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UVODNIK MINISTRA ZA ZUNANJE ZADEVE DR. ANŽETA LOGARJA 
Leto 2020 se je v vsej svoji specifičnosti, ki jo je povzročila pandemija covida-19, odrazilo tudi pri delu Ministrstva za 
zunanje zadeve, slovenske diplomacije in zunanje politike nasploh. Zaznamoval ga je izjemen angažma v pomladanskih 
mesecih, ko se je ob pomoči ministrstva ter diplomatskih predstavništev in konzulatov v Slovenijo varno vrnilo več sto 
slovenskih državljanov, ki jih je pandemija ujela v tujini. Prav tako se je ministrstvo hitro in učinkovito – kolikor so 
dopuščale tehnične možnosti – prilagodilo novim oblikam dela, srečanjem prek avdio in video povezav, delu od doma 
in zagotavljanju varnega delovnega okolja. 

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar 
Foto: STA 

Prilagoditi pa se je bilo treba tudi pri vsebinah našega delovanja. Obstoječim procesom spreminjanja mednarodne 
skupnosti se je pridružila pandemija, ki vpliva na celoten geopolitični okvir globalne skupnosti. Izbruh koronavirusa 
je nepredstavljivo prizadel svetovno gospodarstvo in spremenil odnose med ključnimi igralci. Njegov globalni vpliv na 
zunanjepolitično delovanje držav in mednarodnih organizacij bo čutiti še dolgo po koncu pandemije covida-19. 

Še naprej smo priča migracijskim pritiskom, ki so posledica širše globalne ekonomske, politične in tehnološke 
preobrazbe, vključno s podnebnimi spremembami, pri čemer prihajajo v ospredje tudi njihove varnostne, gospodarske 
in demografske posledice. Zelo pomembno bo, kakšne odgovore bo EU našla v novem Paktu o migracijah in azilu. 

Pri večini vprašanj in kriz, s katerimi se sooča mednarodna skupnost, ni prišlo do želenega napredka. Ponekod so 
se pojavile nove napetosti. Pri tem velja omeniti razmere v Siriji in Libiji, ravnanje Irana, pomanjkanje napredka pri 
reševanju krize v Ukrajini. Zelo zaskrbljujoča so dogajanja v Belorusiji, nevarno so se zaostrile razmere v Gorskem 
Karabahu. 

Za Evropo ostajata transatlantsko sodelovanje in utrjevanje odnosov z ZDA kot ključno zaveznico v Natu ter eno 
najtesnejših političnih in gospodarskih partneric izrednega pomena. Kljub občasnemu razhajanju v stališčih in 
posameznih politikah sta EU in Severna Amerika najtesnejši politični, gospodarski in varnostni partnerici in zaveznici. 
V tem duhu in skladno z veljavnimi strateškimi dokumenti je Slovenija v letu 2020 znatno okrepila sodelovanje z 
ZDA, vključno z izmenjavo obiskov na ravni zunanjih ministrov in podpisom sporazuma o sodelovanju na področju 
kibernetske in energetske varnosti. 
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Ruska federacija si še naprej prizadeva, da bi si s svojo zunanjo politiko utrdila položaj v svetu. Njeni odnosi z ZDA so se 
v letu 2020 ohlajali, kar je bilo še posebej zaskrbljujoče na področju sporazumov za omejevanje in nadzor oborožitve. 
Zastrupitvi opozicijskega voditelja Navalnega z živčnim strupom je v širši mednarodni javnosti sledila obsodba ruskih 
oblasti, v preiskavo pa se je vključila tudi Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW). 

Kitajska je s svojimi zunanjepolitičnimi aktivnostmi skušala izkoristiti prostor, ki je nastal v mednarodnih odnosih in 
mednarodnih organizacijah po tem, ko se je multilateralni in mednarodni angažma ZDA v minulih letih do določene 
mere zmanjšal. V odnosu do evropskih držav je aktivna zlasti prek svojih pobud Pas in cesta ter 17 + 1. Ti in druge 
pobude so vse bolj predmet pomislekov sodelujočih evropskih držav – tudi zaradi zaskrbljujočega stanja človekovih 
pravic v pokrajini Šinjang ter stanja glede človekovih pravic in avtonomije Hongkonga. 

Razmere v nekaterih državah podsaharske Afrike ostajajo zaskrbljujoče iz enakih razlogov kot v preteklosti: šibke 
institucije in demokratični procesi, nerešena meddržavna, etnična in verska vprašanja, visoka stopnja teroristične 
ogroženosti. Stanje dodatno otežujejo posledice podnebnih sprememb in pandemija, saj za spopadanje z njo na tej 
celini primanjkuje virov in infrastrukture. 

Povečala sta se število kibernetskih napadov in obseg dezinformacij, pandemija je temu dala dodaten zagon. 
Naraščajoče kibernetske in hibridne grožnje državnih in nedržavnih akterjev terjajo razvoj novih varnostnih strategij 
in načinov delovanja. 

S sprejetjem Strateške agende za obdobje 2019–2024 je EU določila ključne politične usmeritve za prihodnje petletno 
obdobje: zaščita državljanov in svoboščin; razvoj gospodarskih temeljev: evropski model za prihodnost; ustvarjanje 
podnebno nevtralne, zelene, pravične in socialne Evrope; zastopanje evropskih interesov in vrednot v svetu. Pandemija 
je od EU terjala okrepljen angažma – od ukrepov za preprečevanje in koordinacijo odzivov posameznih držav, do 
ukrepov za okrevanje in strategije na področju cepiv. Izkušnja je pokazala, da mora EU znatno okrepiti svojo odpornost 
na krize različnih vrst. 

Evropski svet je julija dosegel izredno pomemben dogovor o novem večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2021– 
2027. Kot odziv na koronakrizo je bil poleg proračuna EU sprejet nov instrument za okrevanje, ki bo prispeval dodatnih 
750 milijard EUR za odpravljanje posledic krize. Poleg spodbujanja investicij, gospodarskega okrevanja in krepitve 
odpornosti družb se bodo sredstva usmerjala v ukrepe, ki so povezani z zeleno in digitalno tranzicijo. Ta proces bo 
pomembno zaznamoval naslednja leta v celotni EU. 

Pomembna naloga je bilo oblikovanje dogovora med EU in Združenim kraljestvom o prihodnjih odnosih, saj izstop 
Združenega kraljestva iz EU predstavlja velik izziv tudi za Unijo. 

Ob razpravah o stanju vladavine prava v nekaterih članicah se je začel razmislek o nadaljnji krepitvi spoštovanja 
tega načela v Uniji, h kateremu je s pripravo odziva na sporočilo Komisije dejavno prispevala tudi Slovenija. Slovenija 
podpira aktivnosti Evropske komisije za vzpostavitev mehanizma kot preventivnega orodja. Pri tem poudarja, da mora 
spremljanje vladavine prava potekati transparentno, ob uporabi enotnih, verodostojnih, zanesljivih, nepristranskih in 
primerljivih virov. 

Multilateralne organizacije so poleg pandemije zaznamovala predvsem vprašanja glede stanja multilateralizma in 
podnebnih sprememb. Enostranska dejanja posameznih držav so negativno vplivala na učinkovitost in kredibilnost 
multilateralnega sistema. Večji del mednarodne skupnosti še naprej podpira multilateralizem kot najučinkovitejši 
način reševanja globalnih političnih, ekonomskih, socialnih in okoljskih vprašanj ob zagovarjanju svetovne ureditve, 
ki temelji na spoštovanju mednarodnega prava ter ciljev in načel Ustanovne listine OZN. Pandemija covida-19 je 
opozorila na potrebo po okrepljenem večstranskem sodelovanju pri soočanju z globalnimi izzivi, pa tudi, da je večja 
učinkovitost multilateralnih organizacij nujna. To bo mogoče doseči le s konstruktivnim pristopom vseh akterjev ter 
z nedvoumnim prepoznavanjem in uresničevanjem nujno potrebnih reform. Pri tem gre tako za izboljšave delovanja 
organizacij kot za njihovo pripravljenost na hitro odzivanje ob novih izzivih, novih temah ter prilagajanju na nove 
trende in danosti v mednarodni skupnosti. 

V kontekstu opisanih razmer in procesov v mednarodni skupnosti si je Slovenija v letu 2020 prizadevala za mir, 
varnost, blaginjo, urejene bilateralne odnose, močno EU in močan multilateralni sistem, svojo prepoznavnost in ugled 
v mednarodni skupnosti ter okrepljen položaj tako v EU kot v Natu. Slovenija poudarja pomen krepitve medsebojnega 
zaupanja ob spoštovanju mednarodnega prava in razsodb mednarodnih sodišč. To so temeljna načela, ki izhajajo iz 
Deklaracije o zunanji politiki RS in strateškega dokumenta ter zagotavljajo kontinuiranost našega delovanja. Ob tem 
se zavedamo, da strateški dokument po petih letih potrebuje osvežitev in prilagoditev spremenjenim razmeram v 
mednarodni skupnosti. 

