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine Piero 
Mauro Zanin. Minister dr. Cerar se je decembra v Rimu srečal tudi z zunanjim ministrom Italijanske republike Luigijem 
Di Maiem. 

Minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar z ministrom za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Italijanske republike Luigijem Di 
Maiom 
Foto: MZZ Italije 

Predsednik vlade Šarec je bil junija na obisku pri Svetem sedežu, kjer se je srečal s papežem Frančiškom in z državnim 
tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom. V okviru obiska je odprl razstavo Plečnikovih kelihov in 
sakralnih predmetov v Vatikanskih muzejih. 

Predsednik republike Pahor je junija na uradnem obisku v Republiki Sloveniji gostil velikega mojstra Suverenega 
malteškega viteškega reda Fra' Giacoma Dalla Torreja del Tempia di Sanguinetta. Gosta sta sprejela tudi predsednik 
Državnega zbora mag. Židan in predsednik vlade Šarec. 
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Minister dr. Miroslav Cerar in madžarski zunanji minister Péter Szijjártó ob robu BSF 
Foto: Arhiv MZZ 

Nadaljevali so se intenzivni stiki z Madžarsko. Predsednik Državnega zbora mag. Židan se je februarja v Porabju 
in Prekmurju sestal s predsednikom Narodne skupščine Madžarske dr. Lászlom Kövérjem. Madžarski minister za 
zunanje zadeve in trgovino Péter Szijjárto se je junija udeležil vrha Pobude treh morij v Ljubljani, ob robu katerega 
sta z ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek podpisala Memorandum o soglasju na področju energetike, 
septembra pa se je udeležil Strateškega foruma Bled, ob robu katerega se je sestal z ministrom za zunanje zadeve dr. 
Cerarjem. Predsednik vlade Šarec je bil oktobra na uradnem obisku v Budimpešti. 

DVOSTRANSKO SODELOVANJE V EVROPI 
Intenzivni politični in gospodarski stiki z Nemčijo so se maja nadaljevali z uradnim obiskom nemškega zveznega 
predsednika Franka-Walterja Steinmeierja in njegovo udeležbo na vrhu Tri morja junija v Sloveniji. Predsednik Pahor 
je obiskal Berlin novembra, zunanji minister dr. Cerar pa maja in decembra. Junija je bil na uradnem obisku v Nemčiji 
predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca. Strateški dialog z Nemčijo v okviru Deklaracije o poglobljenem sodelovanju 
se je okrepil s podpisom delovnega programa za obdobje 2019–2021 s strani obeh zunanjih ministrov maja v Berlinu. 
Program opredeljuje aktivnosti za sodelovanje obeh držav na posameznih področjih v skupnem interesu. V luči 
poglabljanja sodelovanja z zvezno deželo Bavarsko se je zunanji minister dr. Cerar februarja v Münchnu ob robu 
Münchenske varnostne konference srečal z bavarskim ministrom za evropske zadeve, ki je nato novembra obiskal 
Slovenijo. Ob tej priložnosti sta se ministra udeležila zasedanja Stalne mešane slovensko-bavarske komisije, na 
katerem so bili potrjeni projekti za sodelovanje v naslednjem dvoletnem obdobju. 

Slovenija je nadaljevala poglobljen politični dialog s Francijo, ki je bil namenjen predvsem krepitvi strateškega 
partnerstva med državama in izmenjavi stališč o bilateralnih, evropskih in globalnih vprašanjih. Minister dr. Cerar je 
ob delovnem obisku v Parizu julija s francoskim ministrom za Evropo in zunanje zadeve Jeanom-Yvesom Le Drianom 
podpisal nov akcijski načrt slovensko-francoskega strateškega partnerstva za obdobje 2019–2022. Dokument, tretji 
po vrsti, predstavlja usmeritev delovanja obeh držav na političnem, gospodarskem in drugih področjih, tudi v luči 
zaporednega predsedovanja obeh držav Svetu EU v drugi polovici 2021 oz. prvi polovici 2022. Pri izmenjavi mnenj o 
razmerah v državah Zahodnega Balkana in vprašanju njihove evropske perspektive se je predsednik vlade Šarec na 
povabilo nemške kanclerke Angele Merkel in francoskega predsednika Emmanuela Macrona udeležil neformalnega 
srečanja o Zahodnem Balkanu v Berlinu aprila. 
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Slovenija je pomembno okrepila 
sodelovanje z državami Beneluksa, 
ki so podobno misleče države članice 
EU glede večine evropskih vprašanj. 
Predsednik Vlade Velikega vojvodstva 
Luksemburg Xavier Bettel je – tudi kot 
predsednik vlade predsedujoče države 
Uniji Beneluks – Slovenijo obiskal 
8. maja, junija pa se je na obisku v 
naši državi mudil generalni sekretar 
Unije Beneluks Thomas Antoine. 
Politični dialog se je pomembno 
poglobil oktobra z uradnima obiskoma 
ministra za zunanje in evropske zadeve 
Luksemburga Jeana Asselborna in 
ministra za zunanje zadeve Nizozemske 
Stefa Bloka v Sloveniji. 

Potekal je živahen dialog s 
srednjeevropskimi državami. V okviru 
rednega sodelovanja Slovenije z 
Višegrajsko skupino se je predsednik 
Pahor v Pragi udeležil srečanja 
predstavnikov Češke, Madžarske, 
Poljske, Slovaške, Slovenije in Srbije. 
Minister za zunanje zadeve dr. Cerar 
se je aprila v Varšavi ob robu srečanja 
zunanjih ministrov Berlinskega 
procesa srečal z ministrom za zunanje 
zadeve Republike Poljske Jackom 
Czaputowiczem, maja pa se je prav 
tako v Varšavi udeležil slovesnosti ob 15. 
obletnici vstopa v Evropsko unijo. Junija 
sta se vrha pobude Tri morja v Sloveniji 
udeležila poljski predsednik Andrzej 
Duda in zunanji minister Czaputowicz. 
Predsednik Pahor se je septembra 
v Varšavi udeležil komemoracije ob 

80. obletnici začetka II. svetovne vojne. V okviru krepitve odnosov s Češko republiko je aprila potekal uradni obisk 
predsednika Državnega sveta Kovšce v Češki republiki, maja pa je bil na uradnem obisku v Sloveniji minister za zunanje 
zadeve Češke republike Tomáš Petříček. 

Predsednik republike Pahor je bil septembra na uradnem obisku v Švicarski konfederaciji, maja pa je bila na 
uradnem obisku v Sloveniji predsednica Nacionalnega sveta Švicarske konfederacije Marina Carobbio Guscetii. 
Minister za zunanje zadeve dr. Cerar se je ob robu 129. zasedanja odbora ministrov Sveta Evrope srečal z zveznim 
ministrom za zunanje zadeve Švice Ignaziem Cassisom in zunanjo ministrico Kneževine Lihtenštajn Aurelio Frick. 
Septembra je v Lihtenštajnu potekala prireditev Slovenski dan, namenjena skupnemu praznovanju 300. obletnice 
Kneževine Lihtenštajn in poglabljanju odnosov med državama. Državni sekretar za zadeve EU se je julija udeležil 
srečanja namestnikov zunanjih ministrov držav kvadrilaterale – Avstrije, Lihtenštajna, Švice in Slovenije, ki je potekalo 
v Kremsu v Avstriji. 

Slovenija je tudi v letu 2019 utrjevala svojo sredozemsko dimenzijo in odnose z obmorskimi državami. Odnosi s 
Ciprom so se okrepili na vseh ravneh. Slovenijo je januarja obiskal ciprski predsednik Nikos Anastasiades v spremstvu 
zunanjega ministra Nikosa Hristodulidisa, septembra pa predsednik ciprskega parlamenta Demitris Siluris. Zunanji 
minister dr. Cerar se z gospodarsko delegacijo je oktobra mudil na uradnem obisku na Cipru; obisk je imel ob odprtju 
razstave v Limassolu še kulturno dimenzijo. 

Zlasti za krepitev gospodarskega sodelovanja je Slovenija v Grčiji aprila odprla konzulat v Solunu s častnim konzulom 
Nikolaosom Takasom na čelu. Predsednik Pahor se je oktobra v Atenah udeležil 15. zasedanja skupine Arraiolos in 
Atenskega demokratičnega foruma. 

Državna sekretarka Simona Leskovar z državno sekretarko v Ministrstvu za Evropo in 
zunanje zadeve Francije Amélie de Montchalin 
Foto: MZZ Francije / Amélie de Montchalin 
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S Portugalsko so bila opravljena redna srečanja na različnih ravneh. S to državo je potekalo intenzivno in konstruktivno 
sodelovanje tudi v okviru t. i. tria predsedujočih držav Svetu EU v obdobju 2020/2021. Odnose s Španijo sta poglobila 
dva obiska španskega zunanjega ministra Josepa Borrella v Sloveniji, in sicer uradni obisk 8.–9. aprila ter udeležba 
na BSF septembra. Tudi minister dr. Cerar je Španijo obiskal dvakrat – oktobra se je udeležil ministrskega zasedanja 
Unije za Sredozemlje v Barceloni, decembra pa 14. konference ASEM v Madridu. Maja je prišlo tudi do političnih 
konzultacij v Madridu. 

V potrditev dobrih in prijateljskih odnosov med Slovenijo in Malto se je minister za zunanje zadeve Malte Carmelo 
Abela septembra udeležil Strateškega foruma Bled. 

Tradicionalno zelo dobri odnosi z baltskimi državami so se odražali v intenzivnem političnem dialogu. Predsednica 
Estonije Kersti Kaljulaid ter predsednica Latvije Raimonds Vējonis in Litve Dalia Grybauskaité so se udeležile 
junijskega vrha Pobude tri morja v Sloveniji. Predsednica Estonije Kaljulaid je bila septembra na uradnem obisku v 
Sloveniji. Ob robu 74. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku septembra sta 
se sestala predsednika vlad Slovenije in Estonije Šarec in Jürij Ratas, ob robu ministrske konference Organizacije za 
varnost in sodelovanje v Evropi decembra v Bratislavi pa ministra za zunanje zadeve Slovenije in Estonije dr. Cerar in 
Urmas Reinsalu. Predsednik Pahor se je srečal z novim predsednikom Latvije Egilsom Levitsom ob robu udeležbe na 
slovesnosti ob 80. obletnici začetka II. svetovne vojne septembra v Varšavi. Septembra je bila na uradnem obisku v 
Sloveniji predstavnica latvijskega parlamenta Ināra Mūrniece. 

Minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar z zunanjo ministrico Kraljevine 
Norveške Ine Marie Eriksen Søreide 
Foto: Arhiv MZZ 

Zelo dobri in prijateljski odnosi Slovenije s Finsko, 
ki je v drugi polovici leta predsedovala Svetu EU, so 
se še naprej krepili. Februarja je bil na delovnem 
obisku na Finskem predsednik vlade Šarec. 
Maja je Slovenijo uradno obiskal predsednik 
Finske Sauli Niinistӧ. Minister za zunanje zadeve 
Finske Pekka Haavisto se je septembra udeležil 
Strateškega foruma Bled ter opravil pogovore s 
predsednikom Pahorjem, predsednikom vlade 
Šarcem in ministrom za zunanje zadeve dr. 
Cerarjem. Minister dr. Cerar se je maja udeležil 
slavnostne prireditve ob 70. obletnici Sveta 
Evrope in 129. zasedanja Odbora ministrov Sveta 
Evrope v Helsinkih. 

V okviru rednega političnega dialoga s Švedsko 
je junija potekal uradni obisk predsednika 
švedskega parlamenta Andreasa Norléna v 
Sloveniji. Novembra je Slovenijo obiskal minister 
za EU zadeve Hans Dahlgren. Nadaljeval se je 
intenziven dialog z Norveško. Aprila je bila na 
delovnem obisku v Ljubljani norveška zunanja 
ministrica Ine Marie Eriksen Søreide, novembra 
pa je bil na državniškem obisku na Norveškem 
predsednik Pahor. V okviru obiska se je slovenski 
zunanji minister dr. Cerar ločeno srečal z norveško 
zunanjo ministrico Søreide. 

Tudi z Romunijo in Bolgarijo je potekal dialog 
na najvišji ravni. Predsednik republike Pahor se 
je januarja mudil na uradnem obisku v Romuniji. 
Maja se je predsednik vlade Šarec v Sibiuu udeležil 
neformalnega srečanja voditeljev držav članic EU, 
namenjenega sklepnemu razmisleku o prihodnosti 
EU, junija pa se je predsednik Romunije Klaus 
Werner Iohannis udeležil vrha pobude Tri morja, 
ki ga je gostil predsednik republike Pahor. Na 
uradnem obisku marca v Sloveniji je predsednika 
Republike Bolgarije Rumna Radeva spremljala 
tudi številčna gospodarska delegacija, ob robu 
obiska pa je bil organiziran slovensko-bolgarski 
poslovni forum. 
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Minister dr. Miroslav Cerar in britanski zunanji minister Jeremy Hunt 
Foto: Arhiv MZZ 

V letu 2019 se je še okrepil politični dialog z Združenim kraljestvom. Konec februarja je potekal obisk predsednika 
vlade Pahorja v Londonu, kjer se je srečal s kraljico Elizabeto II. Maja je Slovenijo obiskal princ Edward in se ponovno 
srečal s predsednikom države Pahorjem ter predsednikom vlade Šarcem in ministrom za zunanje zadeve dr. 
Cerarjem. Ta se je julija v Londonu udeležil globalne konference o svobodi medijev, decembra pa vrha Nata. Dobre 
odnose je potrdila tudi udeležba ministra za Evropo, migracije in razvojno pomoč škotske vlade Bena Macphersona na 
Strateškem forumu Bled v septembru. 

V želji po okrepitvi političnega dialoga z Irsko je Slovenijo marca obiskal državni minister za kmetijstvo, prehrano in 
pomorstvo Andrew Doyle. Oktobra sta se ob robu srečanja Arraiolos v Atenah sestala predsednika obeh držav Pahor 
in Michael D. Higgins. 

MAKROREGIONALNE STRATEGIJE 
Makroregionalne strategije so sestavni del političnega okvira EU. Evropske institucije izpostavljajo njihov poseben 
pomen, ker predstavljajo edinstven celostni okvir za odzivanje na skupne izzive in ustrezen instrument za optimalno 
uporabo obstoječih finančnih sredstev. 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). V tem okviru je, skladno s svojimi prednostnimi nalogami, Slovenija prevzela vodenje izbranih tematskih 
področij in vodilno vlogo pri usklajevanju stališč med državami na področju mednarodnih prometnih tokov in njihovega 
razvoja v Podonavju, institucionalne krepitve in sodelovanja, predvsem z državami Zahodnega Balkana, zagotavljanja 
kakovosti okolja in izkoriščanja potenciala morja z zaledjem v Jadransko-jonski regiji, ekološke povezanosti alpskega 
prostora ter podpore in usmerjanja izvajanja EUSAIR. 
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Nacionalna koordinatorka za makroregionalne strategije EU Andreja Jerina 
Foto: Arhiv MZZ 

Junija je Slovenija ob robu poslovnega foruma v okviru vrha Pobude tri morja organizirala regionalno srečanje za 
izmenjavo mnenj o morebitnih sinergijah med Pobudo tri morja in makroregionalnimi strategijami, saj je cilj obeh 
povečanje povezljivosti na področju prometa, energetike in digitalizacije. Skupni dogovor je bil, da za potrebe Evropske 
komisije Slovenija (konkretno CEP) pripravi študijo, s katero bi odkrili mogoče sinergije in vzajemno korist; izsledki 
bodo predstavljeni na vrhu Pobude tri morja 2020 v Estoniji. 