V letu 2020 je bil okrepljen dialog s srednjeevropskimi državami, tudi v okviru pobude za krepitev sodelovanja z državami 
C5 (Slovenija, Avstrija, Slovaška, Madžarska, Češka). V srednji Evropi je bil pomemben angažma v okviru pobude 
Treh morij, usmerjen v krepitev infrastrukturnih povezav na osi med Baltskim in Jadranskim morjem. Nadaljevali in 
poglobili so se politični stiki z Nemčijo in Francijo ter sredozemskimi in baltskimi državami. 
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Napredek, varnost in stabilnost Zahodnega Balkana ostajajo ključnega pomena, saj gre za našo neposredno soseščino. 
Spodbujamo reševanje odprtih vprašanj, krepitev regionalnega sodelovanja ter reševanje skupnih izzivov. Slovenija 
podpira približevanje regije evroatlantskim integracijam in je konkretno podporo posameznim državam v tem procesu 
nudila tudi v preteklem letu. Posebej pozorni smo na odpravljanje socialno-ekonomskih posledic pandemije in 
okrevanje gospodarstev v državah Zahodnega Balkana. 

Intenzivirale so se priprave na slovensko predsedovanje Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Konec junija 2020 je bil v 
Svetu potrjen 18-mesečni program tria predsedstev (Nemčija v drugi polovici leta 2020 in Portugalska v prvi polovici leta 
2021). V pripravah na predsedovanje je bila vzpostavljena centralna struktura za splošno medresorsko koordinacijo, ki 
jo vodi minister za zunanje zadeve, opredeljene so bile tudi vsebinske prednostne naloge predsedovanja. 

Slovenija se odziva na spreminjajoče se mednarodno in varnostno okolje tako s sodelovanjem v Natu, ki predstavlja 
temeljni okvir njene nacionalne varnosti, kot s sodelovanjem v skupni varnostni in obrambni politiki EU. V tem 
kontekstu je pomembna prisotnost slovenskih predstavnikov v operacijah in misijah pod vodstvom Nata in EU. Kot 
članica Globalne koalicije zoper Daiš Slovenija podpira prizadevanja mednarodne skupnosti v boju proti terorizmu. 

Dobri sosedski odnosi so temelj varnosti, blaginje in napredka vsake države. Zato Slovenija namenja veliko pozornosti 
njihovemu poglabljanju: krepitvi gospodarskega sodelovanja, razvoju infrastrukturnih povezav, čezmejnim projektom 
ter sodelovanju na področju znanosti in kulture, saj lahko prav tovrstno sodelovanje v vzajemnem interesu pomaga 
presegati nekatera nerešena vprašanja. 

Posebno mesto v dialogu s sosednjimi državami ima položaj avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v zamejstvu. 
Leto 2020 je bilo na tem področju zaznamovano z dvema zgodovinskima dogodkoma: vrnitvijo Narodnega doma 
v Trstu in poklonom predsednikov Italijanske republike in Republike Slovenije pri spomenikih na Bazovici ter z v 
slovenščini izrečenimi besedami opravičila avstrijskega zveznega predsednika ob 100-letnici koroškega plebiscita. K 
tem dejanjem je prispevalo tudi dolgoletno delo slovenske diplomacije. 

S sosednjimi državami poteka intenziven dialog o aktualnih temah glede EU in regionalnih vprašanj. Med njimi velja 
opozoriti na v letu 2020 začeti dialog treh obalnih držav o upravljanju Jadrana. 

Gospodarske razmere vedno pomembno vplivajo na položaj Slovenije v mednarodni skupnosti. Pandemija je zelo 
negativno vplivala tako na globalno kot na slovensko gospodarsko aktivnost. Napovedi mednarodnih institucij za 
trgovinske partnerice Slovenije večinoma predvidevajo, da bo okrevanje posameznih članic evrskega območja 
postopno, hitrost okrevanja pa precej različna. Pomembno vlogo pri ponovnem zagonu in okrepitvi mednarodnega 
poslovanja slovenskih gospodarskih subjektov bo ponovno imela gospodarska diplomacija. 

Naj sklenem: v letu 2020 smo se izkazali z dobrim kriznim upravljanjem, odzivnostjo in prilagodljivostjo ter aktivno 
zunanjo politiko, skupaj z zagotavljanjem kontinuitete pri izpolnjevanju temeljnih ciljev in nalog slovenske zunanje 
politike. Pripravljeni smo na nove izzive v letu 2021, zato bomo s ponosom tako v Ljubljani kot na diplomatskih 
predstavništvih in konzulatih zaznamovali 30. obletnico samostojne Republike Slovenije. Hkrati samozavestno 
pričakujemo 1. julij, ko bo ob predsedovanju Svetu EU ponovno zaplapolala slovenska zastava! 
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FOREWORD BY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS DR ANŽE LOGAR 
The specific nature of 2020 marked by the COVID-19 pandemic was also reflected in the work of the Ministry of 
Foreign Affairs and Slovenian diplomacy, and in foreign policy in general. Engagement was particularly strong in the 
spring months when several hundred Slovenian citizens stranded abroad due to the pandemic were safely repatriated 
with the help of the Ministry, diplomatic missions and consular posts. Furthermore, as far as technical possibilities 
allowed, the Ministry swiftly and effectively adapted to new work methods, introduced audio and video conferences 
and work from home, and provided for a safe working environment. 

The content of our activities had to be adapted, too. The ongoing change processes in the international community 
were joined by the pandemic, which affected the entire geopolitical framework of the global arena. The coronavirus 
outbreak delivered a devastating blow to the world economy and changed the relations between key players. Its 
global after-effects on the foreign policy activities of states and international organisations will be felt long after the 
COVID-19 pandemic subsides. 

The world continues to experience migration pressures arising from a broader global economic, political and 
technological transformation, including climate change, with their security, economic and demographic consequences 
increasingly coming to the fore. In this respect, the question of what responses the EU will manage to provide in the 
New Pact on Migration and Asylum is of vital importance. 

Unfortunately, the desired progress has failed to be achieved concerning some major issues and crises the international 
community currently faces, and new tensions have arisen in many places. Here, we should mention the situation in 
Syria and Libya, the activities undertaken by Iran, and the lack of progress in resolving the crisis in Ukraine. The 
developments in Belarus are cause for concern, and the situation in Nagorno-Karabakh has dangerously escalated. 

For Europe, transatlantic cooperation and strengthening relations with the USA – a key ally in NATO and one of its 
closest political and economic partners – remain among the top priorities. Despite occasional divergences in views and 
policies, the EU and the USA are the closest political, economic and security partners and allies. In 2020, with all this 
in mind and in keeping with the applicable strategic documents, Slovenia considerably strengthened its cooperation 
with the USA, among other means by exchanging visits of foreign ministers and signing a cooperation agreement on 
cyber and energy security. 

The Russian Federation continues the efforts to consolidate its position in the world through its foreign policy. In 
2020, its relations with the USA cooled, which caused particular concern with regard to agreements on arms control 
and disarmament. 

With its foreign policy activities, China endeavoured to fill the space left empty in international relations and 
organisations after the USA’s multilateral and international engagement had somewhat dwindled in recent years. In 
its dealings with European countries, China has been especially active through its Road and Belt and 17+1 Initiatives. 
However, these and other initiatives have increasingly given rise to second thoughts in participating countries, 
particularly due to the alarming state of human rights in Xinjiang Province and the situation in Hong Kong regarding 
human rights and autonomy. 

In certain countries in Sub-Saharan Africa, the circumstances cause concern for the same reasons as in the past: 
weak institutions and democratic processes, unresolved inter-state, ethnic and religious issues, and a high level of 
terrorist threat. The situation is further aggravated by the consequences of climate change and the pandemic, as 
some countries on the continent lack the resources and infrastructure to tackle the pandemic effectively. 

The number of cyber attacks has risen and the volume of disinformation increased, with the pandemic providing 
additional impetus to this type of devious activities. Growing cyber and hybrid threats posed by state and non-state 
actors force us to develop new security strategies and modi operandi. 

By adopting the new strategic agenda 2019–2024, the EU set out its main political priorities for the next five years: 
protecting citizens and freedoms; developing a strong and vibrant economic base; building a climate-neutral, green, 
fair and social Europe; and promoting European interests and values on the global stage. The pandemic forced the EU 
to engage more deeply in many spheres – from adopting measures to contain the outbreak and coordinate responses 
by particular Member States to introducing recovery measures and vaccination-related strategies. Experience has 
shown that the EU should strengthen its resilience to various types of crises. 

In July, the European Council reached an extremely important agreement on the 2021–2027 Multiannual Financial 
Framework (MFF). In addition to the EU budget, a new recovery instrument of EUR 750 billion was adopted to 
help repair the economic and social damage brought by the coronavirus crisis. The resources will be used to boost 
investments, speed up economic recovery and build up the resilience of societies, and some of the funds will be 
channelled into measures promoting the green and digital transitions. This process will significantly mark the coming 
years in the entire EU. 7 



 

 

 

 

 

 

Another important task was reaching an arrangement on the future EU-UK relations, as the UK’s withdrawal from the 
Union also poses a major challenge to the Union. 

Following the debates on respect for the rule of law in certain Member States, voices were raised in support of 
strengthening this principle in the Union, with Slovenia assuming an active role in this process by drafting a response 
to the Communication from the European Commission. Slovenia supports the Commission’s activities for setting up 
a rule of law mechanism as a preventive tool, all the while stressing that the monitoring of the rule of law must be 
conducted transparently based on credible, reliable and comparable sources. 

In addition to the pandemic, the activities of multilateral organisations were affected by the issues surrounding the 
current state of multilateralism and climate change. Unilateral actions undertaken by particular countries have 
negatively impacted the effectiveness and credibility of the multilateral system. Much of the international community, 
however, continues to support multilateralism as the most effective way to resolve global political, economic, social 
and environmental issues while adhering to the world order based on respect for international law and the goals and 
principles enshrined in the UN Charter. The COVID-19 pandemic has been a reminder that strengthened multilateral 
cooperation is needed to tackle global challenges, and that enhanced effectiveness of multilateral organisations is a 
must. Both can only be achieved with a constructive approach of all actors and swift identification and implementation 
of urgent reforms. Improvements are needed in the operations of organisations, in their readiness to promptly respond 
to new challenges and in their ability to adapt to new trends and circumstances in the international community. 

In 2020, in the context of the developments and processes in the international community described above, Slovenia 
was advocating for peace, security, prosperity, good bilateral relations, a strong EU and a robust multilateral system 
as well as raising its profile in the international community and strengthening its position within the EU and NATO. 
Slovenia underlines the importance of building mutual trust while respecting international law and the decisions of 
international courts and tribunals. These are the fundamental principles arising from the Declaration on Foreign Policy 
of the Republic of Slovenia and the strategic document on foreign policy, which ensure the continuity of Slovenia’s 
endeavours. However, we are aware that five years after its adoption, the strategic document needs to be revised and 
adapted to the changed circumstances in the international community. 

In 2020, the dialogue with Central European countries was strengthened, including in the framework of the initiative 
informally referred to as the Central 5 or C5, promoting cooperation between Slovenia, Austria, Slovakia, Hungary 
and the Czech Republic. In Central Europe, Slovenia was also engaged in the framework of the Three Seas Initiative 
focused on improving infrastructure connections on the axis between the Baltic and Adriatic Seas. Slovenia continued 
and further deepened its political ties with Germany and France as well as with the Mediterranean and Baltic countries. 

Progress, security and stability in the Western Balkans remain a key focus, the region being our immediate 
neighbourhood. Slovenia promotes the resolution of outstanding issues, boosting regional cooperation and rising 
to common challenges. It furthermore supports the region’s path towards Euro-Atlantic integration, and last year 
provided concrete support to particular Western Balkan countries undergoing this process. A special focus is put on 
mitigating the pandemic’s social and economic ramifications, and on the recovery of the economies of the Western 
Balkan countries. 

In 2020, the preparations for Slovenia’s presidency of the Council of the EU in the second half of 2021 intensified. In 
late June 2020, the Council approved the 18-month programme of the trio of presidencies (Germany in the second 
half of 2020 and Portugal in the first half of 2021). The setting up of a central structure for general inter-ministerial 
coordination headed by the Minister of Foreign Affairs, and the definition of the priority tasks for the presidency 
formed part of the preparatory work. 

Slovenia is responding to the changing international and security environment, both by participating in NATO 
representing the fundamental framework of its national security, and in the Common Security and Defence Policy of 
the EU. Slovenian representatives take part in the NATO- and EU-led operations and missions. As a member of the 
Global Coalition against Daesh, Slovenia supports the international community’s endeavours to combat terrorism. 

Good neighbourly relations are the cornerstone of security, prosperity and progress of any country. It is for this reason 
that Slovenia devotes considerable attention to deepening these relations by strengthening economic cooperation, 
developing infrastructure connections, launching cross-border projects and promoting cooperation in science and 
culture, as such collaboration in mutual interest may help resolve certain outstanding issues. 

A focal point in the dialogue with neighbouring countries is the status of autochthonous Slovenian national 
communities abroad. In this context, 2020 was marked by three historic events – the restitution of the National Hall in 
Trieste, the attendance of the Presidents of the Italian Republic and the Republic of Slovenia at the commemorations 
at the monuments in Basovizza, and the apology made in Slovene by the Austrian Federal President on the centenary 
of the Carinthian Plebiscite. The years-long efforts of Slovenian diplomacy played an important contributing role in 
these gestures. 
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Slovenia holds intensive dialogue with its neighbouring countries on topical questions concerning the EU and regional 
issues, among them the dialogue between the three coastal countries on the management of the Adriatic Sea, which 
was launched in 2020. 

The wider economic situation has a powerful impact on Slovenia’s position in the international community. 
The pandemic has had a strong negative effect on both global and Slovenian economic activity. The forecasts of 
international institutions for Slovenia’s trading partners mostly foresee gradual recovery of individual euro area 
member states, though at varying speed. In relaunching and strengthening the international operations of Slovenian 
businesses, economic diplomacy will once more play an important role. 

To conclude: in 2020, the Ministry demonstrated good crisis management skills, responsiveness and adaptability, and 
succeeded in leading an active foreign policy, all the while ensuring continuity in achieving its fundamental goals and 
tasks. We stand ready for new challenges awaiting us in 2021, and we will proudly celebrate the 30th anniversary of 
Slovenia’s independence in Ljubljana and at Slovenian diplomatic missions and consular posts. We also look forward 
with confidence to 1 July, when the Slovenian flag will be hoisted again upon Slovenia’s taking over of the presidency 
of the Council of the EU. 
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Kronologija navaja pomembnejše dejavnosti ministrov za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Miroslava Cerarja do 
14. marca 2020 in dr. Anžeta Logarja, ki je s tem dnem prevzel posle. Prav tako navaja dejavnosti državnih sekretarjev 
mag. Dobrana Božiča, čigar posle je v marcu prevzel Gašper Dovžan, in Mateja Marna, čigar posle je v marcu prevzel 
veleposlanik Tone Kajzer. Ta je sredi novembra posle predal veleposlaniku dr. Stanislavu Raščanu. Obsežnejši pregled 
dejavnosti slovenske diplomacije je javnosti na voljo na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve v rubriki Novice. 

dejavnost v Sloveniji 

dejavnost v tujini 

JANUAR 

7. januar, Ljubljana Minister dr. Cerar se je udeležil predstavitve nove izdaje letne publikacije 
Inštituta za strateške rešitve The Adriatic Journal: Strategic Foresight 
2020. Pred tem se je neformalno sestal tudi z nekdanjo avstrijsko zunanjo 
ministrico dr. Karin Kneissl. 

10. januar, Bruselj Minister dr. Cerar se je udeležil izrednega zasedanja zunanjih ministrov 
držav članic EU zaradi zaostrenih razmer v Iraku in Libiji. 

14.–15. januar, Abu Dabi Minister dr. Cerar se je udeležil ministrske okrogle mize Zelene skupine, 
ki so jo gostili Združeni arabski emirati (ZAE). Ob robu dogodka se je 
ločeno sestal z ministrom za podnebne spremembe in okolje Tanijem 
Ahmedom Al Zejudijem ter ministrom za zunanje zadeve in mednarodno 
sodelovanje Abdulahom bin Zajedom Al Nahjanom. Minister se je v okviru 
Tedna trajnosti v Abu Dabiju udeležil Vrha o prihodnosti trajnostnega 
razvoja (Future Sustainability Summit). 

19. januar, Bruselj Minister dr. Cerar se je udeležil ministrskega srečanja Mednarodne 
zveze za spomin na holokavst (IHRA) – 20 let po sprejemu Stockholmske 
deklaracije. 

20. januar, Bruselj Minister dr. Cerar se je udeležil januarskega zasedanja zunanjih ministrov 
EU, osrednji del razprave pa je bil namenjen razmeram v Sahelu in Libiji 
ter podnebni diplomaciji. 

21. januar, Ljubljana Minister dr. Cerar ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek sta predsedovala Svetu za internacionalizacijo gospodarstva. 

23. januar, Novo mesto Državni sekretar mag. Božič je nagovoril udeležence poslovnega dogodka 
na sedežu podjetja Revoz (Skupina Renault) v organizaciji Direktorata 
za gospodarsko in javno diplomacijo Ministrstva za zunanje zadeve v 
sklopu serije dogodkov Business-to-Diplomacy (B2D) in v sodelovanju 
s francoskim veleposlaništvom ter Revozom, d. d. Udeležence sta 
nagovorila tudi francoska veleposlanica Florence Ferrari in glavni gostitelj
dogodka, predsednik uprave podjetja Renault, Kaan Özkan. 

28. januar, Bruselj Državni sekretar Marn se je udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve, 
kjer so udeleženci razpravljali o konferenci o prihodnosti Evrope in se 
seznanili s prioritetami hrvaškega predsedovanja Svetu EU. 

29. januar, Ljubljana Minister dr. Cerar in varuh človekovih pravic Peter Svetina sta ob 30. 
obletnici Konvencije o otrokovih pravicah in 20. obletnici njenih vsebinskih 
izbirnih protokolov na Ministrstvu za zunanje zadeve odprla okroglo mizo 
Slovenija za otrokove pravice – kako lahko izboljšamo položaj otrok v 
svetu. 

30. januar, Bruselj Državni sekretar mag. Božič se je udeležil delovnega srečanja državnih 
in generalnih sekretarjev zunanjih ministrstev držav članic EU, ki ga je 
gostila generalna sekretarka Evropske službe za zunanje delovanje 
Helga Schmid. Ob robu delovnega srečanja se je pogovarjal s sodelavci 
v Evropski komisiji, z Marjeto Jager, namestnico generalnega direktorja 
za mednarodno sodelovanje in razvoj, Michaelom Karnitschnigom, 
direktorjem za zunanje odnose v Generalnem sekretariatu, Matjažem 
Malgajem, vodjem kabineta komisarja Janeza Lenarčiča, in Wernerjem 
Stenggom, članom kabineta komisarke Margarethe Vestager. 
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30. januar, Ljubljana Minister dr. Cerar je na pogovor sprejel britansko veleposlanico v Sloveniji 
Sophie Honey. 