Junija je slovenska vlada sprejela letno poročilo o delovanju Slovenije v vseh treh makroregionalnih strategijah in ga 
poslala v seznanitev Državnemu zboru. 

Konec septembra je na slovenski obali potekal že četrti tradicionalni Teden sredozemske obale in makroregionalnih 
strategij. Osrednji letni dogodek, namenjen najširšemu krogu deležnikov in javnosti, je to pot potekal pod naslovom 
»Sea4Future«. V januarskem poročilu Evropske komisije o izvajanju makroregionalnih strategij EU je Slovenija 
izpostavljena kot primer najboljše prakse na področju komuniciranja in vidnosti. Zasluga gre predvsem dogodkom, 
ki jih ministrstvo v sodelovanju s številnimi institucijami in deležniki nacionalnega in lokalnega nivoja izvede v okviru 
omenjenega Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij. V letu 2019 sta bili področju komuniciranja 
namenjeni dve delavnici, ena za predstavnike vseh štirih makroregionalnih strategij EU in druga s področja 
komuniciranja v okviru Jadransko jonske strategije. Izvedeno je bilo tudi prvo srečanje ključnih izvajalcev in organov 
upravljanja evropske kohezijske politike Jadransko jonske regije za lažje umeščanje makroregionalnih vsebin v nove 
programske dokumente v obdobju 2021–2027. 

Novembra je v Milanu potekal tretji letni forum Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) in peto zasedanje Generalne 
skupščine EUSALP. V politični razpravi so se predstavniki držav oz. regij dotaknili predvsem treh ključnih izzivov: 
umeščenost makroregionalnih strategij EU (MRS) oz. EUSALP v nove programske dokumente za obdobje 2021–2017 
– makroregionalne strategije kot laboratorij novega modela vodenja EU z aktivacijo večnivojskega upravljanja ter 
poudarjena vloga mladih. 
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EU PORTAL 
Ministrstvo upravlja vladni informacijski sistem EU Portal. Tu za vsa ministrstva vodi postopke oblikovanja odločitev o 
zadevah EU, za katerih sprejetje sta pristojna vlada in državni zbor. Uporablja ga 1760 uslužbencev vseh ministrstev 
in vladnih služb. Ministrstvo je razvilo spletni vmesnik EU.SI, ki je sodobnejša različica EU Portala in bo zagotavljal 
enostaven in sodoben spletni dostop do vsebin in sestankov Sveta EU, ki so evidentirani v aplikaciji EU portal. 

V letu 2019 je bilo v informacijskem sistemu EU Portal objavljenih 30.291 dokumentov. V 519 primerih so bili nosilci 
zadolženi za pripravo predlogov za odločanje. Na portalu je bilo usklajevanih in objavljenih 481 odločitev, od tega je 
bilo 68 stališč sprejetih na vladi in 30 v državnem zboru. Sprejetih je bilo tudi 383 usmeritev in izjav Republike Slovenije. 

Za zasedanja Sveta je bilo na portalu pripravljenih 89 vladnih izhodišč za udeležbo predstavnikov Slovenije na ministrski 
ravni, v vladni postopek sprejemanja pa posredovanih 93 poročil iz ministrskih svetov. Predstavniki ministrstev so na 
EU Portalu objavili 1.479 poročil z zasedanj delovnih teles Sveta EU. 

PRIPRAVE NA PREDSEDOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE SVETU 
EU V DRUGI POLOVICI LETA 2021 
Republika Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 drugič predsedovala Svetu EU. Tudi tokrat bo v triu predsedstev skupaj 
z Nemčijo (druga polovica leta 2020) in Portugalsko (prva polovica leta 2021). V okviru priprav na predsedovanje je 
bila vzpostavljena centralna struktura za splošno medresorsko koordinacijo v kabinetu predsednika vlade. Minister za 
zunanje zadeve je član ožje delovne skupine, državni sekretar za zadeve EU pa je član širše delovne skupine. Na delovni 
ravni je bilo ministrstvo aktivno vključeno v vse vidike priprav na predsedovanje, od logistike, financ, komunikacije in 
promocije do kadrov. 

Posebno koordinatorsko vlogo ima ministrstvo pri pripravi programa predsedovanja in 18-mesečnega programa tria 
predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije. V letu 2019 je bilo sklicanih pet sestankov podskupine za program, ki 
je pripravila Osnutek prednostnih nalog slovenskega predsedovanja, ki jih je 5. septembra sprejela Vlada Republike 
Slovenije, in sodelovala v usklajevanju elementov 18-mesečnega tria predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije. 
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VEČSTRANSKO MEDNARODNO SODELOVANJE 
Glavno vodilo pri večstranskem mednarodnem sodelovanju Slovenije je bila tudi v letu 2019 želja po okrepitvi in 
učinkovitem delovanju na pravilih temelječega multilateralizma z osrednjo vlogo Organizacije združenih narodov 
(OZN), kar je med drugim izpostavil predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec v svojem nagovoru na splošni 
razpravi 74. zasedanja Generalne skupščine OZN. Zato se je Slovenija pridružila Zavezništvu za multilateralizem ter 
vrsti drugih pobud, usmerjenih v krepitev mednarodnega sodelovanja na posameznih vsebinskih področjih. 

74. zasedanje Generalne skupščine OZN 
Foto: STA 

Slovenija je nadaljevala tudi prizadevanja za zaščito okolja in dosledno uveljavitev Pariškega podnebnega sporazuma 
ter za izpolnjevanje zavez iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Zavzela se je za vključevanje mladih v procese 
na področju podnebnih sprememb in uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Na podnebnem akcijskem vrhu je 
Slovenija sodelovala z mladinskim delegatom. Okrepila je mednarodne aktivnosti za razogljičenje in čim prejšnji 
prehod na krožno gospodarstvo; v tem kontekstu je tudi obnovila delovanje Zelene skupine, ki združuje več manjših 
držav – Slovenijo, Singapur, Islandijo, Kostariko, Združene arabske emirate in Zelenortske otoke, ki v svojih politikah 
in delovanju promovirajo zelene politike ter spodbujajo prehod na zeleno gospodarstvo in uporabo obnovljivih virov 
energije. 

Slovenija je v letu 2019 posebno pozornost namenila razpravi o razvoju umetne inteligence ter o priložnostih, ki jih 
napredne digitalne tehnologije prinašajo pri trajnostnem razvoju in implementaciji Agende za trajnostni razvoj do 
leta 2030, kot tudi o vprašanjih, ki jih digitalna transformacija odpira na področju družbene ureditve prihodnosti. V 
sodelovanju s Svetom Evrope se je zavzela za vzpostavitev normativne ureditve umetne inteligence, ki bo temeljila na 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Slovenija, Svet Evrope in Unesco so zato 28. oktobra v OZN v New 
Yorku organizirali dogodek pod naslovom Umetna inteligenca: tehnologija v službi človeštva. Generalna konferenca 
Unesca je novembra 2019 sprejela odločitev, da bo sedež prvega globalnega centra za umetno inteligenco pod 
njegovim okriljem v Ljubljani. 
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ADVOCATING HUMAN RIGHTS 
IN THE 21 ST CENTURY ~:~.:11~0~ '.'.,,~~~~19 

"- AI ance 
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Minister dr. Miroslav Cerar je decembra v Berlinu v sklopu konference Uveljavljanje človekovih pravic v 21. stoletju nastopil na panelu Umetna 
inteligenca kot priložnost in izziv 
Foto: STA 

Jeseni 2019 je Vlada Republike Slovenije ustanovila Center za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v mirovnih 
operacijah in misijah (POTC), ki bo deloval v okviru Ustanove – Centra za evropsko prihodnost. Center bo prispeval 
k poenotenju tovrstnih izobraževanj slovenskih in tujih udeležencev mednarodnih misij in operacij ter obenem 
predstavljal dodano vrednost v kontekstu prizadevanj OZN, EU, Nata in drugih relevantnih mednarodnih organizacij 
za posodobitev mirovnih operacij in misij. 

V letu 2019 je Slovenija sklenila uspešno petletno članstvo v Izvršnem odboru Unesca in bila izvoljena v Odbor za 
industrijski razvoj UNIDO. Napovedala je kandidaturi v Ekonomsko-socialni svet OZN (za obdobje 2023–2025) in v Svet 
OZN za človekove pravice (za obdobje 2026–2028). 

Dr. Vasilka Sancin je postala članica v Odboru OZN za človekove pravice, mag. Ivo Holc član v Skupini strokovnjakov 
za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini Sveta Evrope, dr. Vesna Kerstin Petrič je postala članica 
usmerjevalnega odbora Evropskega observatorija za spremljanje zdravstvenih sistemov in politik, dr. Andrej Gaspari 
član strokovno-posvetovalnega telesa Konvencije o zaščiti podvodne kulturne dediščine Unesco, dr. Maja Makovec 
Brenčič pa je bila imenovana v Skupino na visoki ravni za razmislek o transformaciji Unesca. Nina Betetto je bila 
izvoljena za predsednico Posvetovalnega odbora evropskih sodnikov (CCJE). 

ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV 

Tudi v letu 2019 je Slovenija podpirala reformna prizadevanja in se zavzemala za odgovorno delovanje Varnostnega 
sveta OZN. Predsednik vlade Republike Slovenije je v svojem nastopu na splošni razpravi Generalne skupščine OZN 
pozval stalne članice Varnostnega sveta, da se v primerih genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov 
vzdržijo uporabe veta. 

Slovenija je sodelovala v razpravah generalne skupščine in njenih odborov ter na odprtih razpravah Varnostnega sveta. 
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ORGANIZACIJA ZA VARNOST IN SODELOVANJE V EVROPI 
Zunanji minister dr. Miroslav Cerar se je decembra v Bratislavi udeležil Ministrskega sveta Organizacije za varnost 
in sodelovanje v Evropi (OVSE), na katerem se je Slovenija pridružila Bratislavskemu pozivu za krepitev dialoga 
in izpolnjevanje obstoječih zavez. Nadaljevale so se dejavnosti v Skupini prijateljev za ponoven zagon nadzora 
konvencionalne oborožitve v Evropi, v kateri sodeluje 24 podobno mislečih držav. Za člane Sodišča za konciliacijo 
in arbitražo OVSE so bili imenovani novi slovenski predstavniki, in sicer dr. Verica Trstenjak in dr. Anton Bebler kot 
konciliatorja, dr. Vasilka Sancin kot arbiter in dr. Jure Vidmar kot namestnik. Dr. Sancin je bila izvoljena tudi v biro 
sodišča, kot ena od namestnic pa je bila izvoljena dr. Verica Trstenjak. V okviru misij OVSE je Slovenija napotila 
opazovalce volitev v Moldavijo, Ukrajino, Severno Makedonijo, Albanijo in Belorusijo. 

26. zasedanje Ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi v Bratislavi 
Foto: OVSE 

SVET EVROPE 
Minister dr. Cerar se je maja v Helsinkih udeležil jubilejnega zasedanja Odbora ministrov Sveta Evrope ob 70. obletnici 
te organizacije, ki je s svojimi odločitvami pripomogla k preseganju najgloblje institucionalne krize v zgodovini Sveta 
Evrope – poslanska delegacija Ruske federacije se je junija vrnila v Parlamentarno skupščino. 

Državna sekretarka Simona Leskovar se je septembra v Parizu udeležila obeležitve 25 let delovanja Evropske komisije 
proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI). 

Slovenija je Svetu Evrope aprila posredovala 5. poročilo Slovenije o izvajanju Evropske listine o regionalnih ali 
manjšinskih jezikih. 

Septembra je Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope ustanovil Ad hoc odbor Sveta Evrope za umetno inteligenco 
(CAHAI). Novembra je bil državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Gregor Strojin izvoljen za predsednika tega 
odbora. 
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NATO TER SODELOVANJE V MIROVNIH OPERACIJAH IN MISIJAH 

Dogajanje v Severnoatlantskem zavezništvu je v letu 2019 zaznamovala krepitev obrambne in odvračalne drže, 
s posebnim poudarkom na Natovi pobudi o pripravljenosti sil, vprašanju pravičnejše delitve bremen, sprejemanju 
političnih usmeritev za obrambno načrtovanje, prizadevanju za modernizacijo Zavezništva, prenehanju veljavnosti 
Pogodbe o prepovedi jedrskih raket kratkega in srednjega dosega (INF), boju proti terorizmu, Natovih operacijah in 
misijah, hibridnih grožnjah in kibernetski obrambi, odnosih z Rusijo, vključno z vprašanji nadzora nad oboroževanjem, 
in politiki odprtih vrat, s poudarkom na Zahodnem Balkanu. 

Decembra 2019 je v Londonu potekalo srečanje voditeljev držav članic Nata, na katerem so ob 70. obletnici ustanovitve 
ponovno potrdili enotnost Zavezništva in zavezanost h kolektivni obrambi, s poudarkom na skupnih vrednotah in 
močni transatlantski vezi. Delegacijo Republike Slovenije je vodil predsednik vlade Marjan Šarec. 

Novembrsko zasedanje zunanjih ministrov zveze NATO 
Foto: NATO 

Pred tem so ministri za zunanje zadeve, vključno z ministrom dr. Cerarjem, na aprilskem zasedanju govorili predvsem 
o odnosih z Rusijo, tudi o vprašanju Pogodbe o raketah srednjega in krajšega dosega (INF). Novembrsko ministrsko 
zasedanje je bilo v prvi vrsti namenjeno pripravam na srečanje voditeljev v Londonu. 

Zavezništvo je potrdilo tudi enega ključnih strateških planskih dokumentov – politične usmeritve za obrambno 
načrtovanje 2019, s katerimi se je začel nov planski ciklus, ter sprejelo paket možnih ukrepov za kredibilno odvračanje 
in obrambo. Po skoraj štiridesetih letih je bila sprejeta Natova vojaška strategija. Septembra je v Ljubljani potekalo 
zasedanje načelnikov generalštabov. 

Zavezništvo je praznovalo 70. obletnico ustanovitve, Slovenija pa 15. obletnico svojega članstva v njem. Ob tej priložnosti 
je marca potekala osrednja državna obeležitev omenjenih mejnikov. Udeležil se je je slovenski politični vrh, med 
posebnimi gosti pa sta bila tudi nekdanji generalni sekretar Nata lord George Robertson in pomočnik generalnega 
sekretarja Nata Camile Grand. 
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Slovesnost ob 15. obletnici vstopa Republike Slovenije v NATO 
Foto: Arhiv MZZ 

Slovenija je aktivno podpirala kandidatki z Zahodnega Balkana na njuni poti k članstvu (Severna Makedonija) oziroma 
tesnejšemu partnerstvu z Natom (BiH). V operacije in misije Nata v regiji je bilo v tem letu napotenih okoli 250 
pripadnikov Slovenske vojske. Prav tako je Slovenija vodila Natovo povezovalno pisarno v Skopju ter opravljala nalogo 
Natovega kontaktnega veleposlaništva v Skopju. Sodelovala je tudi v operaciji EUFOR Althea v Bosni in Hercegovini. 
Slovenski predsednik vlade je v začetku decembra obiskal pripadnike slovenskih kontingentov v Bosni in Hercegovini 
ter na Kosovu. 