31. januar, Ljubljana Minister dr. Cerar je v Hiši EU nagovoril zbrane učitelje in mentorje, 
sodelujoče v projektih Evrošola in Šola ambasadorka EU, ki ju izvaja 
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. 

FEBRUAR 

4. februar, Brdo pri Kranju Državni sekretar mag. Božič in namestnik ministra za zunanje zadeve 
Republike Belorusije Oleg Kravčenko sta vodila 8. zasedanje Medvladne 
slovensko-beloruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-
tehnično sodelovanje. 

6.–7. februar, Washington Državni sekretar mag. Božič je na delovnem obisku opravil bilateralne 
pogovore s predstavniki ameriške administracije: državnim podsekretarjem 
Keithom Krachom, pristojnim za gospodarsko rast, energijo in okolje, s 
pomočnikom državnega sekretarja za evropske zadeve Philom Reekerjem 
in z glavnim tehnološkim svetovalcem in namestnikom pomočnika 
ameriškega predsednika Michaelom Kratsiosom v Svetu za nacionalno 
varnost. Na povabilo državnega sekretarja ZDA Mika Pompea se je na 
ameriškem zunanjem ministrstvu udeležil srečanja Mednarodnega 
zavezništva za versko svobodo. 

7. februar, Kranjska gora Minister dr. Cerar je nagovoril udeležence gospodarsko-promocijskega 
dogodka v sklopu Business-To-Diplomacy – Elanov smučarski dan v 
soorganizaciji Ministrstva za zunanje zadeve in podjetja Elan. 

10.–11. februar, Ankara, Carigrad Minister dr. Cerar se je skupaj z gospodarsko delegacijo mudil na 
delovnem obisku v Republiki Turčiji. Prvi dan obiska se je sestal s turškim 
zunanjim ministrom Mevlütom Çavuşoğlujem. Drugi dan obiska se je 
minister udeležil poslovne konference Slovenija–Turčija v organizaciji 
Veleposlaništva Republike Slovenije v Turčiji in turške zunanjetrgovinske 
zbornice. Minister se je ob robu konference sestal s turškim ministrom za 
mlade in šport dr. Mehmetom Muharremom Kasapoğlujem. 

11. februar, Budimpešta Državni sekretar Marn je opravil politične konzultacije o aktualnih 
vprašanjih v okviru EU z madžarskim državnim sekretarjem za zadeve EU 
Attilo Steinerjem. 

12. februar, Bratislava Državni sekretar mag. Božič se je udeležil srečanja v formatu Slavkov, ki 
ga sestavljajo Avstrija, Češka in Slovaška. Srečanju državnih sekretarjev 
treh držav sta se prvič pridružila državna sekretarja Slovenije in Hrvaške. 

16, februar, München Minister dr. Cerar se je udeležil 56. münchenske varnostne konference. 
Sodeloval je na okrogli mizi o varnosti na Zahodnem Balkanu in okrogli 
mizi o Pobudi treh morij. Ob robu konference je opravil dvostranske 
pogovore z ministri za zunanje zadeve Irana, Egipta, Gruzije in Hrvaške 
ter z generalno sekretarko Sveta Evrope Marijo Pejčinović Burić. Udeležil 
se je tudi dvostranskega srečanja predsednika vlade Marjana Šarca s 
predsednikom vlade Kosova. 

17. februar, Bruselj Minister dr. Cerar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve 
(FAC), na katerem je potekala razprava o krepitvi odnosov med EU in 
Afriško Unijo, stanju v Libiji ter o krepitvi odnosov med EU in Indijo. 

17. februar, Bruselj Državni sekretar Marn se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne zadeve, 
kjer je bilo v pripravah na zasedanje Evropskega sveta obravnavano 
pogajalsko stališče glede večletnega finančnega okvira EU (VFO). 
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21.–22. februar, Stockholm Minister dr. Cerar se je na povabilo švedske zunanje ministrice Ann 
Linde mudil na uradnem obisku na Švedskem, kjer se je ločeno srečal 
z gostiteljico in s predsednikom parlamenta Andreasom Norlénom. Na 
okrogli mizi na švedskem Inštitutu za mednarodne odnose je minister 
govoril o izzivih EU v svetu in odnosih s partnerji, kot so Rusija, Kitajska 
in ZDA, ter si v Stockholmu ogledal sedež projekta Pametno mesto. Na 
rednem občnem zboru Slovenske zveze na Švedskem je nagovoril tam 
živeče Slovence. 

24. februar, Solun Minister dr. Cerar se je udeležil visokega dogodka Od Soluna do Zagreba, 
na katerem je Grčija gostila ministre za zunanje zadeve z Zahodnega 
Balkana, iz držav članic EU v regiji (Grčija, Bolgarija, Romunija, Italija, 
Hrvaška, Slovenija) in predstavnike EU (EEAS, EK). 

25. februar, Bruselj Državni sekretar Marn se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne zadeve, 
ki je v pripravah na marčno zasedanje Evropskega sveta razpravljal o 
širitvi EU in zakonodajnem načrtovanju. 

26. februar, Ženeva Državni sekretar Marn se je udeležil visokega dela 43. zasedanja Sveta ZN 
za človekove pravice (SČP). Nagovoril je tudi udeležence Konference za 
razorožitev in se srečal z namestnico visoke komisarke ZN za človekove 
pravice Nado Al Našif, predsednico 14. cikla SČP avstrijsko veleposlanico 
Elisabeth Tichy-Fisslberger in generalno direktorico Urada OZN v Ženevi 
(UNOG) Tatjano Valovo. 

27. februar, Praga Minister dr. Cerar se je na povabilo ministra za zunanje zadeve Češke 
republike Tomáša Petříčka udeležil srečanja ministrov za zunanje zadeve 
V4, Zahodnega Balkana ter Slovenije, Hrvaške in Avstrije. 

MAREC 

5. marec, Zagreb Državni sekretar Marn se je udeležil neformalnega srečanja ministrov 
za zunanje zadeve EU (Gymnich) o oceni stanja in predvidenega razvoja 
odnosov med EU in Rusijo ter EU in Turčijo. 

6. marec, Zagreb Državni sekretar Marn se je udeležil izrednega zasedanja Sveta za zunanje 
zadeve, sklicanega zaradi poslabšanja varnostnih in humanitarnih razmer 
na severovzhodu Sirije ter sprostitve migracijskega toka proti EU. 

12. marec, Ljubljana Minister dr. Cerar je v telefonskem pogovoru z zunanjim ministrom 
Italijanske republike Luigijem Di Maiem izrazil solidarnost pri ukrepih za 
preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. 

14. marec, Ljubljana Opravljena je bila primopredaja poslov med ministrom za zunanje zadeve 
Republike Slovenije dr. Miroslavom Cerarjem in novim ministrom za 
zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Anžetom Logarjem. Minister dr. 
Logar je predstavil prve aktivnosti po prevzemu funkcije v luči izmenjave 
informacij z ministri sosednjih držav o širjenju novega koronavirusa. 

16. marec, Ljubljana Minister dr. Logar je gostil ministra za zunanje zadeve in trgovino 
Madžarske Pétra Szijjárta. 

19. marec, Ljubljana Minister dr. Logar je opravil videokonferenčni pogovor z ministri za 
zunanje zadeve Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Govorili so o 
usklajevanju aktivnosti za omejevanje epidemije covida-19. 

22. marec, Ljubljana Minister dr. Logar je takoj po potresu, ki je zjutraj prizadel Zagreb in 
Hrvaško, po telefonu govoril s hrvaškim zunanjim ministrom dr. Gordanom 
Grlićem Radmanom ter mu izrazil solidarnost in pripravljenost pomagati. 

23. marec, Ljubljana Minister dr. Logar se je udeležil videokonference ministrov za zunanje 
zadeve EU, ki je nadomestila predvideno redno zasedanje Sveta EU za 
zunanje zadeve. 
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24. marec, Ljubljana Državni sekretar Dovžan je prek videopovezave sodeloval na srečanju 
Sveta EU za splošne zadeve, na katerem so ministri enotno podprli 
odločitev o začetku pogajalskega procesa s Severno Makedonijo in 
Albanijo za članstvo v EU. 

26. marec, Ljubljana Minister dr. Logar se je v telefonskem pogovoru zahvalil češkemu ministru 
za zunanje zadeve Tomášu Petříčku za donacijo medicinske opreme in za 
odlično sodelovanje pri repatriaciji slovenskih in čeških državljanov v času 
krize zaradi covida-19. 

31. marec, Ljubljana Minister dr. Logar se je po telefonu pogovarjal z madžarskim zunanjim 
ministrom Pétrom Szijjártom glede pobud obeh narodnih skupnosti glede 
olajšanega prehajanje meje za prebivalce v obmejnem pasu. 

APRIL 

2. april, Ljubljana Minister dr. Logar se prek videopovezave sodeloval na rednem zasedanju 
zunanjih ministrov Severnoatlantskega zavezništva o pandemiji covida-19. 