Slovenija je nadaljevala s sodelovanjem v Natovih okrepljenih odzivnih silah (eNRF), Natovi okrepljeni prednji 
prisotnosti v Latviji (eFP) in Natovem regionalnem središču za Jug v Neaplju, v decembru pa tudi napovedala prispevek 
v Natovo pobudo o pripravljenosti sil (NRI). S svojim strokovnjakom je sodelovala pri izvajanju Okrepljenega paketa 
ukrepov Nato-Gruzija. Slovenija je prispevala v Skrbniški sklad za finančno vzdrževanje afganistanske nacionalne 
vojske in z osmimi pripadniki Slovenske vojske nadaljevala sodelovanje v Natovi misiji Odločna podpora v Afganistanu. 
Država je finančno podprla tudi sklad Natove misije v Iraku, kamor je bila napotena civilna strokovnjakinja za program 
obrambnega izobraževanja. 

S sodelovanjem v misiji EUTM v Maliju je Slovenija prispevala k vzpostavitvi varnostnih zmogljivosti v Sahelu. Na 
Bližnjem vzhodu se je nadaljevalo sodelovanje Slovenske vojske v misijah OZN UNIFIL v Libanonu in UNTSO v Siriji. V 
mirovnih operacijah in misijah so sodelovali tudi slovenski civilni strokovnjaki. 

Konec oktobra je Slovenija skupaj z Luksemburgom prevzela vlogo sopredsedujoče države pri projektu za izboljšanje 
znanja angleškega jezika v oboroženih silah Tunizije, ki sodi v sklop izgradnje in krepitve obrambnih zmogljivosti 
Natovih partnerskih držav. Slovenija sodeluje tudi pri poučevanju angleškega jezika v Iraku. 

Slovenija je bila aktivna bili tudi na področju Natove politike za ženske, mir in varnost, ki jo je podprla tudi finančno. V 
novi sestavi Svetovalnega odbora civilne družbe o ženskah, miru in varnosti, pa Slovenijo od septembra naprej zastopa 
Ženski lobi Slovenije. 
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RAZOROŽEVANJE, BOJ PROTI TERORIZMU IN NOVE GROŽNJE 

RAZOROŽEVANJE, NEŠIRJENJE OROŽJA ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE, NADZOR NAD OBORO-
ŽITVIJO IN IZVOZNI REŽIMI 
Slovenija se je zavzemala za postopno približevanje svetu brez jedrskega orožja z ohranitvijo in delovanjem znotraj 
arhitekture, ki temelji na Pogodbi o neširjenju jedrskega orožja – NPT. Minister za zunanje zadeve dr. Cerar se je ob 
robu splošne razprave 74. zasedanja Generalne skupščine OZN udeležil 11. zasedanja Konference v podporo uveljavitvi 
Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov – CTBT. Državna sekretarka Leskovar je nastopila na visokem segmentu 
Konference o razorožitvi – CD. 

Zaradi kršenja norm in standardov na področju prepovedi uporabe kemičnega orožja je Slovenija posebno pozornost 
namenjala izvajanju Konvencije o prepovedi kemičnega orožja – CWC. Slovenija je v letu 2019 namenila prostovoljni 
prispevek v Sklad za misije v Siriji, in sicer za aktivnosti Skupine za preiskovanje in identifikacijo (IIT) storilcev napadov 
s kemičnim orožjem v Siriji. Poleg tega je Slovenija finančno podprla nadgradnjo laboratorija Organizacije za prepoved 
kemičnega orožja v Center za kemijo in tehnologijo. Novembrskega zasedanja Konference držav pogodbenic se je 
udeležil posebni odposlanec ministra za zunanje zadeve za nadzor nad oborožitvijo, razorožitev in neproliferacijo, 
veleposlanik Andrej Benedejčič. 

Slovenija je bila dejavna v okviru Konvencije o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih 
min in o njihovem uničenju (Ottawska konvencija) in je zagotavljala podporo ITF – Ustanovi za krepitev človekove 
varnosti. To leto je bilo posebnega pomena za Konvencijo, saj je v Oslu med 26. in 29. novembrom potekala njena 4. 
pregledna konferenca. 

Odprtje novega rehabilitacijskega centra v Betlehemu pod vodstvom ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti 
Foto: Arhiv MZZ 

Slovenija je sodelovala na peti konferenci držav pogodbenic Pogodbe o trgovini z orožjem (ATT) in namenila donacijo 
v Prostovoljni skrbniški sklad. 

Za zagotovitev nadzora nad izvozom orožja in vojaške opreme ter blaga z dvojno rabo je Ministrstvo za zunanje zadeve 
sodelovalo pri delu pristojnih vladnih komisij. 
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BOJ PROTI TERORIZMU 

Slovenija je kot članica Globalne koalicije zoper Daiš podpirala prizadevanja mednarodne skupnosti v boju proti 
terorizmu, ki je privedel do vojaškega poraza Daiša v Siriji in Iraku. Minister za zunanje zadeve dr. Cerar se je februarja 
udeležil zasedanja Globalne koalicije v Washingtonu, kjer je podprl stabilizacijo Iraka in potrdil vključenost Slovenije 
v usklajene, transparentne in medsebojno dopolnjujoče se dejavnosti mednarodne skupnosti pod vodstvom OZN. V 
okviru koalicije je na severu Iraka delovalo šest slovenskih vojaških inštruktorjev. 

Ministrstvo je promoviralo slovenski pobudi za boj proti terorizmu na Zahodnem Balkanu (Western Balkans Counter-
Terrorism Initiative) in za integrativno upravljanje notranje varnosti (Integrative Internal Security Governance – IISG) ter 
pobudo First Line o ozaveščanju in spodbujanju vzpostavitve in okrepitve nacionalnih zmogljivosti v regiji Zahodnega 
Balkana pri preprečevanju radikalizacije. 

HIBRIDNE GROŽNJE IN KIBERNETSKA VARNOST 

Slovenija je sredi leta 2019 postala članica Evropskega Centra odličnosti za boj proti hibridnim grožnjam v Helsinkih in 
hkrati opravila zaključne korake pri včlanjevanju v Natov Center odličnosti za kibernetsko obrambo v Talinu. Hibridne 
grožnje in kibernetska varnost so bile izpostavljene tudi v novi Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike 
Slovenije. Vzpostavljena je bila nova Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost, s katero je Ministrstvo za 
zunanje zadeve vzpostavilo tesno sodelovanje, izveden pa je bil tudi prvi nacionalni seminar o hibridnih grožnjah. Na 
pobudo Ministrstva za zunanje zadeve je steklo medresorsko usklajevanje o pristopu Slovenije k vprašanju varnosti 
sistemov s tehnologijo 5G. Prek Centra za evropsko prihodnost in SI-CERT-a je Slovenija v sodelovanju s partnerji in 
zavezniki spodbujala razvoj zmogljivosti na področju odpornosti proti hibridnim grožnjam na Zahodnem Balkanu 
in v Vzhodnem partnerstvu. V okviru prizadevanj za boj proti dezinformacijam in nasilnim vsebinam na spletu se je 
Slovenija na pobudo Francije in Nove Zelandije pridružila Pozivu iz Christchurcha. Ministrstvo za zunanje zadeve je v 
tej povezavi sodelovalo tudi pri pripravi spiska ukrepov s področja medijske pismenosti. Slovenija se je pridružila tudi 
Skupni izjavi o spodbujanju odgovornega obnašanja držav v kibernetskem prostoru in tako podprla prizadevanja za 
uporabo mednarodnega prava v kibernetskem prostoru. 
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ČLOVEKOVE PRAVICE 

DELOVANJE V SVETU ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 

Leto 2019 je zaznamoval 3. pregled uresničevanja mednarodnih zavez na področju človekovih pravic v Sloveniji 
v okviru univerzalnega periodičnega pregleda Sveta OZN za človekove pravice (SČP), ki je potekal 12. novembra v 
Ženevi. Slovensko delegacijo, sestavljeno iz predstavnikov dvanajstih resorjev in uradov, je vodil zunanji minister dr. 
Cerar. Slovenija je v okviru pregleda prejela 215 priporočil za nadaljnje izboljšave sistema zaščite človekovih pravic na 
nacionalni ravni. Sodelujoče države so sicer pohvalile zlasti napredek Slovenije pri krepitvi nacionalnih institucij za 
varstvo človekovih pravic, napredek na področju varstva pravic starejših oseb, enakosti spolov, pravic otrok, dostopa 
do zdravstva, položaja pripadnikov manjših in pravic migrantov. 

Zaključek 40. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice marca v Ženevi 
Foto: UN Photo / Jean Marc Ferré 

Letnega visokega segmenta v okviru 40. zasedanja SČP se je udeležila državna sekretarka Leskovar, ki je v svojem 
nastopu potrdila zavezanost Slovenije SČP in njegovim mehanizmom ter pozvala k nadaljevanju prizadevanj za 
njegovo še učinkovitejše delovanje. 

Čeprav je Slovenija v letu 2019 v SČP delovala kot opazovalka, je dejavno sodelovala pri pogajanjih o resolucijah in 
njihovem sprejetju ter podala vrsto nacionalnih izjav. Enako kot v preteklih letih je s skupinami držav predlagala 
resolucije o človekovih pravicah in okolju, o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice ter o pravicah 
pripadnikov manjšin. Z vprašanji in priporočili vsem državam v pregledu je Slovenija sodelovala tudi pri univerzalnem 
periodičnem pregledu. 

TEMATSKE AKTIVNOSTI 
Slovenija je dejavno podpirala oblikovanje novega mednarodnega instrumenta, ki bi obravnaval človekove pravice 
starejših. Kot podpredsedujoča Biroju Odprte delovne skupine OZN za staranje (OEWGA) je aprila v New Yorku 
pripomogla k uspešni izvedbi 10. zasedanja, ki je vsebinsko obravnavalo dolgotrajno oskrbo in vseživljenjsko učenje. 
Aktivna je bila tudi pri pogajanjih o resoluciji glede nadaljnjega izvajanja sklepov Druge svetovne skupščine o staranju 
prebivalstva v 3. odboru Generalne skupščine OZN. 

Med najkonkretnejše prispevke Slovenije v letu 2019 sodi skupna izjava o podpori in skrbi za starejše, ki jo je Slovenija 
v imenu skupine držav vložila na 42. zasedanju SČP. Na temo pravic starejših je bilo organiziranih tudi več stranskih 
dogodkov. 
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Da bi spodbudilo razmislek o tem, kako staranje vpliva na odnos družbe do posameznika in kako dobro so starejšim 
dejansko zagotovljene pravice, ki se nam zdijo samoumevne, je Ministrstvo za zunanje zadeve zasnovalo razstavo 
»STARANJE. Družba za vse.« Razstava je bila do sedaj na ogled na Brdu pri Kranju, v Ljubljani, Kijevu, Madridu, Parizu 
in Ženevi. 

Slovenija je nadaljevala mednarodne aktivnosti za doseganje enakosti spolov ter udejanjanje človekovih pravic 
žensk in deklic. Slovensko delegacijo na 63. zasedanju Komisije OZN za status žensk je vodila državna sekretarka 
z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk. Udejanjanje pravic žensk in krepitev 
njihove vloge je Slovenija odločno zagovarjala tudi v drugih mednarodnih forumih, ki obravnavajo človekove pravice. 
Stalni predstavniki Slovenije v Ženevi, v New Yorku, na Dunaju in v Haagu so sodelovali v mrežah šampionov za enakost 
spolov. Stalni predstavnik na Dunaju je zaključil uspešno predsedovanje mreži MenEngage pri OVSE. Z aktivnostmi v 
podporo krepitvi moči žensk in deklic so sodelovala tudi slovenska diplomatska in konzularna predstavništva. Enakosti 
spolov in krepitvi vloge žensk je bil namenjen eden od panelov Strateškega foruma Bled, s katerim je bila zaznamovana 
tudi 40. obletnica Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Na novembrskem vrhu v Nairobiju ob 25. 
obletnici Mednarodne konference za prebivalstvo in razvoj se je Slovenija zavzela za pospešeno uresničevanje spolnih 
in reproduktivnih pravic za vse. 

Za enakost spolov si je Slovenija prizadevala tudi na področju miru in varnosti. V letu 2019 je bilo v skladu z Akcijskim 
načrtom Slovenije za izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN o ženskah, miru in varnosti v obdobju 2018–2020 
vzpostavljeno redno medresorsko srečevanje na direktorski in strokovni ravni. Pripravljeno je bilo prvo poročilo o 
uresničevanju akcijskega načrta. Slovenija je v letu 2019 sodelovala v različnih forumih za področje žensk, miru in 
varnosti – med njimi v Globalni mreži kontaktnih točk za ženske, mir in varnost – ter pri izvajanju strateških dokumentov 
na tem področju v EU in Natu. 

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in deklicami – Ministrstvo za zunanje zadeve se je pridružilo kampanji UNiTE »Pobarvajmo 
svet oranžno« 
Foto: Arhiv MZZ 

Zaradi 30. obletnice sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah je bilo leto 2019 še posebej pomembno za krepitev 
dobrobiti otrok. Minister za zunanje zadeve dr. Cerar je nastopil na temu posvečenem dogodku na Pravni fakulteti v 
Ljubljani. 

Ob Evropskem dnevu zaščite otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnimi zlorabami je Slovenija že petič zapored 
v Svetu Evrope skupaj z Luksemburgom, Andoro, Monakom in Belgijo podala posebno izjavo, s katero so države 
opozorile na pomen krepitve moči otrok za odpravo njihovega spolnega izkoriščanja. 
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What matters is the information, 
not what you think about it. 

Anna Politkovskaya 

Mednarodni dan deklic – 11. oktober 
Foto: UNICEF 

Slovenija je v 2019 usklajevala delo skupine držav, ki delujejo v Platformi za izobraževanje za človekove pravice. Na 
42. zasedanju SČP je uspešno vodila pogajanja o resoluciji, ki za ciljno skupino 4. faze Svetovnega programa za 
izobraževanje za človekove pravice določa mlade. Na predvečer mednarodnega dneva človekovih pravic je Slovenija v 
sodelovanju s Tajsko, Uradom Visoke komisarke OZN za človekove pravice in partnerji iz civilne družbe v Ženevi 
zaznamovala začetek 4. faze Svetovnega programa za obdobje 2020–2024. Projekt izobraževanja o pravicah otrok 
»Naše pravice« se je v letu 2019 izvajal na Kosovu in v Egiptu, kar je koristen prispevek k opolnomočenju ranljivih otrok 
v teh državah. 

Minister za zunanje zadeve dr. Cerar se je med 10. in 11. julijem 2019 v Londonu udeležil Globalne konference o 
svobodi medijev, na kateri je Slovenija podprla oblikovanje kontaktne skupine za medijsko svobodo, ki se bo odzivala 
na zlorabe medijev; prav tako se je pridružila zavezi o medijski svobodi in napovedala simbolični prispevek v Globalni 
sklad za zaščito medijev, ki je bil vzpostavljen na konferenci. 

75 Globalna konferenca o svobodi medijev julija v Londonu 
Foto: Arhiv MZZ 



 

 

Slovenija je koordinirala delo ožje skupine držav za človekove pravice in okolje (Slovenija, Švica, Maldivi, Maroko in 
Kostarika) ter pri tem aktivno podpirala mandat posebnega poročevalca za človekove pravice in okolje, ki si prizadeva 
za globalno priznanje pravice do zdravega in čistega okolja. Država je bila aktivna tudi v Modri skupini za pravico do 
vode in sanitarij ter v Ženevski zavezi za človekove pravice in podnebne spremembe. Slovenija je sofinancirala projekt 
s področja otrokovih pravic in okolja, ki se osredotoča na najbolj ranljivo skupino – otroke, saj jih okoljska degradacija 
še posebej prizadeva. Med prednostnimi nalogami je bila tudi ustrezna vključitev zaščite človekovih pravic v 
okoljevarstvena prizadevanja. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije ter Ministrstvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo 31. maja organiziralo Slovenski forum o odgovornem poslovnem ravnanju in človekovih pravicah v 
gospodarstvu. Deset slovenskih podjetij je ob tej priložnosti podpisalo Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri 
poslovanju, pozneje pa so se za podpis odločila še tri podjetja. 

Sestanek Kontaktne skupine za spremljanje izvajanja nacionalnega akcijskega načrta za človekove pravice v gospodarstvu 
Foto: Arhiv MZZ 

Kot članica Mednarodne zveze za spomin na holokavst (IHRA) je Slovenija skozi različne projekte nadaljevala aktivnosti 
za spominjanje in izobraževanje ter raziskovanje o holokavstu. 

Slovenijo je septembra obiskala delegacija Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih Sveta Evrope (ELRMJ), 
ki bo na podlagi obiska pripravila poročilo o uresničevanju listine v Sloveniji s priporočili za nadaljnje delo. 

Ministrstvo je vodilo medresorsko komisijo za človekove pravice, ki je pristojna za usklajeno delovanje in izpolnjevanje 
mednarodnih obveznosti po konvencijah o človekovih pravicah. Nadaljevalo je dialog z varuhom človekovih pravic, 
zagovornikom načela enakosti in s predstavniki civilne družbe, ki so na področju človekovih pravic dejavni v 
mednarodnih forumih. 

76 



 

UNDER THE PA TRONAGE 

ISPI fi 

salini~ 
irnpregilo ~ 

GLOBALNI IZZIVI 
MIGRACIJE 

Globalni dogovor o migracijah, ki so ga države v okviru Organizacije združenih narodov (OZN) potrdile konec 2018, je 
v letu 2019 prinesel nove načine reševanja globalne migracijske problematike. Koordinacija nalog iz dogovora je bila 
v okviru Mreže za migracije Združenih narodov (UNMN) zaupana Mednarodni organizaciji za migracije (IOM), države 
članice OZN pa so se julija 2019 tudi dogovorile, da bodo napredek pri izvajanju spremljale prek novoustanovljenega 
Mednarodnega preglednega migracijskega foruma (IMRF). Slovenija je v tem procesu vztrajala pri vzpostavitvi 
usklajenega in celostnega pristopa k reševanju migracijskega fenomena, ki zajema skupno in koordinirano sodelovanje 
držav izvora, tranzita in cilja ter upošteva tudi načelo delitve bremen in odgovornosti. Slovenija se je pridružila tudi 
dejavnostim, ki jih na podlagi Globalnega dogovora o beguncih izvaja Visoki komisariat OZN za begunce (UNHCR) ter 
na 1. begunskem forumu decembra 2019 napovedala finančni prispevek k reševanju humanitarne krize migrantov in 
beguncev v Bosni in Hercegovini ter k razminiranju v Siriji. 

Minister dr. Miroslav Cerar je na mednarodni konferenci Rome MED 2019 - Sredozemski dialogi decembra v Rimu nastopil na panelu o 
upravljanju z migracijami 
Foto: Arhiv MZZ 

V okviru skupnega globalnega pristopa EU k migracijam in mobilnosti si je Slovenija prizadevala za zmanjševanje 
nezakonitih migracij na aktivnih tihotapskih poteh prek vzhodnega, osrednjega in zahodnega Sredozemlja. Dejavna 
je bila tudi v pomorski operaciji EUNAVFOR MED/Sophia, ki je pomemben del celovitega pristopa Evropske unije pri 
soočanju z begunsko-migrantsko problematiko v Sredozemlju. 

OKOLJSKA DIPLOMACIJA 

Slovenija je v 2019 okrepila mednarodne aktivnosti v podporo trajnostnemu razvoju, uresničevanju Agende 2030, 
ohranitvi zdravega življenjskega okolja in biotske raznovrstnosti ter pospešenemu prehodu v nizkoogljično družbo. 
Z odločitvijo, da Slovenija v letu 2020 gosti zasedanje Mednarodne komisije za kitolov, je država ob zavzemanju za 
trajnostno ravnanje z morji in oceani poudarila tudi svoj pomorski značaj. Poseben poudarek je bil namenjen krožnemu 
gospodarstvu, zato je novembra 2019 Ministrstvo za zunanje zadeve na Bledu gostilo srečanje Mednarodnega panela 
za vire (International Resource Panel), ki je ena najpomembnejših svetovnih raziskovalnih mrež na tem področju; prav 
tako je bila to ena od osrednjih tem Strateškega foruma Bled. 
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25. srečanje udeležencev Mednarodnega panela za vire decembra na Bledu 
Foto: Arhiv MZZ 

Na pobudo Slovenije je v letu 2019 prišlo do ponovnega zagona Zelene skupine (Slovenja, Singapur, Islandija, 
Kostarika, Združeni arabski emirati in Zelenortski otoki), ki se na globalni ravni zavzema za varovanje okolja in 
soočanje s podnebnimi spremembami. Zelena skupina je na COP25 decembra v Madridu v skupni izjavi pozvala k večji 
učinkovitosti pri zniževanju globalnih izpustov toplogrednih plinov. 

PODNEBNE SPREMEMBE 

Slovenija je dejavno sodelovala v razpravah v okviru mednarodnih organizacij o podnebnih spremembah, še posebej v 
EU in OZN. Predsednik vlade Marjan Šarec se je 23. septembra v New Yorku udeležil podnebnega akcijskega vrha, ki ga 
je sklical generalni sekretar OZN Antonio Guterres. Slovenija se je udeležila decembrskega 25. zasedanja pogodbenic 
Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC) COP25 v Madridu, na kateri je vztrajala, da je potrebno 
takojšnje ukrepanje za omejitev segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija. 

VODA 

Slovenija je kot vodnata država aktivna na področju vodne diplomacije in je v globalnem smislu postala ena od 
referenčnih držav za ekspertize čezmejnega vodnega sodelovanja in upravljanja vodnih virov. Mednarodne reference 
si je pridobila tudi na področju protipoplavne zaščite, zaščite pred sušami in izmenjave hidroloških podatkov, kar 
je eno od osnovnih načel pri čezmejnem vodnem sodelovanju, tudi ko gre za zagotavljanje mednarodnega miru in 
varnosti. Slovenija je vodo v različnih mednarodnih forumih (OZN, EU, Budimpeštanski vodni vrh idr.) predstavljala 
kot element miru in sodelovanja ter podpirala implementacijo priporočil Globalnega visokega panela o vodi in miru, ki 
mu je predsedoval nekdanji predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Mednarodna Skupina prijateljev za vodo 
in mir je maja odločila, da ji bo od začetka leta 2020 naprej predsedovala Slovenija. 

PREPREČEVANJE KONFLIKTOV 

V okviru širših prizadevanj za preprečevanje konfliktov je Slovenija nadaljevala s podporo izvajanju projekta šolske in 
vrstniške mediacije v BiH, v katerega je bilo vključenih 22 osnovnih šol, 62 učiteljev in učiteljic ter več kot 260 učenk in 
učencev. Minister za zunanje zadeve dr. Cerar se je ob robu 74. zasedanja GS OZN udeležil tudi ministrskega zajtrka 
Skupine prijateljev mediacije, namenjenega obravnavi vprašanj, povezanih z uporabo novih tehnologij v mirovnih in 
mediacijskih procesih. 

V sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani je bila maja v Ljubljani pripravljena 4. akademska konferenca 
»Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi«, na kateri je sodelovala tudi nova posebna svetovalka generalnega sekretarja 
OZN za odgovornost zaščititi dr. Karen Smith. 
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MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNA 
POMOČ 
Leta 2019 se je na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije začel 
izvajati nov strateški in zakonodajni okvir, ki je bil v letih 2017 in 2018 celovito prenovljen. Tako so bila okrepljena 
prizadevanja za usmeritev razvojne pomoči na prioritetna vsebinska področja in geografska območja. Pristojni so 
oblikovali enotno metodologijo za ocenjevanje pogojev in meril pri izboru projektov ter programov mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Na podlagi novega Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju 
in humanitarni pomoči je Slovenija sklenila prvo strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega 
sodelovanja, kar bo omogočilo bolj učinkovito in predvsem strokovno evalviranje, ki je pomembna dejavnost za 
zagotavljanje učinkovitosti razvojne pomoči. Pripravljen je bil predlog Akcijskega načrta za postopno rast uradne 
razvojne pomoči do leta 2030. 

Uspešno je bil izveden tudi javni razpis s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za 
nevladne organizacije za projekte v obdobju 2020–2022. Za financiranje je bilo izbranih sedem projektov nevladnih 
organizacij na Zahodnem Balkanu, v Ugandi in Libanonu. 

Slovenija si je prizadevala za sklenitev novih programov dvostranskega razvojnega sodelovanja s programskimi 
državami slovenskega razvojnega sodelovanja – Severno Makedonijo in Črno goro. Dosežen napredek v pogovorih o 
sporazumih za leti 2020 in 2021 naj bi omogočil podpis novih sporazumov v začetku leta 2020. 

Spomladi in jeseni sta bila organizirana sklopa Slovenskih razvojnih dnevov, kar predstavlja osrednji dogodek za 
promocijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter ozaveščanje javnosti o njunem pomenu. 
Spomladanska razprava se je osredotočila na doseganje enakosti spolov, jesenska pa na podnebne spremembe. Dobra 
obiskanost dogodkov ter strokovnost in pestrost razprav bodo pripomogle k boljšemu delovanju v prihodnosti. V okviru 
ozaveščevalnih dejavnosti velja izpostaviti tudi promocijo Agende 2030, ki je potekala v sklopu poletnega glasbenega 
festivala Metal Days ter številne druge dogodke in akcije. 

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer in državna sekretarka v Ministrstvu za zunanje zadeve 
Simona Leskovar 
Foto: Arhiv MZZ 

Nadaljevala so se prizadevanja za povečevanje učinkovitosti mednarodne razvojne pomoči, del teh prizadevanj 
pa je bil usmerjen tudi v odpravljanje najakutnejših ekonomskih vzrokov za migracije. Slovenija je v lanskem letu 
aktivno sodelovala v teh razpravah v različnih multilateralnih forumih, v okviru Sveta EU pa predvsem v pogajanjih 
za vzpostavitev novega finančnega instrumenta EU za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI). 
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Pri tem se je Slovenija zavzemala za vključujoč pristop vseh deležnikov, predvsem pa manjših držav članic, v finančni 
instrument. V pogajanjih v okviru Sveta EU je bil dosežen dogovor o tem, da je vključujoč pristop splošno načelo, 
ki ga bo izvajanje NDICI moralo upoštevati. Slovenija je aktivno sodelovala tudi pri delu Odbora za razvojno pomoč 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC), kjer na letni ravni tudi poroča o svoji uradni razvojni 
pomoči. 

Skupni znesek uradne razvojne pomoči Slovenije je v 2018 (zadnje leto, za katerega so na voljo agregatnimi podatki) 
znašal 70,76 milijona evrov, kar predstavlja 0,16 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND). Nominalno se je obseg 
uradne razvojne pomoči (URP) v letu 2018 glede na leto prej povečal za pet odstotkov, kar ohranja raven deleža BND 
za uradno razvojno pomoč nespremenjeno. Večstranska razvojna pomoč, ki je bila usmerjena predvsem prek EU, 
sistema OZN in skupine Svetovne banke, je predstavljala 65 odstotkov celotne uradne razvojne pomoči. Dvostranska 
razvojna pomoč je znašala 35 odstotkov celotne URP. Največji delež razpoložljive dvostranske razvojne pomoči je 
Slovenija namenila regiji Zahodnega Balkana, v letu 2018 posamično največ Srbiji. 

Obseg dvostranske humanitarne pomoči je v letu 2018 znašal 2.378.994 evrov, od tega enajst odstotkov za preventivne 
dejavnosti. Največji delež humanitarne pomoči je bil namenjen nujni pomoči in se je v celoti financiral prek namenskih 
prispevkov mednarodnim organizacijam. 

MEDNARODNO PRAVO 
Ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 2019 v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi pripravilo zakone in uredbe 
o ratifikaciji, številne 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). 
Opravljalo je depozitarsko funkcijo in v vlogi organa, ki obravnava vprašanja sklepanja mednarodnih aktov za celotno 
državno upravo, vodilo evidenco mednarodnih aktov. V okviru posodobitve evidenčnega sistema je v letu 2019 potekalo 
vnašanje in urejanje podatkov v novi Elektronski evidenci mednarodnih aktov (EEMA). 

V mednarodnih odnosih je Slovenija dosledno zagovarjala spoštovanje mednarodnega prava in vladavine prava ter pri 
tem posebno pozornost posvečala mednarodnemu kazenskemu pravosodju. 

Minister dr. Miroslav Cerar s predsednikom Mednarodnega kazenskega sodišča Chilejem Eboejem-Osujijem 
Foto: Arhiv MZZ 

Kot aktivno članico Biroja Skupščine pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (ASP MKS) in 
veliko podpornico sodišča je oktobra Slovenijo obiskal predsednik MKS dr. Chile Eboe-Osuji. S finančnim prispevkom 
je podprla Skrbniški sklad MKS za pomoč žrtvam. 
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Skupaj s partnerskimi državami (Argentina, Belgija, Mongolija, Nizozemska, Senegal) je Slovenija nadaljevala delo 
pri pobudi za okrepitev mednarodnopravnega okvira za medsebojno pravno pomoč in izročitve za pregon genocida, 
hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev pred nacionalnimi sodišči. Med vidnejšimi dogodki je bila 
pripravljalna konferenca, ki so jo pobudnice organizirale v Noordwijku na Nizozemskem, namenjena pa je bila 
obravnavi osnutka Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper 
človečnost in vojnih hudodelstev (v nadaljevanju: konvencija MLA). Pobudo MLA je ministrstvo predstavilo na stranskih 
dogodkih ob robu Tedna mednarodnega prava v času zasedanja 6. odbora Generalne skupščine OZN kot tudi ob robu 
zasedanja Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta, kjer je tudi najavilo diplomatsko pogajalsko konferenco za 
sprejetje konvencije MLA, ki bo med 8. in 19. junijem 2020 v Ljubljani. 

Na področju prava morja je ministrstvo sodelovalo v pogajalskem procesu v okviru EU in OZN glede Medvladne 
konference o razvoju mednarodnopravno obvezujočega instrumenta na podlagi Konvencije Združenih narodov o 
pomorskem mednarodnem pravu glede ohranjanja in trajnostne rabe morske biološke raznolikosti na območjih zunaj 
nacionalne jurisdikcije (BBNJ). 

Ministrstvo je vodilo Stalno koordinacijsko skupino za mednarodno humanitarno pravo ter ob 70. obletnici sprejetja 
ženevskih konvencij izdalo publikacijo z uradnim prevodom ženevskih konvencij in dopolnilnih protokolov. 