3. april, Ljubljana Ministri za zunanje zadeve EU, med njimi tudi minister dr. Logar, so se 
na neformalnem zasedanju prek videopovezave zavzeli za nadaljnjo 
intenzivno repatriacijo državljanov EU iz tretjih držav v matične države 
in konzularno sodelovanje med državami članicami v času pandemije 
covida-19. 

8. april, Ljubljana Državni sekretar Kajzer se je prek videopovezave udeležil neformalnega 
zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno 
sodelovanje, kjer so razpravljali o skupnem odzivu EU na pandemijo 
covida-19. 

9. april, Ljubljana Minister dr. Logar se je v posebni izjavi zahvalil vsem zaposlenim v notranji 
in zunanji službi Ministrstva za zunanje zadeve za vztrajnost, solidarnost 
in izredno delo v času kriznih razmer ob pandemiji covida-19. 

10. april, Ljubljana Minister dr. Logar je na pogovor sprejel apostolskega nuncija in doajena 
diplomatskega zbora v Republiki Sloveniji nadškofa Jeana-Marieja 
Antoina Josepha Speicha. 

22. april, Ljubljana Državni sekretar Dovžan je sodeloval na videokonferenci neformalnega 
zasedanja Sveta za splošne zadeve o izmenjavi izkušenj in nadaljnjih 
ukrepov držav članic in EU pri soočanju s pandemijo covida-19. 

22. april, Ljubljana Minister dr. Logar je sodeloval na videokonferenci ministrov za zunanje 
zadeve držav članic EU, ki jo je vodil visoki predstavnik EU za zunanje 
zadeve in varnostno politiko Josep Borrell. 

24. april, Ljubljana Minister dr. Logar se je s portugalskim državnim ministrom in ministrom 
za zunanje zadeve dr. Augustom Santosem Silvo prek videopovezave 
pogovarjal o pripravah obeh držav na predsedovanje Svetu EU v letu 2021. 

28. april, Ljubljana Minister dr. Logar se je po telefonu pogovarjal z ameriškim državnim 
sekretarjem Mikom Pompeom. 

29. april, Ljubljana Minister dr. Logar je v okviru virtualnega nastopnega obiska v Berlinu 
opravil pogovor z nemškim zunanjim ministrom Heikom Maasom. 

MAJ 

4. maj, Ljubljana Minister dr. Logar je v imenu Slovenije sodeloval na virtualnem 
donatorskem dogodku pod pokroviteljstvom Evropske komisije, 
namenjenem skupnemu globalnemu odzivu na pandemijo covida-19. 

7. maj, Ljubljana Minister dr. Logar in francoski minister za Evropo in zunanje zadeve Jean-
Yves Le Drian sta prek videopovezave potrdila obojestranski interes za 
nadaljnjo krepitev strateškega partnerstva med državama. 
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8. maj, Ljubljana Minister dr. Logar se je prek videopovezave pogovarjal s špansko ministrico 
za zunanje zadeve, EU in sodelovanje Arancho González Layo. 

8. maj, Ljubljana Minister dr. Logar je prek videopovezave sodeloval na neformalni seji 
Varnostnega sveta OZN ob 75. obletnici konca druge svetovne vojne na 
evropskih tleh. 

11. maj, Ljubljana Minister dr. Logar se je prek videopovezave pogovarjal s poljskim 
ministrom za zunanje zadeve dr. Jackom Czaputowiczem. 

12. maj, Ljubljana Minister dr. Logar se je po telefonu pogovarjal z zunanjim ministrom 
Kraljevine Nizozemske Stefom Blokom. 

15. maj, Ljubljana Ob 65. obletnici podpisa Državne pogodbe o ponovni vzpostavitvi 
neodvisne in demokratične Avstrije oziroma avstrijske državne pogodbe 
(ADP) je minister dr. Logar v pismu avstrijskemu kolegu dr. Alexandru 
Schallenbergu poudaril relevantnost te pogodbe tudi v današnjem času 
in pozval k popolni uresničitvi 7. člena ADP za zaščito slovenske narodne 
skupnosti v Avstriji. 

15. maj, Ljubljana Minister dr. Logar se je po telefonu pogovarjal z danskim ministrom za 
zunanje zadeve Jeppejem Kofodom. 

15. maj, Ljubljana Državni sekretar Dovžan se je udeležil virtualnega 31. vrha predstavnikov 
držav članic SEP, ki je bil namenjen razpravi o stanju, ukrepih in regijskem 
sodelovanju v času pandemije covida-19. 

15. maj, Ljubljana Minister dr. Logar je sodeloval na videokonferenci ministrov za zunanje 
zadeve držav članic EU, ki so razpravljali o vplivu pandemije covida-19 na 
regijo Severne Afrike in širšega Bližnjega vzhoda. 

18. maj, Ljubljana Minister dr. Logar se je skupaj z zunanjimi ministri Avstrije, Bolgarije, 
Cipra, Grčije, Hrvaške, Italije, Malte, Portugalske in Španije na pobudo 
nemškega zunanjega ministra Heika Maasa udeležil videokonference 
o sproščanju omejitvenih ukrepov na državnih mejah zaradi turističnih 
potovanj. 

19. maj, Ljubljana Minister dr. Logar je sodeloval na videokonferenci ministrov za zunanje 
zadeve držav Zahodnega Balkana z ministri za zunanje zadeve držav 
članic EU, ki mejijo na regijo – Grčije, Bolgarije, Hrvaške, Romunije in 
Slovenije. Sodelovali so tudi visoki predstavniki EU. 

20. maj, Ljubljana Minister dr. Logar se je po telefonu pogovarjal z ruskim zunanjim 
ministrom Sergejem Lavrovom. 

21. maj, Ljubljana Minister dr. Logar se je na povabilo veleposlanika trenutno predsedujoče 
Svetu EU Hrvaške, Borisa Grigića, kot gost udeležil srečanja veleposlanikov 
držav članic EU, akreditiranih v Republiki Sloveniji. 

21. maj, Ljubljana Minister dr. Logar je bil imenovan za kontaktnega ministra za pobudo Tri 
morja – foruma dvanajstih držav članic EU. 

21. maj, Ljubljana Minister dr. Logar se je po telefonu pogovarjal s kanadskim ministrom za 
zunanje zadeve Françoisem-Philippom Champagnem. 

22. maj, Dragonja–Kaštel Minister dr. Logar se je na mejnem prehodu Dragonja–Kaštel srečal s 
hrvaškim ministrom za zunanje in evropske zadeve dr. Gordanom Grlićem 
Radmanom. 

26. maj, Ljubljana Minister dr. Logar je na poslovilni obisk ob zaključku petletnega mandata 
sprejel veleposlanico Madžarske v Sloveniji Edit Szilágyiné Bátorfi. 

26. maj, Ljubljana Državni sekretar Kajzer je na virtualni donatorski konferenci za solidarnost 
z venezuelskimi migranti in begunci v regiji ob soočanju s pandemijo 
covida-19 najavil humanitarni prispevek Slovenije prek Mednarodnega 
odbora Rdečega križa. 

27. maj, Ljubljana Minister dr. Logar se je udeležil videokonference Jadransko-jonske 
pobude in Strategije EU za Jadransko-jonsko makro-regijo. 

27. maj, Ljubljana Minister dr. Logar se je po telefonu pogovarjal z ministrom za zunanje 
zadeve in trgovino Irske Simonom Coveneyjem. 
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28. maj, Dolga vas Minister dr. Logar se je srečal z madžarskim ministrom za zunanje zadeve 
in trgovino Pétrom Szijjártom. 

29. maj, Ljubljana Minister dr. Logar se je prek videopovezave pogovarjal z ministrico za 
zunanje zadeve Norveške Ine Marie Eriksen Søreide. 

29. maj, Ljubljana Minister dr. Logar je sodeloval na videokonferenci ministrov za zunanje 
zadeve držav članic EU, ki je bila namenjena razpravi o odnosih med 
EU in Kitajsko, posledicah pandemije na območju Azije in Pacifika ter 
nadaljnjih odnosih EU s to regijo. 

JUNIJ 

2. junij, Ljubljana Državni sekretar Kajzer se je v imenu Slovenije udeležil virtualnega 
Visokega donatorskega dogodka za odziv na humanitarno krizo v Jemnu. 

4. junij, Ljubljana Minister dr. Logar je na poslovilni obisk sprejel veleposlanika Zvezne 
republike Nemčije Klausa Petra Riedla ob zaključku njegovega štiriletnega 
mandata v Sloveniji. 

5. junij, Ljubljana Minister dr. Logar je sodeloval na videokonferenci predstavnikov Vlade 
Republike Slovenije in predstavnikov Organizacije za ekonomsko 
sodelovanje in razvoj (OECD). 

5. junij, Ljubljana Minister dr. Logar se je pred srečanjem z ministrom za zunanje zadeve in 
mednarodno sodelovanje Italijanske republike Luigijem Di Maiem sestal 
s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji. 

6. junij, Ljubljana Minister dr. Logar je na delovnem obisku gostil ministra za zunanje 
zadeve in mednarodno sodelovanje Italijanske republike Luigija Di Maia. 
To je bil prvi bilateralni obisk italijanskega zunanjega ministra v Sloveniji 
po letu 2007. 

8. junij, Ljubljana Državni sekretar Kajzer je prek videopovezave sodeloval na neformalnem 
zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno 
sodelovanje. 