Ministrstvo je vodilo Stalno koordinacijsko skupino za omejevalne ukrepe ter sodelovalo pri petem ocenjevanju 
posebnega odbora Sveta Evrope Moneyval v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma v delu, ki se je nanašal 
na omejevalne ukrepe. 

Ministrstvo je 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. 

Prav tako je ministrstvo sodelovalo pri delu meddržavne komisije za Nuklearno elektrarno Krško s Hrvaško, Sveta 
vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ, Mednarodne komisije za Savski bazen in 
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). 
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IZHODNE GOSPODARSKE DELEGACIJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE BORUTA 
PAHORJA, PREDSEDNIKA VLADE MARJANA ŠARCA IN MINISTRA ZA ZUNANJE ZADEVE DR. 
MIROSLAVA CERARJA, PRI KATERIH JE SODELOVALO MINISTRSTVO 

V okviru uradnega obiska predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja v Srbiji je 28. januarja v Beogradu potekal 
srbsko-slovenski poslovni forum, ki se ga je udeležilo okoli 600 udeležencev, med njimi predstavniki okoli 100 
slovenskih podjetij. 

Ciper – od 17. do 19. oktobra se je minister dr. Miroslav Cerar mudil na uradnem obisku na Cipru. Spremljala ga je 
poslovna delegacija s področja ladjarstva, logistike in špedicije. V okviru obiska je potekal dobro obiskani ciprsko-
slovenski gospodarski forum, ki so mu sledili pogovori med predstavniki gospodarstva. 

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

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 6. in 7. novembra na povabilo norveškega kralja Haralda V. opravil 
državniški obisk na Norveškem. Program je vseboval številne gospodarske elemente, med njimi otvoritev razstave 
sodobnega slovenskega pohištvenega oblikovanja, razstavo o slovenski arhitekturi, seminar za slovenska in norveška 
podjetja o umetni inteligenci, krožnem gospodarstvu in trajnostni mobilnosti, ter dogodek, namenjen turistični 
promociji Slovenije s koncertom slovensko-norveškega ansambla. V delegaciji so bili tudi minister dr. Cerar, minister 
dr. Jernej Pikalo in ministrica dr. Aleksandra Pivec, spremljalo pa jo je šestnajst predstavnikov podjetij in raziskovalnih 
institucij s področja umetne inteligence, robotike, krožnega gospodarstva, trajnostne mobilnosti in predstavniki 
slovenskih oblikovalcev. 

Uradni obisk ministra dr. Cerarja 2. in 3. decembra v Srbiji: Ob robu obiska je bil organiziran sestanek predstavnikov 
slovenskih podjetij z ministrom. 

ZASEDANJA MEŠANIH KOMISIJ ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE 

8. zasedanje Medvladne komisije za trgovinsko-gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ukrajino, ki 
mu je na slovenski strani sopredsedoval državni sekretar v ministrstvu mag. Dobran Božič, je potekalo 12. februarja 
v Ukrajini. Ob robu zasedanja je bil podpisan Memorandum o razumevanju glede sodelovanja na področju športa. 
Slovenska stran je predstavila izkušnje glede razvoja moderne športne infrastrukture in izrazila pripravljenost za 
sodelovanje pri razvoju športnih infrastrukturnih projektov v Ukrajini. 
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V Kairu je 13. marca potekalo 1. zasedanje Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo 
in Egiptom. Na slovenski strani je Mešani komisiji predsedoval minister dr. Cerar, na egiptovski strani pa minister za 
zunanje zadeve Sameh Hasan Šukri. 

5. zasedanje Skupnega Odbora Slovenija-Koroška je potekalo na Brdu pri Kranju 29. marca. Pod predsedovanjem 
ministra dr. Cerarja in deželnega glavarja avstrijske Koroške Petra Kaiserja so se predstavniki slovenskih ministrskih 
resorjev in referatov koroške deželne vlade dogovorili o vrsti skupnih projektov, med katerimi imajo pomembno vlogo 
čezmejni gospodarski in infrastrukturni projekti ter skupne turistične pobude. 

13. in 14. junija je na Bledu potekalo 15. zasedanje Medvladne slovensko-ruske komisije za trgovinsko-gospodarsko 
in znanstveno-tehnično sodelovanje, ki sta ga vodila minister dr. Cerar in minister za digitalni razvoj, zveze in 
množične komunikacije Ruske federacije Konstantin Noskov. Obravnavane so bile konkretne priložnosti za razširitev 
sodelovanja na področju informacijskih tehnologij, transporta, zdravja in raziskav. Poseben poudarek je bil dan krepitvi 
sodelovanja z ruskimi pokrajinami. Pregledano je bilo tudi stanje realizacije programa pomembnejših projektov med 
državama. 

Ministra dr. Miroslav Cerar in Konstantin Noskov 
Foto: Arhiv MZZ 

Mešana komisija za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Združenimi arabskimi emirati 29. in 30. 
oktobra v Abu Dabiju: Na slovenski strani je predsedoval minister dr. Cerar, na strani ZAE pa državni minister Ahmed 
Ali Al Sajeh. Na ministrskem plenarnem zasedanju sta ministra podpisala zaključni dokument, ki opredeljuje področja 
skupnega interesa pri nadaljnjem razvoju gospodarskih odnosov med državama. Ministra sta spregovorila o odličnih 
odnosih med državama, opravila pregled stanja na gospodarskem področju in poudarila pomen prvega skupnega 
zasedanja mešane komisije, ki bo pripomoglo k nadaljnji krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama. 

V Vietnamu je 7. in 8. novembra potekalo 2. zasedanje Medvladne slovensko-vietnamske komisije za gospodarsko 
sodelovanje, ki sta jo vodila minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in vietnamski minister 
za industrijo in trgovino Tran Tuan Anh. Uradno slovensko delegacijo, v kateri je bil tudi v. d. generalnega direktorja 
v Direktoratu za gospodarsko diplomacijo mag. Iztok Grmek, je spremljalo deset predstavnikov slovenskih podjetij. V 
sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije je gospodarska delegacija sodelovala na poslovni konferenci v Hanoju 
in imela številne sestanke s predstavniki vietnamskih podjetij in institucij na področju zobozdravstva, rudarstva, 
logistike, železarstva, raziskav, obrambe, kmetijske tehnologije in informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
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31. zasedanje Stalne mešane komisije Slovenija-Bavarska je potekalo v Škofji Loki 14. in 15. novembra. S področja 
gospodarstva sta se strani dogovorili o enajstih projektih, med katerimi so bili posebej izpostavljeni skupni projekti 
v podporo internacionalizaciji in digitalizaciji malih in srednjih podjetij ter področje trajnostne zelene mobilnosti 
(finančne spodbude zanjo, polnilna infrastruktura, zakonodaja, ki ureja e-mobilnost). Podpisa protokola sta se 
udeležila minister dr. Cerar in bavarski državni minister dr. Florian Herrmann, ki sta obiskala tudi podjetje Polycom v 
Poljanah pri Škofji Loki, v katerem med drugim izdelujejo komponente za nemško avtomobilsko industrijo. 

4. zasedanje Skupnega odbora Slovenija-Furlanija - Julijska krajina je potekalo 19. novembra v Kopru. V okviru 
zasedanja je potekalo omizje za gospodarstvo, raziskave in inovacije. Podani so bili predlogi za okrepitev sodelovanja 
na tem področju, in sicer za sodelovanje na področju zagonskih podjetij, za vključitev predstavnikov slovenskih in 
italijanskih regionalnih zbornic na naslednje zasedanje skupnega odbora, za razvoj skupnih turističnih produktov, 
za skupno promocijo območja Alp in Jadrana na tretjih trgih, predlog italijanske strani za skupni strateški projekt za 
smučišče Kanin-Sella Nevea in za organizacijo bilateralnega dogodka v okviru turističnega sejma Alpe-Adria. 

Udeleženci 8. zasedanja Slovensko-turške skupne gospodarske komisije 
Foto: STA 

8. zasedanje Slovensko-turške skupne gospodarske komisije 21. in 22. novembra v Sloveniji: Na slovenski strani je 
Skupni komisiji predsedoval minister dr. Cerar, na turški strani pa minister za mladino in šport dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu. Strani sta se strinjali, da so priložnosti za sodelovanje na številnih področjih, kot so investicije, turizem, 
promet, kmetijstvo, gozdarstvo, prehrana, znanost, tehnologije, šport, informacijske tehnologije in varstvo potrošnikov. 
Predstavniki slovenskih in turških ministrstev ter institucij s posameznih področij so pregledali sodelovanje v preteklem 
obdobju in uskladili načrte za delo v prihodnje ter podpisali protokol, ki je podlaga za prihodnje delo. 

BILATERALNE GOSPODARSKE KONZULTACIJE 

Ob obisku gospodarske delegacije v Rimu 14. februarja in ob robu poslovnega dogodka Italy & Slovenia: Partnership 
in Investment and Innovation, ki je bil namenjen predstavitvi slovenskih naložbenih in inovacijskih priložnosti, so 
potekale tudi dvostranske gospodarske in kulturne konzultacije. 

Bilateralne konzultacije z Iranom 7. in 8. aprila v Teheranu: Generalna direktorica mag. Alenka Suhadolnik je 
opravila pogovore z gostiteljem, generalnim direktorjem za Evropo na Ministrstvu za zunanje zadeve Irana Mahmudom 
Barimanijem. Sprejel jo je namestnik ministra za zunanje zadeve Irana, pristojen za gospodarske zadeve, Golam Reza 
Ansari. Srečala se je tudi z generalno direktorico za človekove pravice in ženske Forunzandeh Vadiati in generalnim 
direktorjem za javno diplomacijo Alijem Pakdamanom. Sprejel jo je tudi predsednik Gospodarske zbornice Teherana 
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(TCCIM) Masud Kansari. Nastopila je na Forumu iranskih podjetnic in opravila je pogovor z namestnikom predsednika 
Gospodarske zbornice Irana (ICCIMA), pristojnim za mednarodne zadeve, Mohamadrezo Karbasijem. Sprejela jo je 
tudi podpredsednica Irana, pristojna za ženske in družinske zadeve, Masumeh Ebtekar. 

Skupinska fotografija v izraelski instituciji Start-up Nation Central 
Foto: Arhiv MZZ 

V času od 19. do 21. junija je potekal obisk slovenske poslovne delegacije pod vodstvom državnega sekretarja mag. 
Božiča v Izraelu. Poslovno delegacijo je sestavljalo petnajst podjetnikov iz trinajstih visokotehnoloških in zagonskih 
podjetij. Obisk gospodarske delegacije v Izraelu je udeležencem omogočil odličen vpogled v izraelski inovacijski 
ekosistem. Predstavljen je bil predlog za vzpostavitev slovenskega inovacijskega središča v Tel Avivu, ki bi slovenskim 
podjetjem nudilo pomoč pri navezovanju stikov z izraelskimi podjetji oz. pri skupnem iskanju visokotehnoloških rešitev 
ter krepilo sodelovanje med nosilci znanja v obeh državah. 

DAN AFRIKE 

V Ljubljani je 15. in 16. maja potekala 8. mednarodna konferenca Dan Afrike. Popoldanski del konference je bil 
posvečen gospodarskim in naložbenim priložnostim. Uvodne nagovore so imeli minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Počivalšek, ganski minister za gospodarski razvoj dr. Ibrahim Mohammed Awal in državni sekretar mag. 
Božič. 

OECD – ORGANIZACIJA ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ 
Državni sekretar mag. Božič je 8. aprila v Parizu opravil delovni obisk na sedežu Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) ter se srečal z namestnikom generalnega sekretarja OECD Ulrikom Vestegaardom 
Knudsenom. Glavna tema pogovorov je bila krepitev sodelovanja Republike Slovenije na področju umetne inteligence. 
Ob robu delovnih srečanj je bil podpisan Memorandum o sodelovanju med Institutom Jožef Stefan in OECD na področju 
umetne inteligence. Državni sekretar mag. Božič se je srečal tudi z direktorjem Direktorata OECD za zaposlovanje, 
delo in socialne zadeve Stefanom Scarpetto in izpostavil možnosti sodelovanja Instituta Jožef Stefan na področju 
analiz prihodnjih oblik dela. 

V delegaciji pod vodstvom podpredsednika vlade in ministra za izobraževanje dr. Pikala se je nacionalni koordinator 
za OECD v ministrstvu Gorazd Renčelj 22. in 23. maja v Parizu udeležil rednega letnega ministrskega zasedanja 
Sveta OECD. 
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Minister dr. Miroslav Cerar z generalnim sekretarjem OECD Angelom Gurrío 
Foto: Arhiv MZZ 

Minister dr. Cerar je 3. julija v Parizu opravil delovni obisk na OECD in se srečal z generalnim sekretarjem Angelom 
Gurrio ter se z njim pogovarjal o izzivih sodobnih družb, ki jih prinašajo digitalna preobrazba, podnebne spremembe, 
umetna inteligenca, izobraževanje, staranje prebivalstva in vpliv na trg dela. 

Nacionalna koordinatorka za OECD, veleposlanica mag. Anita Pipan, se je med 27. in 28. novembrom udeležila 
zasedanja Globalne strateške skupine OECD v Parizu, ki je obravnavala vprašanja, povezana s staranjem družbe v 
državah članicah. 

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

Oblikovalski dogodek 3daysofdesign je od 23. do 25. maja potekal v Københavnu. Na pobudo in v organizaciji 
Veleposlaništva Republike Slovenije v Københavnu ter ob sodelovanju Javne agencije SPIRIT in ministrstva se je 
delegacija devetih slovenskih oblikovalcev predstavila na dogodku 3daysofdesign, ki je potekal pod naslovom NARAVA 
– designed in Slovenia. Izbor slovenskih razstavljavcev je pripravila danska kuratorka, ki je v celoto združila dosežke 
slovenskega oblikovanja. Na številnih lokacijah se je predstavilo več kot 150 samostojnih, večinoma mednarodno 
uveljavljenih oblikovalskih znamk. 

Ob srečanju ministra dr. Cerarja z zunanjim ministrom Francije Jeanom-Yvesom le Drianom 2. julija v Parizu je 
bil podpisan Akcijski načrt 2019–2022 slovensko-francoskega strateškega partnerstva, ki v gospodarskem delu 
opredeljuje okvir slovenskih gospodarskih prioritet na francoskem trgu. 

Obisk vladno-poslovne delegacije iz Kraljevine Saudove Arabije (KSA) med 30. septembrom in 3. oktobrom 2019 v 
Republiki Sloveniji: V delegaciji je bilo deset predstavnikov saudske vlade, agencij in skladov ter devet predstavnikov 
podjetij. Vzpostavljene so bile povezave med ministrstvi, podjetji in zbornicami. Podpisan je bil Sporazum o 
sodelovanju med zbornicama obeh držav, odvil se je tudi poslovni dogodek slovenskih in saudskih podjetij ter državnih 
predstavnikov. V Kopru so bile predstavljene možnosti za sodelovanje na področju investicij in logistike v povezavi z 
Luko Koper. 
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 V Katovicah na Poljskem je bil 15. oktobra slovesno odprt Konzulat Republike Slovenije, na čelu s častnim konzulom, 
sicer predsednikom Zbornice za trgovino in industrijo Katovice. Konzulat s pristojnostjo za Šlezijsko in Malopoljsko 
vojvodstvo je slovesno odprl minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek. Odprtje konzulata in obisk 
ministra Počivalška sta bila povezan s slovensko-poljskim poslovnim forumom, na katerem so bili organizirani 
sestanki med slovenskimi in poljskimi gospodarstveniki. 

Otvoritev Častnega konzulata Republike Slovenije v Katovicah 
Foto: Arhiv MZZ 

V Šanghaju je od 5. do 20. novembra potekal drugi China International Import Expo, ki se ga je udeležila slovenska 
delegacija pod vodstvom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalška. V delegaciji je bil tudi v. d. 
generalnega direktorja za gospodarsko in javno diplomacijo na ministrstvu mag. Grmek. Slovenija se je predstavila v 
nacionalnem paviljonu ter v posebnem paviljonu za promocijo zimsko-športnega potenciala in sodelovanje s Kitajsko 
na tem področju. Organizator obeh predstavitev je bila Javna agencija SPIRIT, potekali pa sta pod sloganom Green, 
Creative, Smart. V nacionalnem paviljonu se je predstavilo devet slovenskih podjetij s področja visokih tehnologij 
in proizvodnje končnih izdelkov, v zimskem paviljonu pa so se predstavili proizvajalci zimsko-športne opreme in 
ponudniki storitev. 

Obisk gospodarskega ministra Počivalška na sedežu koncerna Volkswagen v Wolfsburgu 18. decembra: Srečanje, 
ki so se ga v spremstvu ministra udeležili tudi predstavniki slovenskih podjetij in Slovenskega avtomobilskega grozda, 
je bilo v organizaciji slovenskega veleposlaništva v u ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo namenjeno 
vzpostavitvi stika z vodilnimi predstavniki koncerna Volkswagen. V delegaciji je bil tudi v. d. generalnega direktorja za 
gospodarsko in javno diplomacijo na ministrstvu mag. Grmek. 

Združeno kraljestvo – Brexit: V letu 2019 je ministrstvo organiziralo dve srečanji s slovenskimi podjetji, ki poslujejo z 
Združenim kraljestvom, da bi jim posredovalo aktualne informacije o pogajanjih glede izstopa Združenega kraljestva 
iz Evropske unije. Predstavljeno je bilo stanje pogajanj, zlasti posledice za gospodarsko okolje, natančneje za slovenski 
izvoz v Združeno kraljestvo. 
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SODELOVANJE MED KITAJSKO TER DRŽAVAMI SREDNJE IN VZHODNE EVROPE – POBUDA 17 + 1 

1. marca je v Zagrebu potekalo 13. srečanje nacionalnih koordinatorjev v okviru Pobude 16 + 1. 

Na Vrhu 16 + 1 v Dubrovniku, ki je potekal od 11. do 12. aprila, je sodelovala slovenska delegacija pod vodstvom 
predsednika vlade Šarca. Ob robu vrha je potekal Ekonomski forum, kjer je v organizaciji Javne agencije SPIRIT 
sodelovalo deset slovenskih podjetij. 

Na Bledu je od 3. do 4. septembra potekal 6. simpozij strokovnih inštitutov Kitajske ter držav srednje in vzhodne 
Evrope na visoki ravni. Dogodek so gostili ministrstvo, Kitajska akademija za družbene vede in Sekretariat za 
sodelovanje med Kitajsko ter državami srednje in vzhodne Evrope. Potekal je v organizaciji Poslovne šole Bled, Mreže 
strokovnih inštitutov Kitajske in držav srednje in vzhodne Evrope ter Inštituta za evropske študije Kitajske akademije 
za družbene vede. Tema simpozija je bila sodelovanje v okviru Pobude 17 + 1 skozi prizmo dvostranskih odnosov, 
regionalnega sodelovanja ter odnosov med Kitajsko in EU. Pobudi se je v letu 2019 kot 17. država pridružila še Grčija. 

POSVET EKONOMSKIH SVETOVALCEV 

Posvet ekonomskih svetovalcev je potekal 4. in 5. marca v času redne letne skupščine članov Gospodarske zbornice 
Dolenjske in Bele krajine na Otočcu, kar je podjetjem iz regije omogočilo, da se sestanejo z ekonomskimi svetovalci. 
V imenu ministra dr. Cerarja je udeležence nagovoril državni sekretar mag. Božič, ki je osvetlil delovanje gospodarske 
diplomacije glede pomoči slovenskemu izvoznemu gospodarstvu na tujih trgih. 

POSLOVNI FORUM POBUDE TRI MORJA 

V Ljubljani je 5. in 6. junija potekal Poslovni forum pobude Tri morja (3SI), ki je spremljal dvodnevni predsedniški 
vrh. Foruma se je udeležilo več kot 600 predstavnikov zasebnega in vladnega sektorja iz držav pobude (Avstrija, 
Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija), Nemčije in 
Združenih držav Amerike ter gospodarstvenikov iz držav Zahodnega Balkana, vzhodnega partnerstva in širše regije, 
soorganizirali pa so ga Vlada Republike Slovenije (zanjo ministrstvo), Center za evropsko prihodnost in Gospodarska 
zbornica Slovenije. 

Konferenca Tri morja - Predsedniški panel 
Foto: STA 

Poslovni forum je s panelnimi razpravami zajel tri ključna področja pobude: prometno povezljivost in odpornost 
prometnih omrežij, trajnostno rabo energije in energetsko tranzicijo, digitalno preobrazbo in kibernetsko varnost. 
Udeleženci so se posvetili razmisleku o razvoju, podprtem z inovacijami, ter dolgoročni razvojni perspektivi držav 
pobude, ki bo v prihodnje odvisna predvsem od njihove zmožnosti za spodbujanje inovacij v gospodarstvu in njihovega 
udejanjanje prek strateških projektov na izbranih tematskih področjih. Na panelu voditeljev je nastopil tudi minister 
dr. Cerar. 
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PREDSTAVITEV STORITEV GOSPODARSKE DIPLOMACIJE SLOVENSKIM GOSPODARSKIM 
SUBJEKTOM 

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

9. DAN GOSPODARSKE DIPLOMACIJE 

V okviru 52. mednarodnega obrtnega sejma v Celju je 13. septembra potekal 9. dan gospodarske diplomacije. 
Dogodek, ki so se ga udeležili veleposlaniki in ekonomski svetovalci drugih držav, akreditiranih v Republiki Sloveniji, in 
predstavniki slovenskih podjetij, se je začel s skupinskim ogledom sejma. Sledil je poslovni dogodek, ki je bil namenjen 
predstavitvi aktivnosti slovenske gospodarske diplomacije. Udeležence dogodka je uvodoma nagovoril minister dr. 
Cerar, ki je v luči številnih izzivov, s katerimi se mednarodna skupnost sooča, izpostavil prizadevanja, da podpora 
državnih institucij pri internacionalizaciji slovenskih podjetij deluje usklajeno. Poudaril je tudi pomen EU za slovensko 
gospodarstvo in prizadevanja za razpršitev slovenskega izvoza ter sklepanje prostotrgovinskih sporazumov EU s 
tretjimi državami, kar odpira nove poslovne priložnosti. Na dogodku so sodelovali tudi predstavniki institucij, s katerimi 
gospodarska diplomacija sodeluje v okviru internacionalizacije slovenskega gospodarstva: Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije, Javna agencija SPIRIT in Slovenski podjetniški sklad. 

BUSINESS TO DIPLOMACY – B2D 

Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo je v letu 2019 nadaljeval z inovativnimi delovnimi dogodki Business 
to Diplomacy – B2D, ki so namenjeni predstavitvi inovativnih in izvozno usmerjenih slovenskih podjetij tujemu 
diplomatskemu zboru v Sloveniji, s čimer se povečujejo možnosti za njihovo internacionalizacijo. V letu 2019 sta 
potekala dva tovrstna dogodka – v sodelovanju z Uradom za makroekonomske analize in razvoj in podjetjem Alpina, 
d. o. o. 

Poslovni dogodek v sklopu projekta »Business-to-Diplomacy« na sedežu podjetja Alpina d. o. o. v Žireh 
Foto: Rebeka Snoj 
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JAVNA DIPLOMACIJA IN MEDNARODNO SODELOVANJE V KULTURI 
Kreativni forum Ljubljana: Ministrstvo je skupaj z Unijo za Sredozemlje razvijalo Kreativni forum Ljubljana kot 
edinstveno platformo za povezovanje južnega Sredozemlja z Zahodnim Balkanom prek ustvarjalnosti. Med 12. in 15. 
novembrom se je v Ljubljani zbralo več kot 200 predstavnikov kreativnih podjetij, kreativnih centrov in civilne družbe. 
Udeležili so se delavnic, študijskih izletov in predstavitev ter konference na visoki ravni, kjer so lahko ideje izmenjali s 
številnimi ministri, državnimi sekretarji in predstavniki mednarodnih organizacij. 

Kreativni forum Ljubljana – uvodni nagovor Petre Kežman in Mohameda Elrazaza 
Foto: Nebojša Tejić / STA / MZZ 

Kot spodbuda za mednarodno sodelovanje na področju kulturnih in kreativnih industrij je 16. maja potekal tudi stranski 
dogodek ob Dnevu Afrike – z obiskom primerov najboljših praks v Sloveniji in srečanjem s predstavniki slovenskega 
kreativnega sektorja. 

Z evro-sredozemskimi partnerji je ministrstvo po evropskih volitvah 30. maja v Ljubljani organiziralo okroglo mizo 
o ustvarjalnem spodbujanju aktivnega državljanstva, med 17. in 21. junijem pa je z Evro-sredozemsko univerzo in 
italijanskim Nacionalnim inštitutom za oceanografijo izvedlo tretjo podiplomsko poletno šolo o t. i. modrem 
gospodarstvu. 

Mednarodno sodelovanje v kulturi: Zunanje ministrstvo in Ministrstvo za kulturo sta s skupnim kulturnim skladom 
ob pomoči diplomatskih in konzularnih predstavništev podprli in izvedli več kot 160 kulturnih dogodkov z različnih 
umetniških področij v 44 državah. Gre za eno najpomembnejših sredstev, ki kulturo umešča v središče zunanje politike, 
promovira odličnost slovenskih dosežkov v kulturi in spodbuja medkulturni dialog ter bilateralno in multilateralno 
sodelovanje v kulturi. 

Z Avstrijo se je na pobudo obeh ministrov za zunanje zadeve 9. oktobra začelo Leto sosedskega dialoga, ki z različnimi 
projekti utrjuje dobre odnose na politični, znanstveni, kulturno-umetniški in medčloveški ravni. 
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Minister dr. Miroslav Cerar je odprl Leto sosedskega dialoga Slovenija – Avstrija 2019-2020 
Foto: Arhiv MZZ 

Z Italijo in Madžarsko se je začelo usklajevanje programov sodelovanja v kulturi in izobraževanju za prihodnja leta. 

Maja je bil s Severno Makedonijo podpisan program sodelovanja na področju kulture in umetnosti za obdobje 2019– 
2021. 

Septembra je bil z Rusko federacijo podpisan program sodelovanja v kulturi, znanosti, izobraževanju, športu in 
mladinski politiki v obdobju 2019–2021, z Indijo pa program sodelovanja v kulturi, umetnosti, izobraževanju, športu in 
medijih za obdobje 2019–2024. 

Ministrstvo je od maja dalje predstavljalo Republiko Slovenijo v mednarodni mreži, ki povezuje vlade in kulturne centre 
EU na področju mednarodnega sodelovanja v kulturi. Sodelovalo je tudi z evropsko Platformo kulturne diplomacije, 
se udeležilo regionalnega srečanja za Zahodni Balkan in model slovenske kulturne diplomacije predstavilo na 
posvetovalnem srečanju v Tuniziji. 

V Severni Makedoniji je ministrstvo novembra izvedlo pilotni projekt Kreativni turizem in kulturna dediščina, s katerim 
je na stičišču kulturnega in razvojnega sodelovanja preizkusilo nove modele kulturnih projektov, ki izkoriščajo sinergije 
med kulturo, gospodarstvom, turizmom in širšim družbenim razvojem. Projekt je bil predstavljen tudi na ministrskem 
srečanju za kulturo v formatu 17 + 1 v Skopju. 

Svetovni dan čebel: Ko so Združeni narodi konec leta 2017 na pobudo Republike Slovenije 20. maj razglasili za svetovni 
dan čebel, sta zunanje ministrstvo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi v letu 2019 ta dan obeležili 
z več z več kot petdeset dogodki v trideset državah. Za še večjo vidnost in kontinuiteto projektov, ki promovirajo pomen 
čebel za trajnostni razvoj in Republiko Slovenijo kot zeleno in inovativno državo, sta ministrstvi vzpostavili poseben 
sklad, ki bo deloval tudi v prihodnjih letih. 

Slovenska hiša v Bruslju: 26. julija je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, v katerem je naložila ministrstvu, da 
za enotno predstavitev in promocijo slovenske ustvarjalnosti, inovativnosti, gospodarske konkurenčnosti, umetnosti, 
znanosti, športa, turizma, gastronomije, vinarstva in splošne promocije države s 1. septembrom 2019 ustanovi 
Slovensko hišo v Bruslju kot dislocirano enoto Veleposlaništva Republike Slovenije v Bruslju. 
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Skrb za slovenski jezik: Slovenistike (lektorati in študiji slovenskega jezika, literature, kulture) delujejo na 61 univerzah, 
večinoma na evropskih, pa tudi na Japonskem, Kitajskem, v Združenih državah Amerike in Argentini. Od 2. do 6. 
decembra, ko je Univerza v Ljubljani praznovala 100 let delovanja, se je na več kot 50 univerzah po svetu odvilo več 
kot 90 dogodkov pod skupnim naslovom Svetovni dnevi slovenske znanosti in umetnosti. 

Skrbništvo in urejanje fonda umetniških del: V sodelovanju z Narodno galerijo se je nadaljevalo urejanje in restavriranje 
umetniških del v lasti ministrstva. Zaključil se je popis, na podlagi katerega bo pripravljen katalog umetniške zbirke 
ministrstva. 

Portal GOV.SI: V okviru vladnega projekta za prenovo in optimizacijo spletnih mest državne uprave so vsebine s starih 
spletnih strani ministrstva v drugi polovici leta 2019 prešle na nov vladni portal GOV.SI. 

PROJEKTNI GOSPODARSKI SKLAD 

Projektni gospodarski sklad (PGS) so sredstva v okviru proračuna ministrstva za dejavnost gospodarske diplomacije 
v obliki projektov ali gospodarsko-promocijskih dogodkov v organizaciji ali soorganizaciji posameznih diplomatsko-
konzularnih predstavništev Republike Slovenije v tujini. Projekti se večinoma izvajajo kot: 

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

• poslovne konference ter podobne predstavitve slovenskega gospodarskega okolja in možnosti za tuje 
neposredne investicije v Republiki 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 enako uspešno 
izpeljati, je pomoč zainteresiranim slovenskim podjetjem pri predstavitvah in vzpostavljanju novih stikov s potencialnimi 
poslovnimi partnerji oz. internacionalizacija poslovanja. 

Sredstva projektnega gospodarskega sklada so v letu 2019 znašala 139.000 EUR. Kolegij Direktorata za gospodarsko in 
javno diplomacijo je v letu 2019 odločal o 96 zaprosilih v vrednosti 179.274 EUR. Diplomatsko-konzularna predstavništva 
Republike Slovenije so z ažurnim poročanjem o porabi in morebitnih preostankih finančnih sredstev omogočila 
ponovno razdelitev sredstev tako, da je ob koncu leta skupna vrednost odobrenih finančnih sredstev znašala 147.738 
EUR. 
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FINANČNO POSLOVANJE 
Ministrstvo je v letu 2019 za izvajanje svojih programov razpolagalo s 106.069.636 EUR veljavnega proračuna. Od tega 
je bilo porabljenih 92.774.551 EUR oziroma 87,47 % veljavnega proračuna (izvoz podatkov Sappra na dan 16. 1. 2020). 