8. junij, Ljubljana Minister dr. Logar se je virtualno srečal z ministrom za zunanje zadeve 
Severne Makedonije Nikolo Dimitrovom. 

9. junij, Ljubljana Državni sekretar Kajzer se je o prioritetah predsedovanja Tria prek 
videopovezave pogovarjal s portugalsko državno sekretarko za zunanje 
zadeve in sodelovanje Tereso Ribeiro in nemškim državnim sekretarjem 
Martinom Jägrom. 

11. junij, Ljubljana Državni sekretar Kajzer se je prek videopovezave pogovarjal s predsedujočo 
Odbora OECD za razvojno pomoč (DAC) Susanno Moorehead. 

11. junij, Ljubljana Državni sekretar Kajzer se je prek videopovezave pogovarjal s 
podpredsednikom Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) Gillesom 
Carbonnierjem. 

11. junij, Ljubljana Minister dr. Logar se je na pobudo nemškega zunanjega ministra Heika 
Maasa – skupaj z zunanjimi ministri Avstrije, Bolgarije, Cipra, Grčije, 
Hrvaške, Italije, Malte, Nizozemske in Španije ter državnima sekretarjema 
v zunanjem ministrstvu Francije in Portugalske – udeležil druge 
videokonference o sproščanju omejitvenih ukrepov zaradi turističnih 
potovanj. 

12. junij, Ljubljana Državni sekretar Dovžan in vršilec dolžnosti generalnega sekretarja 
Ministrstva za zunanje zadeve RS Drofenik sta se udeležila neformalnega 
videosrečanja državnih in generalnih sekretarjev EU. 

12. junij, Ljubljana Minister dr. Logar se je udeležil prvega ministrskega srečanja Mednarodne 
koalicije za Sahel. 

15. junij, Ljubljana Minister dr. Logar je sodeloval na šestem virtualnem srečanju ministrov 
za zunanje zadeve EU. Osrednja tema srečanja so bili čezatlantski odnosi. 
Gost je bil državni sekretar ZDA Mike Pompeo. 
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16. junij, Dunaj Minister dr. Logar se je pred srečanjem zunanjih ministrov Avstrije, 
Madžarske, Slovenije, Slovaške in Češke srečal tudi s predstavniki 
slovenske narodne skupnosti v Avstriji. 

16. junij, Dunaj Minister dr. Logar se je na povabilo ministra za zunanje zadeve Republike 
Avstrije Alexandra Schallenberga udeležil srečanja zunanjih ministrov 
Avstrije, Madžarske, Slovenije, Slovaške in Češke. 

16. junij, Ljubljana Državni sekretar Dovžan je sodeloval na neformalnem videokonferenčnem 
srečanju ministrov za evropske zadeve, in sicer pri pripravah na 
videokonferenco voditeljev EU o finančnem svežnju za okrevanje. 

17. junij, Ljubljana Minister dr. Logar se je prek videopovezave pogovarjal z ministrom za 
zunanje zadeve Indije dr. Subrahmanyamom Jaishankarjem. 

19. junij, Ljubljana Minister dr. Logar je skupaj s podpredsednikom vlade RS in ministrom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalškom predsedoval Svetu za 
internacionalizacijo gospodarstva. 

19. junij, Ljubljana Minister dr. Logar se je po telefonu pogovarjal z zunanjim ministrom 
Ukrajine Dmitrom Kulebo. 

22. junij, Ljubljana Minister dr. Logar je na obisku gostil zveznega ministra za evropske in 
mednarodne zadeve Republike Avstrije Alexandra Schallenberga. 

23. junij, Rim Minister dr. Logar se je srečal z ministrom za zunanje zadeve in 
mednarodno sodelovanje Italijanske republike Luigijem Di Maiem in 
ministrom za evropske zadeve Vincenzom Amendolo. 

24. junij, Ljubljana Minister dr. Logar je imel nagovor ob dnevu državnosti. 
25. junij, Ljubljana Državni sekretar Kajzer se je udeležil mednarodne konference Partnerstvo 

za Sudan. 
25. junij, Ljubljana Državni sekretar Kajzer se je v imenu dr. Logarja udeležil videokonference 

ministrov za zunanje zadeve udeleženk Procesa sodelovanja v jugovzhodni 
Evropi (SEECP). 

30. junij, Ljubljana Minister dr. Logar je sodeloval na mednarodni ministrski videokonferenci 
v podporo prihodnosti Sirije in regije. 

30. junij, Ljubljana Minister dr. Logar se je udeležil videokonference zunanjih ministrov in 
državnih sekretarjev držav pobude Tri morja. 

JULIJ 

1. julij, Ljubljana Državni sekretar Kajzer je sodeloval na konferenci o digitalnem odzivu na 
covid-19, na kateri je bila tudi s podporo Slovenije predložena globalna 
deklaracija Close the Digital Divides: the Digital Response to COVID-19. 

3. julij, Brdo pri Kranju Minister dr. Logar je na delovnem obisku gostil zunanjega ministra 
Zvezne republike Nemčije Heika Maasa. Ob obisku je potekalo prvo 
srečanje tria predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije. Portugalski 
zunanji minister dr. Augusto Santos Silva se je srečanja udeležil prek 
videopovezave. 

6. julij, Ljubljana Minister dr. Logar je na delovnem obisku gostil Genta Cakaja, v. d. ministra 
za Evropo in zunanje zadeve Republike Albanije. 

7. julij, Ljubljana Minister dr. Logar je sprejel predsednico Slovensko-nemške gospodarske 
zbornice Gertrud Rantzen. 

8. julij, Ljubljana Minister dr. Logar se je po telefonu pogovarjal z ministrom za zunanje 
zadeve in obrambo Kraljevine Belgije Philippom Goffinom. 

9. julij, Bruselj Minister dr. Logar se je srečal z visokim predstavnikom EU za zunanje 
zadeve in varnostno politiko Josepom Borrellom, komisarjem za sosedstvo 
in širitev Olivérjem Várhelyijem, komisarjem za krizno upravljanje Janezom 
Lenarčičem, posebnim odposlancem EU za dialog Srbija–Kosovo in druga 
regionalna vprašanja na Zahodnem Balkanu Miroslavom Lajčakom ter 
komisarjem za proračun in upravo Johannesom Hahnom. 
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10. julij, Ljubljana Minister dr. Logar se je po telefonu pogovarjal s francoskim ministrom za 
Evropo in zunanje zadeve Jeanom-Yvesom Le Drianom. 

10. julij, Ljubljana Državni sekretar Dovžan se je udeležil neformalne videokonference 
evropskih in latinskoameriških držav v organizaciji zunanjih ministrov 
Španije in Francije. 

14. julij, Dunaj, Budimpešta Ministri za zunanje zadeve Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije 
so se sestali na drugem srečanju v okviru formata petih srednjeevropskih 
držav, na slovenski predlog neformalno poimenovanih Central 5. 

15. julij, Ljubljana Državni sekretar Dovžan se je udeležil neformalnega videokonferenčnega 
srečanja ministrov za evropske zadeve, in sicer za priprave na zasedanje 
Evropskega sveta 17. in 18. julija 2020 v Bruslju. 

20. julij, Ljubljana Minister dr. Logar se je po telefonu pogovarjal z izraelskim ministrom za 
zunanje zadeve Gabijem Aškenazijem. 

20. julij, Brdo pri Kranju Minister dr. Logar in generalni sekretar OECD Jose Angel Gurría sta 
nagovorila udeležence proslave ob deseti obletnici članstva Slovenije v 
OECD. 

20. julij, Ljubljana Minister dr. Logar je opravil videokonferenčni pogovor z evropskim 
komisarjem za pravosodje Didierjem Reyndersom. 

23. julij, Varšava Minister dr. Logar se je srečal z ministrom za zunanje zadeve Republike 
Poljske dr. Jackom Czaputowiczem in ministrom za evropske zadeve 
Konradom Szymańskim. 

25. julij, Vršič Minister dr. Logar se je udeležil že 104. slovesnosti ob Ruski kapelici na 
Vršiču. 

28. julij, Ljubljana Minister dr. Logar se je sešel s hrvaškim zunanjim ministrom dr. Gordanom 
Grlićem Radmanom. 

AVGUST 

13. avgust, Ljubljana Minister dr. Logar se je srečal z ameriškim državnim sekretarjem Mikom 
Pompeom. Ministra sta podpisala skupno izjavo Slovenije in ZDA o 
varnosti omrežij 5G. 

14. avgust, Ljubljana Državni sekretar Kajzer se je v imenu ministra dr. Logarja udeležil 
neformalne izredne videokonference Sveta EU za zunanje zadeve o 
razmerah v Belorusiji in aktivnostih Turčije v vzhodnem Sredozemlju. 

24. avgust, Ljubljana Minister dr. Logar se je po telefonu pogovarjal z ministrom za zunanje 
zadeve Gruzije Davidom Zalkalianijem. 

25. avgust, Ljubljana Minister dr. Logar se je po telefonu pogovarjal z argentinskim ministrom 
za zunanje zadeve Felipejem Solájem. 

27.–28. avgust, Berlin Minister dr. Logar se je na povabilo visokega predstavnika EU za zunanje 
zadeve in varnostno politiko Josepa Borrella in nemškega zunanjega 
ministra Heika Maasa udeležil dvodnevnega neuradnega zasedanja 
zunanjih ministrov EU. 