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

notranje službe, vključno z aktivnostmi posameznih direktoratov, obveznosti za delovanje mreže diplomatsko-
konzularnih predstavništev v tujini, plačila članarin mednarodnim organizacijam, redne investicije ter izdatki, 
povezani s pripravo na predsedovanje RS Svetu EU. Za izvajanje programa je bilo v proračunu zagotovljenih 
86.609.693 EUR, od tega je bilo realiziranih 73.479.483 EUR oziroma 84,84 % veljavnega proračuna. V okviru 
programa so bila realizirana tudi sredstva iz Sklada za notranjo varnost. Pri tem je treba poudariti, da program 
vsebuje tudi namenska sredstva (glavnina se nanaša na prihodke od odprodaje nepremičnin iz sukcesije in 
lastninskih nepremičnin), za katere pa ministrstvo v skladu s proračunskimi pravili lahko razpolaga le do višine 
pravic porabe v sprejetem proračunu oziroma do višine pravic porabe, ki jih naknadno odobri Vlada RS nad 
pravicami porabe v sprejetem proračunu in ne v celotnem obsegu razpoložljivih sredstev iz tega naslova. Iz 
namenskih sredstev je bil v letu 2019 izveden nakup poslovnih prostorov generalnega konzulata Republike 
Slovenije v Trstu (788.969,72 EUR, skupaj z vzpostavitvijo prostorov za delovanje) in Veleposlaništva Republike 
Slovenije v Skopju (1.299.000 EUR). 

• Gospodarska diplomacija: Za izvajanje programa je bilo v proračunu zagotovljenih 5.604.971 EUR, od tega je 
bilo realiziranih 5.477.196 EUR oziroma 97,72 % veljavnega proračuna. Za plače ekonomskih svetovalcev na 
ministrstvu in diplomatsko-konzularnih predstavništvih je bilo porabljenih 2.998.129 EUR. Sredstva so bila 
porabljena tudi za izvedbo poslovnega foruma Pobude Treh morij, obiske gospodarskih delegacij, zasedanja 
mešanih komisij in konkretne projekte pomoči gospodarstvu ter za plačilo obveznosti do OECD. 

• Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč: Za izvajanje programa je bilo v proračunu 
zagotovljenih 12.912.762 EUR, od tega je bilo realiziranih 12.877.685 EUR oziroma 99,73 % veljavnega proračuna. 
Za kritje obveznosti rednega prispevka Evropskega razvojnega sklada (EDF) je bilo namenjenih 9.878.880 EUR. 

• Programi v kulturi in mediji: Iz tega programa so bile financirane aktivnosti na področju zunanje kulturne 
politike. Za ta namen je bilo v proračunu zagotovljenih 101.778 EUR, od tega je bilo realiziranih 99.756 EUR 
oziroma 98,01 % veljavnega proračuna. 

• V okviru programa Splošna proračunska rezervacija so bila realizirana sredstva za vplačilo v Instrument za 
begunce v Turčiji v višini 840.432 EUR oziroma 100 % od veljavnega proračuna. 

0302 Gospodarska 2301 Splošna proračunska 

konzularne storitve; 79% 
0301 Politična diplomacija in 

1803 Programi v kulturi 
in mediji; 0% 

0303 Mednarodno razvojno 
sodelovanje in humanitarna 

pomoč; 14% 

diplomacija; 6% rezervacija; 1% 

Graf 1: Realizacija proračuna za leto 2019 po programih 
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organizacij; 1% 

Materialni stroški MZZ, 
aktivnosti direktoratov 
ter izdatki povezani z 

nadaljevanjem postopka 
zoper R Hrvaško; 4% 

Graf 2: Realizacija proračuna za leto 2019 po namenih 

V letu 2019 je Finančno-računovodska služba spremljala izvajanje 327 izvajalskih pogodb (FEP), 52 avtorskih pogodb, 
sedmih podjemnih pogodb, enaindvajset finančno ovrednotenih programov (FOP) in 58 drugih dogovorov in sklepov. 
Od tega je bilo v letu 2019 na novo sklenjenih 156 izvajalskih pogodb, 51 avtorskih pogodb in pet podjemnih pogodb. V 
letu 2019 je bilo sklenjenih enajst sporazumov za dvostransko tehnično pomoč. 

Na službeno pot so bili javni uslužbenci napoteni na podlagi izdanih 2.818 potnih nalogov (1.377 za območje Republike 
Slovenije in 1.441 za tujino). 

Finančno-računovodska služba je mesečno spremljala porabo finančnih sredstev po posameznem diplomatskem 
predstavništvu in konzulatu (skupaj 57 predstavništev, vključno z uradi in kulturnimi centri). Ministrstvo ima na svojih 
diplomatskih predstavništvih in konzulatih sklenjenih okoli 1.620 pogodb. 

V letu 2019 je bilo izvedenih osem rednih in triindvajset korespondenčnih sej Finančne komisije. 

KADROVSKE ZADEVE 
Na Ministrstvu za zunanje zadeve je bil 31. decembra 2019 zaposlen 701 uslužbenec (61 % žensk in 39 % moških). V to 
število štejejo tudi zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne uslužbence zaradi bolniške odsotnosti, 
porodniškega dopusta ali mirovanja (osemnajst uslužbencev). 

V notranji službi je bilo zaposlenih 431 uslužbencev (62 %), v zunanji službi pa 270 uslužbencev (38 %). 

moški; 39% 

ženske; 61% 

Graf 3: Razmerje zaposlenih po spolu 
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Preliminarni test za diplomatsko službo je uspešno opravilo dvajset kandidatov. V postopku zaposlitve na pripravniških 
delovnih mestih so štirje kandidati, ki so opravili preliminarni test. V letu 2020 smo zaposlili štiri pripravnike, ki so 
opravljali pripravništvo na diplomatskem delovnem mestu. Pripravništvo opravlja pripravnik na strokovno-tehničnem 
delovnem mestu, eden pa je v postopku izbire. 

Z delovnim razmerjem je prenehalo sedemindvajset uslužbencev, od tega štirinajst zaposlenih za nedoločen čas in 
trinajst za določen čas. Upokojilo se je pet uslužbencev, osmim uslužbencem je bilo zagotovljeno mirovanje pravic in 
obveznosti iz delovnega razmerja. 

Izobrazbena struktura zaposlenih v ministrstvu je bila naslednja: petindvajset uslužbencev z doktoratom, 141 z 
magisterijem, šest s specializacijo, 382 z univerzitetno stopnjo izobrazbe, 43 z visoko strokovno izobrazbo, sedemnajst 
z višjo izobrazbo, 67 s srednješolsko izobrazbo ter osem s srednjo poklicno izobrazbo. 

doktorat; 4% 

srednješolska izobrazba; 10% 
magisterij; 20% 

višja strokovna izobrazba; 3% 

visoka strokovna izobrazba; 6% 

specializacija; 1% 

univerzitetna izobrazba; 55% 

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

Na diplomatska predstavništva in konzulate Republike Slovenije v tujini je bilo razporejenih 270 uslužbencev (54 % 
žensk in 46 % moških), od tega 39 administrativno-tehničnih uslužbencev in 231 diplomatov. 

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

Za obrambno področje je bilo v diplomatskih predstavništvih razporejenih 48 uslužbencev Ministrstva za obrambo (devet 
obrambnih atašejev v veleposlaništvih in 39 obrambnih predstavnikov v veleposlaništvih oz. stalnih predstavništvih). 
En obrambni ataše je iz Ljubljane nerezidenčno pristojen za tri države, drugi pa za dve državi. Na dveh diplomatskih 
predstavništvih sta službovala dva policijska atašeja. 

Na predstavništvih Republike Slovenije v tujini je bilo 185 oseb zaposlenih kot lokalna delovna sila, od tega jih je 105 
opravljalo tajniška, administrativna, korespondentska, receptorska, finančna, prevajalska in konzularna opravila, 52 
oseb dela voznika, kurirja, vzdrževalca, oskrbnika, vrtnarja, osemnajst oseb je bilo zaposlenih za čiščenje poslovnih 
prostorov, deset pa jih je opravljalo strokovno delo. 

Odprti so bili štirje konzulati, ki jih vodijo častni konzuli, imenovanih je bilo skupno pet častnih konzulov. Republika 
Slovenija je v letu 2019 razrešila tri častne konzule in enega generalnega častnega konzula. V enem primeru je prišlo 
do spremembe sedeža konzulata, ki ga vodi častni konzul. Republika Slovenija ima skupno 15 generalnih konzulatov, 
ki jih vodijo častni generalni konzuli, in 120 konzulatov, ki jih vodijo častni konzuli. 

Potem ko ob koncu leta 2018 Ministrstvo za zunanje zadeve ni imelo več nobenega napotenega uslužbenca v 
mednarodne organizacije, sta v letu 2019 kot napotena strokovnjaka v mednarodnih organizacijah začela delati 
dva uslužbenca. Ena uslužbenka od januarja 2019 deluje kot namestnica generalnega sekretarja Srednjeevropske 
pobude, od sredine maja pa uslužbenec Ministrstva za zunanje zadeve opravlja naloge v. d. izvršnega direktorja 
Mednarodnega centra za promocijo podjetij (ICPE). 

srednja poklicna izobrazba; 1% 

Graf 4: Izobrazbena struktura zaposlenih 
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Na Evropski službi za zunanje delovanje (EEAS) je konec leta pogodbeno delovalo sedem uslužbencev ministrstva, 
med katerimi so tudi vodji delegacij EU v Severni Makedoniji in na Papui Novi Gvineji ter namestnici vodij delegacij EU v 
Srbiji in Rusiji. S sedmimi začasnimi uslužbenci v EEAS se Slovenija še vedno uvršča med številčno najbolje zastopane 
države članice EU. 

Poleg diplomatov, ki delujejo na EEAS, je konec leta 2019 šest uslužbencev Ministrstva za zunanje zadeve delovalo 
tudi v drugih mednarodnih organizacijah oziroma telesih: štiri diplomatke na Evropski komisiji, en uslužbenec 
ministrstva v Uradu visokega predstavnika v Sarajevu (OHR) ter ena uslužbenka v Evropskem parlamentu. Med letom 
sta z začasnim delom v mednarodnih organizacijah zaključila še dva uslužbenca, in sicer eden na Posebnem sodišču 
za Kosovo (KSC-SPC), drugi pa na Sodišču EU. 

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, organiziranih pod okriljem OVSE, kamor bi 
Ministrstvo za zunanje zadeve v skladu z zunanjepolitičnimi prioritetami želelo napotiti svoje diplomate. Na podlagi 
omenjenega seznama je v letu 2019 sedem uslužbencev ministrstva sodelovalo v misijah opazovanja volitev v 
organizaciji OVSE na naslednjih volitvah: parlamentarne volitve v Moldaviji (februar), predsedniške volitve v 
Ukrajini (marec in drugi krog maja), predsedniške volitve v Severni Makedoniji (april), lokalne volitve v Albaniji (junij), 
parlamentarne volitve v Ukrajini (julij) in parlamentarne volitve v Belorusiji (november). 

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

V letošnjem letu so bili na predlog ministrstva sprejeti tudi podzakonski akti, in sicer: 
• Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za 

podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči ter 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. 

Ministrstvo je nadaljevalo reševanje zahtev iz preteklega leta, poleg tega pa je na novo vodilo oziroma dobilo v 
reševanje petindvajset zahtev za dostop do informacij javnega značaja. 

Ministrstvo je v letošnjem letu sprejelo dopolnjeno in spremenjeno verzijo Načrta integritete v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. Poleg obveščanja in ozaveščanja zaposlenih na področju integritete in preprečevanja korupcije (na posvetih, 
v okviru priprav za delo v zunanji službi itd.) je ministrstvo pripravilo Poročilo o izvedenih ukrepih iz Načrta integritete 
Ministrstva za zunanje zadeve, prav tako je pristojnim institucijam poročalo o izvajanju določenih aktivnosti s področja 
integritete in preprečevanja korupcije na podlagi sprejetih akcijskega načrta in programa Vlade Republike Slovenije. 

Na področju javnega naročanja je ministrstvo začelo izvajati enaindvajsetih postopkov oddaje javnih naročil na podlagi 
Zakona o javnem naročanju, in sicer z uporabo informacijskega sistema e-JN in e-Dražbe. Med vrstami postopkov je 
bilo izvedenih oziroma začetih največ naročil male vrednosti, in sicer trinajst, šest odprtih postopkov, en omejen 
postopek in en postopek s pogajanji brez predhodne objave. Ministrstvo je oddalo tudi enajst potreb in pooblastil 
drugim naročnikom za izvedbo postopkov oddaje skupnih javnih naročil in javnih naročil po pooblastilu. Na podlagi 
Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti je ministrstvo oddalo oziroma začelo s štirimi javnimi 
naročili. 

VARNOST IN LOGISTIKA 
S področja varnosti (protivlomna zaščita, video nadzor, mehansko varovanje, nadzor nad pristopom, protipožarna 
zaščita, operativno in preventivno varovanje) je bilo v 2019 zaključenih petnajst projektov na diplomatskih 
predstavništvih in konzulatih ter štirje v notranji službi ministrstva. Po Zakonu o zunanjih zadevah je bilo opravljenih 
200 varnostnih preverjanj, redno se izvajajo tudi proti prisluškovalni pregledi. 

Ministrstvo je v letu 2019 kupilo tri nova vozila za notranjo službo, osem novih vozil za diplomatsko-konzularna 
predstavništva RS v tujini in 1150 letalskih vozovnic. 

Redno potekajo aktivnosti na področju obrambnega načrtovanja na državni ravni ter kriznega upravljanja in načrtovanja 
delovanja ob večjih naravnih in drugih nesrečah v Republiki Sloveniji. 
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NEPREMIČNINE IN INVESTICIJE 
V letu 2019 so se skladno z Usmeritvami za ravnanje z nepremičninami za potrebe diplomatskih predstavništev in 
konzulatov Republike Slovenije ter Merili za ureditev diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije 
izvedle naslednje dejavnosti: 

• opravljena prilagoditev in vzpostavitev poslovnih prostorov za delovanje Veleposlaništva Republike Slovenije 
v Abu Dabiju, 

• opravljen izbor, prilagoditev in selitev poslovnih prostorov Veleposlaništva Republike Slovenije v Varšavi, 
• opravljen izbor, prilagoditev in selitev poslovnih prostorov Konzularne pisarne Veleposlaništva Republike 

Slovenije v Sarajevu, s sedežem v Banjaluki, 
• opravljen izbor, najem ter začetek preureditve v zahtevano stanje nadomestnih poslovnih prostorov Stalnega 

predstavništva pri Evropski uniji in Veleposlaništva Republike Slovenije v Bruslju, 
• podpisana pogodba za pripravo dokumentacije za obnovo lastniških poslovnih prostorov Stalnega 

predstavništva pri Evropski uniji in Veleposlaništva Republike Slovenije v Bruslju. 

Ministrstvo je skupaj z drugimi naslednicami nekdanje SFRJ v letu 2019 prodalo solastniški delež Slovenije pri 
nepremičninah, v katerih so bili veleposlaništvo in rezidenca v Tokiu ter veleposlaništvo v Bonnu. Iz tega naslova je 
Slovenija prejela skupaj približno 2,6 milijona EUR. Slovenija je prav tako prodala nepremičnino rezidence svojega 
stalnega predstavništva pri EU v Bruslju, za kar je prejela 1,99 milijona EUR kupnine. V letu 2019 je Slovenija za kupnino 
v višini 690.000 EUR pridobila poslovne prostore za Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu, za kupnino v višini 
1.363.680 EUR pa poslovne prostore za Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju. 

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA 
Na področju informacijske tehnologije so se v ministrstvu, diplomatskih predstavništvih in konzulatih redno izvajala 
sistemska opravila – vzdrževanje, nadgrajevanje ter posodabljanje informacijskega sistema. Opravljene so bile selitve 
in prenove IT opreme in storitev na štirinajstih diplomatskih predstavništvih in konzulatih. 

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

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

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

in konzulatih, 
• prenova internetnih povezav na petih diplomatskih predstavništvih, 
• vzpostavitev pristopne brezžične točke »wifigov« na več kot petdesetih diplomatskih predstavništvih. 

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

DEPEŠNI SISTEM 
V depešni sistem se je v letu 2019 vključilo Veleposlaništvo Republike Slovenije v Abu Dabiju. Sistem, ki dnevno obdela 
okoli 400 vhodnih dokumentov, je bil nadgrajen z možnostjo zaporednega potrjevanja depeš. 

TAJNI PODATKI 
Oddelek za tajne podatke je v letu 2019 distribuiral več kot 12.000 tajnih podatkov (nacionalnih, EU in Nato). Izvedel 
je dva tematska notranja nadzora s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov ter sodeloval pri nadzorih 
glavnega diplomatskega nadzornika v diplomatskih predstavništvih. Sodeloval je tudi pri Natovi vaji CMX19. Spletni 
Center za izobraževanje v diplomaciji, ki je bil vzpostavljen leta 2018 za izvedbo dodatnega usposabljanja uslužbencev 
Ministrstva za zunanje zadeve na področju obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, se je začel v letu 2019 uporabljati 
tudi za izobraževanje uslužbencev drugih ministrstev. Trenutno obsega dvanajst predmetov. 
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DIPLOMATSKI ARHIV 
Diplomatski arhiv je v letu 2019 sodeloval na srečanju diplomatskih arhivov EU in institucij EU (EUDIA) v Romuniji in 
na Finskem ter aktivno sodelovali pri oblikovanju baze IT best practices (Najboljše informacijske prakse). Evidence 
arhivske zakonodaje posameznih držav v tej bazi omogočajo pregled rešitev na področju poslovanja z dokumenti, 
pri vzpostavitvi e-arhivov in pri dejavnostih zunanjih ministrstev pri izvajanju dostopa javnosti do diplomatskih 
dokumentov. Sodeloval je tudi pri prizadevanjih Natovega arhivskega odbora pri iskanju rešitev na področju sodelovanja 
držav članic pri odločitvah za umik stopenj tajnosti z Natovih dokumentov (deklasifikacija). 

KONZULARNA SLUŽBA 
V letu 2019 je služba izvajala številne aktivnosti na različnih področjih. Na zakonodajnem področju je bilo opravljeno 
obsežno delo za implementacijo in uporabo Zakona o konzularni zaščiti, izdelan je bil osnutek Pravilnika o zadolžitvi 
finančnih sredstev, ki je v medsektorskem usklajevanju. Na področju tujcev je Konzularna služba usklajevala 
medresorska pogajanja, ki jih še vedno tudi vodi. Usklajen in v nadaljnjo obravnavo je bil posredovan tudi Pravilnik 
o konzularnem usposabljanju in konzularnem izpitu. Predlogi glede novele Zakona o tujcih so predvsem usmerjeni 
k racionalnejšim (krajšim in učinkovitejšim) postopkom na slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništvih pri 
izdaji dovoljenj za prebivanje in nekaterim spremembam pri postopkih za izdajo vizuma za dolgoročno prebivanje. 
Obravnava dovoljenj za prebivanje je tudi v letu 2019 – zaradi izjemnega povečevanja števila – predstavljala zelo veliko 
obremenitev pri poslovanju nekaterih diplomatsko-konzularnih predstavništev (v Banjaluki, Sarajevu, Beogradu, 
Prištini). Zaradi gospodarskih gibanj in preusmerjanja gospodarstva na tretje trge, pa so vse bolj obremenjena tudi 
veleposlaništva v New Delhiju, Kairu in Teheranu. 

Konzularna služba in mreža slovenskih konzularnih predstavništev v tujini sta v letu 2019 v okviru svoje redne 
dejavnosti uspešno izvajali vse konzularne storitve. Skupno je bilo v elektronski evidenci v letu 2019 zabeleženih 
61.731 zadev. Od tega je bilo sprejetih in izdanih 4.103 potnih listov in 1.203 osebnih izkaznic. Konzularna mreža 
in Konzularna služba sta obravnavali 33.018 vizumskih vlog. Konzularna služba je obravnavala in odločala tudi v 
4.325 konzultacijskih zahtevkih drugih schengenskih držav. Poleg omenjenega je bilo največ odločitev v postopkih 
izdaje matičnih potrdil, overitev, izdaje soglasij za prelete letal, tranzite tujih vojsk in vplutja ladij, pomoči slovenskim 
državljanom ob izgubi ali kraji dokumentov, izdaje potnih listov za vrnitev in drugo. V letu 2019 je Konzularna služba 
nadaljevala prenovo spletne strani za prehod na enoten državni spletni portal. Prenovljene so bile vsebine o zaščiti 
državljanov, varnosti potovanj ter vstopu in prebivanju. Projekt bo zaključen s prevodom spletnih strani v angleški 
jezik. Na področju informacijske tehnologije Konzularna služba sledi svetovnim trendom, saj je v letu 2019 začela z 
modernizacijo obveščanja državljanov, in sicer z uvedbo elektronskega obrazca o potovanju v tujino, ki ga spremlja tudi 
statistična elektronska evidenca. Obrazec je tudi z javno promocijo postal orodje, ki Konzularni službi omogoča boljšo 
pripravo na morebitne izredne dogodke v tujini. Poleg tega sta se začela projekta modernizacije sistema obveščanja 
ob izrednih dogodkih ter prenova in optimizacija vizumskega sistema. 

V letu 2019 so v delovnih telesih EU uskladili nov skupni obrazec evropskega potnega lista za vrnitev (European 
Travel Document), pri katerem je poudarek na večji varnostni zaščiti. Predvidevamo, da se bosta obseg in vsebina 
konzularnega poslovanja na diplomatskih predstavništvih in konzulatih zaradi tega še dodatno razširila. 

Uslužbenci Konzularne službe so v letu 2019 izvedli dva kroga konzularnega usposabljanja, dva konzularna posveta 
in pet usposabljanj s področja ponarejenih dokumentov, ki potekajo v sodelovanju s policijo. Izvedenih je bilo tudi 
več ciljnih usposabljanj za uslužbence, ki opravljajo dežurstvo, za novoimenovane veleposlanike na bilateralnih 
predstavništvih ter za kandidate za diplomatski in višji diplomatski izpit. Uslužbenci Konzularne službe so aktivno 
sodelovali v delovnih skupinah Sveta EU VISA, FoVIS, VISION, VisaCOMM in COCON. V okviru Konzularne službe je bila 
organizirana tudi delovna skupina, ki se pripravlja na predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021. 

Konzularna služba je sodelovala pri več rednih in enem izrednem diplomatskem nadzoru. Poleg tega je bilo izvedenih 
pet internih konzularnih nadzorov. V letu 2019 je bila Slovenija tudi ena od držav, kjer je potekala schengenska 
evalvacija (Konzularna služba ter veleposlaništvi v Prištini in Moskvi) ter evalvacija EU na področju zaščite osebnih 
podatkov in redni nadzor s strani informacijskega pooblaščenca. 

Konzularna služba je v letu 2019 izvedla zahteven javni razpis za zamenjavo vizumskih nalepk, ki je bil uspešno 
zaključen v juniju 2019. Projekt zamenjave nalepk in prilagoditve informacijskih sistemov je bil izveden v štirinajstih 
dneh v sodelovanju s službami ministrstva, mrežo konzulatov in zunanjimi izvajalci. 
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DIPLOMATSKI PROTOKOL 
Diplomatski protokol je v letu 2019 izvedel sedemdeset protokolarnih dogodkov, med njimi šest uradnih in sedem 
delovnih obiskov ministrov za zunanje zadeve tujih držav v Republiki Sloveniji. Med večjimi dogodki velja izpostaviti 
štirinajsti Strateški forum Bled, ki ga je ministrstvo organiziralo v sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost ter 
izvedbo Poslovnega foruma Pobude treh morij in konferenc Dan Afrike ter Dan Latinske Amerike in Karibov. 

Na področju privilegijev in imunitet je Diplomatski protokol v skladu z notranjimi predpisi in mednarodnim pravom 
skrbel za delovanje diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih 
organizacij ter njihovega osebja v Republiki Sloveniji. Izdajal je diplomatske, službene, konzularne izkaznice in 
izkaznice za častne konzularne funkcionarje ter potrdila za uveljavljanje davčnih privilegijev. Pripravil je predloge 
sprememb Zakona o zunanjih zadevah ter Pravilnika o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici ter pripombe na 
osnutek Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil ter Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za 
diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z 
mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. 

Na področju diplomatske korespondence je Diplomatski protokol pripravil 32 poverilnih pisem veleposlanikom 
Republike Slovenije, tri patentna pisma slovenskim konzularnim funkcionarjem in eksekvature za tuje konzularne 
funkcionarje v Republiki Sloveniji. Vodil je 44 postopkov izdaje agremajev tujim veleposlanikom in soglasij za tuje 
obrambne in vojaške atašeje ter pripravil predaje 32 poverilnih pisem tujih veleposlanikov v Republiki Sloveniji. Skrbel 
je za posodabljanje Diplomatske liste, Konzularne liste in Liste mednarodnih organizacij, akreditiranih v Republiki 
Sloveniji, ki so objavljeni na spletni strani ministrstva. Skrbel je za najave prihodov tujih delegacij, potovanj ministra 
za zunanje zadeve ter drugih slovenskih visokih predstavnikov v tujino, najave diplomatske pošte in sprejemov tujih 
diplomatskih predstavništev. 

Pomembno vlogo pri izvedbi protokolarnih dogodkov in v diplomatski korespondenci ima Prevajalski oddelek, ki 
zagotavlja prevode besedil iz slovenščine v tuje jezike (angleščino, francoščino, nemščino) in obratno. V letu 2019 so 
bili med najobsežnejšimi projekti prevodi primopredajnega zapisnika ob najemu stavbe v Bruslju, poročila o strategiji 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in javnega naročila za vizumske nalepke ter lekture poročila o Strateškem 
forumu Bled, spletnih strani z vizumskimi informacijami in vprašalnikov OZN s področja človekovih pravic. Prevajalski 
oddelek je opravil prevode 999 dokumentov v obsegu 2115 strani in lekture 879 dokumentov v obsegu 1816 strani. 
Zagotovil je tolmačenje na 43 dogodkih: na 17 dogodkih je bilo opravljenih 71 ur simultanega tolmačenja, na 26 pa 
138 ur konsekutivnega tolmačenja. Oddelek je poleg tega urejal naročanje zunanjih tolmačev za potrebe ministrstva, 
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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DIPLOMATSKO PREDSTAVNIŠTVO 
IN KONZULAT 

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK 

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

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

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

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

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

VELEPOSLANIŠTVO KOPENHAGEN http://kopenhagen.veleposlanistvo.si/ @SLOEmbassyCPH 
Embassy of the Republic of Slovenia in Copenhagen, Veleposlaništvo RS V 
Kopenhagnu 

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

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

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

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

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

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

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


 

DIPLOMATSKO PREDSTAVNIŠTVO 
IN KONZULAT 

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK 

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

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

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

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

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

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

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

STALNO PREDSTAVNIŠTVO OZN 
NEW YORK 

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

STALNO PREDSTAVNIŠTVO SE 
STRASBOURG 

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

STALNO PREDSTAVNIŠTVO ZN 
ŽENEVA 

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

STALNO PREDSTAVNIŠTVO 
OECD PARIZ 

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

GENERALNI KONZULAT CELOVEC http://celovec.konzulat.si/ Slovenski generalni konzulat v Celovcu / Slowenisches Generalkonsulat 
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http://varsava.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinPOL
https://www.facebook.com/Veleposlani%C5%A1tvo-Republike-Slovenije-v-Var%C5%A1avi-1059169570775143/
http://vatikan.veleposlanistvo.si
http://washington.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinUSA
https://www.facebook.com/SLOembassyUSA
http://zagreb.veleposlanistvo.si
https://twitter.com/SLOinCRO
https://www.facebook.com/slovenianembassy.zagreb
http://bruselj.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoEU
https://www.facebook.com/SLOtoEU/
http://bruselj.misija.si
https://twitter.com/SloveniaNATO
http://dunaj.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoVienna
http://newyork.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoUN
https://www.facebook.com/sloveniamissionun
http://strasbourg.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoCoE
https://www.facebook.com/SlovenianMissionToTheCouncilOfEuropeStrasbourg
http://zeneva.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoUNGeneva
https://www.facebook.com/SloveniaGeneva
http://pariz.predstavnistvo.si
https://twitter.com/SLOtoOECD
https://www.facebook.com/SLOtoOECD
http://celovec.konzulat.si
https://www.facebook.com/Slovenski-generalni-konzulat-v-Celovcu-Slowenisches-Generalkonsulat-1502231150053363/


 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMATSKO PREDSTAVNIŠTVO 
IN KONZULAT 

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK 

GENERALNI KONZULAT 
CLEVELAND 

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

GENERALNI KONZULAT 
MONOŠTER 

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

GENERALNI KONZULAT 
MÜNCHEN 

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

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

KONZULAT REPUBLIKE 
SLOVENIJE V ŠANHAJU 

GOSPODARSKI URAD MILANO 

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

Povezave Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije: 

INSTAGRAM račun: @mfa_slovenia 

TWITTER račun: @MZZRS 

FACEBOOK račun: @mfaSlovenia 

YOUTUBE račun: MZZ RS 
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http://cleveland.konzulat.si
https://www.facebook.com/slovenianconsulatecleveland/
http://monoster.konzulat.si/
https://www.facebook.com/Generalni-konzulat-RS-v-Mono%C5%A1tru-Szlov%C3%A9n-K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g-F%C5%91konzul%C3%A1tusa-1735535183328086/
http://muenchen.konzulat.si/
https://www.facebook.com/generalnikonzulat
http://trst.konzulat.si/
http://ramala.predstavnistvo.si
https://www.instagram.com/mfa_slovenia/
https://twitter.com/MZZRS
https://www.facebook.com/mfaSlovenia
https://www.youtube.com/channel/UCQr43X77Pvbyl3bsO6xjFmA


ZEMLJEVID 
DIPLOMATSKIH 

PREDSTAVNIŠTEV 
IN KONZULATOV 

REPUBLIKE SLOVENIJE 
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Država rezidenčnega pokrivanja 

Država nerezidenčnega pokrivanja 

Veleposlaništvo 

Generalni konzulat 

Stalno predstavništvo pri mednarodni organizaciji 

Konzulat 

Urad Republike Slovenije v Palestini 

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