31. avgust, Bled Minister dr. Logar je odprl 15. blejski strateški forum (BSF). Ob robu foruma 
se je ločeno sestal z novim zunanjim ministrom Poljske Zbigniewom 
Rauom. 

Na drugem panelu BSF je minister dr. Logar gostil zunanje ministre 
Hrvaške, Slovaške, Češke, Poljske in Madžarske ter visokega predstavnika 
EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepa Borrella in državno 
sekretarko na nemškem zunanjem ministrstvu Michelle Müntefering. 

31. avgust, Bled Državni sekretar Kajzer je priznanje Ugledni partner BSF podelil 
veleposlanici Tuuli Yrjõllä, poslovodeči OVSE. 
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SEPTEMBER 

3.–4. september, Brdo pri Kranju Minister dr. Logar je nagovoril udeležence 24. posveta slovenske 
diplomacije, vodje diplomatskih in konzularnih predstavništev Republike 
Slovenije. 

3.–4. september, Ljubljana Minister dr. Logar je na uradnem obisku v Sloveniji gostil francoskega 
ministra za Evropo in zunanje zadeve Jeana-Yvesa Le Driana, ki je 
sodeloval tudi na 24. posvetu slovenske diplomacije na panelu o EU. 

4. september, Ljubljana Minister dr. Logar se je na povabilo Estonije udeležil virtualnega srečanja 
Varnostnega sveta Združenih narodov v obliki Arria. 

9. september, Ljubljana Minister dr. Logar je imel prvo tiskovno konferenco po prevzemu položaja 
ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije. 

11. september, Ljubljana Minister dr. Logar je v prostorih vojašnice Edvarda Peperka gostil delovno 
kosilo, na katero so bili vabljeni veleposlaniki držav članic zveze NATO, 
akreditirani v Republiki Sloveniji. 

15. september, Ljubljana Državni sekretar Kajzer je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije 
skupaj s češkim zunanjim ministrom Tomášem Petříčkom pozdravil 
udeležence poslovnega dogodka Nanodan v Ljubljani. 

15. september, Brdo pri Kranju Minister dr. Logar je na 3. srečanju skupine Central 5 gostil zveznega 
ministra za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije Alexandra 
Schallenberga, ministra za zunanje zadeve Češke republike Tomáša 
Petříčka in ministra za zunanje zadeve Slovaške Ivana Korčoka. Madžarski 
zunanji minister se srečanja ni mogel udeležiti. 

17. september, Ljubljana Minister dr. Logar je na poslovilni obisk ob zaključku dveletnega mandata 
sprejel veleposlanika Japonske v Republiki Sloveniji Masaharuja Jošido. 

18. september, Ljubljana Minister dr. Logar je na uradnem obisku gostil grškega ministra za zunanje 
zadeve Nikosa Dendiasa. 

21. september, Bruselj Minister dr. Logar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve 
(FAC), na katerem so ministri osrednji del razprav namenili stanju v 
Libiji, odnosih med EU in Afriško unijo, razmeram v Belorusiji in strateški 
razpravi o odnosih z južnim sosedstvom, tudi v kontekstu posledic 
pandemije covida-19. 

21. september, Dunaj Minister dr. Logar je kot vodja slovenske delegacije prek videopovezave 
nastopil na splošni razpravi 64. zasedanja Generalne konference 
Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA). 

22. september, Bruselj Državni sekretar Dovžan se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne 
zadeve, na katerem so člani osrednjo pozornost namenili pripravi 
posebnega zasedanja Evropskega sveta 1. in 2. oktobra 2020 ter razpravi 
o usklajevanju ukrepov na ravni EU za zajezitev pandemije covida-19. 

23. september, Ljubljana Ob robu splošne razprave Generalne skupščine OZN je potekalo ministrsko 
srečanje Skupine za globalno upravljanje (3G – Global Governance Group), 
na katerem je nastopil državni sekretar Kajzer. 

23. september, Ljubljana Minister dr. Logar je ob ustanovitvi Diplomatske akademije v sklopu 
Ministrstva za zunanje zadeve v uvodnem predavanju spregovoril o viziji 
slovenske zunanje politike. 

23. september, Ljubljana Minister dr. Logar se je udeležil slovesnosti ob 50. obletnici Mednarodne 
organizacije za frankofonijo, ki sta jo v imenu frankofonskih držav 
organizirali francosko in švicarsko veleposlaništvo. 

24. september, Ljubljana Minister dr. Logar je na virtualnem ministrskem srečanju Srednjeevropske 
pobude spregovoril o sodelovanju in solidarnosti pri premagovanju 
pandemije covida-19. 

25. september, Ljubljana Minister dr. Logar je nagovoril udeležence virtualnega ministrskega 
srečanja Zavezništva za multilateralizem z naslovom Naša zaveza in 
prispevek, da zgradimo nazaj bolje (Our Commitment and Contribution 
to Building Back Better). 
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28. september, Madrid Minister dr. Logar se je na povabilo ministrice za zunanje zadeve, EU in 
sodelovanje Aranche González Laye mudil na obisku v Kraljevini Španiji. 

28. september, Ljubljana Državni sekretar Dovžan je sprejel na pogovor koordinatorja za boj proti 
terorizmu v ameriškem State Departmentu Nathana Salesa. 

29. september, Ljubljana Državni sekretar Kajzer se je udeležil videokonference neformalnega 
zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno 
sodelovanje. Osrednja tema je bila Afrika. 

29. september, Lizbona Minister dr. Logar se je na povabilo portugalskega ministra za zunanje 
zadeve dr. Augusta Santosa Silve mudil na uradnem obisku v Portugalski 
republiki. Srečal se je tudi s predsednikom Odbora za zadeve EU v 
portugalskem parlamentu Luisem Capoulasem Santosem in predstavniki 
vseh v parlamentu zastopanih strank. Ob obisku je imel intervju s 
portugalskima medijema Público in Jornal de Negocios. 

30. september, Dunaj Minister dr. Logar se je srečal z avstrijskim ministrom za evropske in 
zunanje zadeve mag. Alexandrom Schallenbergom. 

OKTOBER 

6. oktober, Ljubljana Državni sekretar Kajzer se je udeležil virtualnega letnega zasedanja 
na visoki ravni Upravnega odbora Razvojnega centra Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). 

6. oktober, Ljubljana Državni sekretar Kajzer se je prek videopovezave pogovarjal z dr. Kirsten 
Dunlop, izvršno direktorico Skupnosti znanja in inovacij za podnebne 
spremembe Evropske komisije (EIT KIC Climate). 

7. oktober, Koroška Državni sekretar Kajzer se je v imenu ministra dr. Logarja udeležil 
regijskega obiska Vlade Republike Slovenije na Koroškem. 

8. oktober, Ljubljana Državni sekretar Kajzer je opravil pogovor z Virginio Gambo, posebno 
predstavnico OZN za otroke v oboroženih spopadih. 

12. oktober, Luksemburg Minister dr. Logar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve, 
na katerem so pozornost namenili dialogu Beograd–Priština, Belorusiji, 
Rusiji ter Latinski Ameriki in Karibom. 

13. oktober, Luksemburg Državni sekretar Dovžan se je udeležil zasedanja Sveta EU za splošne 
zadeve, in sicer ob pripravah na prihajajoče zasedanje Evropskega sveta 
v Bruslju. 

14. oktober, Praga Minister dr. Logar se je mudil na delovnem obisku v Češki republiki, kjer se 
je sešel z gostiteljem, ministrom za zunanje zadeve Tomášem Petříčkom. 
Ministra sta slovesno predala eksekvaturo novi častni konzulki Republike 
Slovenije v Brnu Andrei Ungerovi. Minister dr. Logar se je sestal tudi s 
predsednikom češke vlade Andrejem Babišem. 

14. oktober, Ljubljana Državni sekretar Dovžan je gostil veleposlanika Zefa Mazija, glavnega 
albanskega pogajalca za EU, ki je obenem državni minister in član 
albanske vlade. 

15. oktober, Bratislava Minister dr. Logar se je v okviru delovnega obiska na Slovaškem srečal z 
ministrom za zunanje zadeve Slovaške republike Ivanom Korčokom. 

15. oktober, Ljubljana Državni sekretar Dovžan in veleposlanica Mongolije Gankurai Batungalag 
sta podpisala Sporazum o odpravi vizumske obveznosti za imetnike 
diplomatskih in službenih potnih listov. 

16. oktober, Ljubljana Državni sekretar Kajzer se je prek videopovezave udeležil mednarodne 
konference Civilna družba kot gonilo sprememb: K boljši kakovosti 
partnerstva med Afriko in Evropo, in sicer v luči priprav na vrh Afriška 
unija-EU v letu 2021. 

16. oktober, Trst/Gorica Minister dr. Logar se je sestal s predstavniki slovenske manjšine v Italiji. 
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19. oktober, Ljubljana Minister dr. Logar je na uradnem obisku gostil Bujarja Osmanija, 
novoimenovanega ministra za zunanje zadeve Republike Severne 
Makedonije. 

19. oktober, Ljubljana Minister dr. Logar se je na povabilo estonskega zunanjega ministra, v 
okviru virtualnega predsedniškega vrha pobude Tri morja udeležil panela 
z naslovom Smart Money. 

20. oktober, Ljubljana Državni sekretar Kajzer se je udeležil 7. simpozija o elektromobilnosti, ki 
ga vsako jesen v Ljubljani organizira društvo E-mobility. 

20. oktober, Talin Minister dr. Logar se je na delovnem obisku v Republiki Estoniji srečal 
z estonskim ministrom za zunanje zadeve Urmasom Reinsalujem. V 
okviru obiska je minister obiskal tudi sedež Natovega Centra odličnosti za 
kibernetsko obrambo v Talinu, katerega članica je tudi Slovenija. 

21. oktober, Ljubljana Državni sekretar Kajzer je nagovoril udeležence vmesnega pregleda 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči 
Republike Slovenije, ki ga opravlja Odbor za razvojno pomoč Organizacije 
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC). 

21. oktober, Riga Minister dr. Logar se je na delovnem obisku v Republiki Latviji srečal z 
ministrom za zunanje zadeve Edgarsom Rinkēvičsom. 

22. oktober, Ljubljana Državni sekretar Dovžan je sodeloval na Letnem forumu Donavske 
makroregionalne strategije (EUSDR), ki je v virtualni obliki potekal v 
Zagrebu. 

22. oktober, Vilna Tretji dan delovnega obiska v baltskih državah se je minister dr. Logar 
mudil v Republiki Litvi, kjer ga je gostil zunanji minister Linas Linkevičius. 
Minister dr. Logar se je v Vilni srečal tudi z voditeljico beloruske opozicije 
Svetlano Tihanovsko. 

23. oktober, Ljubljana Slovenija in Ukrajina sta v virtualni obliki izvedli bilateralne konzultacije o 
kibernetski varnosti. Slovensko delegacijo je vodil državni sekretar Kajzer, 
ukrajinsko pa namestnik zunanjega ministra Vasila Bodnarja. 

29. oktober, Ljubljana Državni sekretar Kajzer je sodeloval na virtualnem letnem ministrskem 
zasedanju Sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD). 

NOVEMBER 

3. november, Ljubljana Državni sekretar Kajzer je sodeloval na letni Sredozemski konferenci 
Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). 

4. november, Ljubljana Državni sekretar Dovžan se je v okviru priprav na predsedovanje Slovenije 
Svetu EU virtualno sestal s člani in nadomestnimi člani slovenske 
delegacije v Odboru regij. 

4. november, Ljubljana Državni sekretar Kajzer je sodeloval na virtualnem 130. zasedanju Odbora 
ministrov Sveta Evrope pod okriljem grškega predsedovanja Odboru 
ministrov Sveta Evrope. 

6. november, Ljubljana Minister dr. Logar je prek videopovezave sodeloval na srečanju ministrov 
za zunanje zadeve Avstrije, Češke, Slovaške, Madžarske in Slovenije, 
neuradne regionalne skupine Central 5. 

9. november, Ljubljana Minister dr. Logar se je udeležil virtualnega srečanja zunanjih ministrov 
Berlinskega procesa v organizaciji sopredsedujočih držav v letu 2020, 
Bolgarije in Severne Makedonije. Osrednja tema srečanja so bili krepitev 
evropske perspektive Zahodnega Balkana in ukrepi za vzpostavitev 
zaupanja. 

9.–10. november, Ljubljana Državni sekretar Kajzer se je prek videopovezave udeležil 52. visokega 
zasedanja Odbora za razvojno sodelovanje Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD DAC). 
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9. november, Ljubljana Na povabilo državnega sekretarja na nemškem zunanjem ministrstvu 
Michaela Rotha se je državni sekretar Dovžan udeležil videokonferenčnega 
srečanja državnih sekretarjev za zadeve EU tria predsedstev Nemčije, 
Portugalske in Slovenije. 

10. november, Ljubljana Minister dr. Logar je odprl 9. mednarodno konferenco Dan Afrike, sklepni 
nagovor pa je imel državni sekretar Kajzer. 

12. november, Ljubljana Državni sekretar Kajzer se je prek videopovezave pogovarjal z namestnikom 
ministra za zunanje zadeve Republike Poljske Pawłom Jabłońskim. 

16. november, Ljubljana Državni sekretar Kajzer je sodeloval na prvem virtualnem ministrskem 
sestanku Koalicije za medijsko svobodo, ki sta ga gostili Kanada in 
Bocvana. Ministrski sestanek je del druge Globalne konference o medijskih 
svoboščinah. 

16. november, Ljubljana Državni sekretar Kajzer se je udeležil virtualne ministrske konference za 
spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja, ki jo je organiziralo 
poljsko ministrstvo za zunanje zadeve. 

17. november, Ljubljana Državni sekretar Dovžan se je udeležil videokonferenčnega zasedanja 
ministrov in državnih sekretarjev za evropske zadeve o vladavini prava, 
širitvi EU in večletnem finančnem okviru EU. 

17. november, Ljubljana Državni sekretar dr. Raščan je prek videopovezave nagovoril udeležence 
virtualnega ministrskega foruma Zavezništva za svobodo veroizpovedi ali 
prepričanja (IRFBA), ki ga vodijo ZDA. 

17. november, Ljubljana Minister dr. Logar je skupaj z ministrico za zunanje zadeve Švedske in 
zunanjim ministrom Litve sodeloval na virtualnem ministrskem panelu o 
prihodnosti transatlantskih odnosov, ki je potekal kot uvod v dvodnevno 
mednarodno konferenco Pot do Varšavskega varnostnega foruma. 

18. november, Ljubljana Državni sekretar Dovžan se je prek videopovezave pogovarjal z ministrico 
za politično koordinacijo nemške zvezne dežele Baden-Württemberg 
Thereso Schopper. 

18. november, Praga Minister dr. Logar se je udeležil Praškega evropskega vrha, na katerem je 
skupaj z zunanjimi ministri Češke, Slovaške in Avstrije nastopil na panelu 
o prihodnosti in vlogi Evropske unije v postpandemičnem svetu. 

19. november, Ljubljana Državni sekretar Dovžan je na povabilo SLO-EU Policy Network opravil 
videokonferenčni pogovor s Slovenci, delujočimi v institucijah EU. 

19. november, Ljubljana Minister dr. Logar je prek videopovezave sodeloval na zasedanju Sveta EU 
za zunanje zadeve, na katerem sta bili osrednji temi multilateralizem in 
razmere v Palestini. 

20. november, Ljubljana Minister dr. Logar je simbolno predal tipkovnico Matjažu Ugovšku, 
predstavniku prostovoljskega Društva za trajnostni razvoj Duh časa, 
v katerem se že od decembra 2011 ukvarjajo z zbiranjem rabljene 
računalniške opreme. 

20. november, Ljubljana Minister dr. Logar in brazilski minister za zunanje zadeve Ernesto Araújo 
sta se pogovarjala prek videopovezave. 

23. november, Ljubljana Državni sekretar dr. Raščan je imel uvodni nagovor za udeležence 
virtualnega seminarja o delu in življenju dr. Branislave Sušnik, ki ga je 
Ministrstvo za zunanje zadeve organiziralo skupaj z veleposlaništvom 
Republike Paragvaj in v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem. 

23. november, Ljubljana Državni sekretar dr. Raščan je prek videopovezave sodeloval na 
neformalnem zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov 
za razvojno sodelovanje. 

24. november, Ljubljana Državni sekretar dr. Raščan je imel uvodni nagovor za udeležence 
virtualnega seminarja o krožnem gospodarstvu in izzivih, ki se pojavljajo 
v obdobju pandemije covida-19, ter o izkušnjah Slovenije in sodelovanju z 
latinskoameriškimi državami na tem področju. 

22 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

24. november, Berlin Minister dr. Logar se je udeležil Berlinskega zunanjepolitičnega foruma, 
ki ga je skupaj z nemškim zunanjim ministrstvom v Berlinu organizirala 
fundacija Körber-Stiftung. Forum so z nagovori odprli zunanji ministri tria 
predsedujočih držav Svetu EU – Nemčije, Portugalske in Slovenije. 

26. november, Ljubljana Državni sekretar dr. Raščan se je udeležil virtualnega zasedanja zunanjih 
ministrov držav članic EU in držav južnega sosedstva. 

27. november, Ljubljana Minister dr. Logar se je udeležil virtualnega petega ministrskega zasedanja 
Regionalnega foruma Unije za Sredozemlje, ki je osrednji forum za dialog 
in sodelovanje na tem območju. 

27. november, Ljubljana Državni sekretar Dovžan in vršilec dolžnosti generalnega sekretarja Jožef 
Drofenik sta se prek videopovezave udeležila rednega neformalnega 
srečanja državnih in generalnih sekretarjev držav članic EU v organizaciji 
Portugalske, ki bo predsedovala Svetu EU v prvi polovici leta 2021. 

27. november, Ljubljana Minister dr. Logar je prek videopovezave opravil pogovor z ministrom za 
zunanje zadeve in razvojno sodelovanje Republike Islandije Guðlaugurjem 
Þórom Þórðarsonom. 

DECEMBER 

1. december, Ljubljana Državni sekretar Dovžan se je na povabilo nemškega predsedstva udeležil 
virtualnega neformalnega srečanja ministrov za evropske zadeve. Člani 
Sveta EU za splošne zadeve, ki so se jim pridružili tudi ministri Zahodnega 
Balkana, so razpravljali o prihodnosti Evrope in o možnostih za okrepitev 
usklajenega delovanja proti pandemiji covida-19. 

1.–2. december, Ljubljana Minister dr. Logar se je udeležil virtualnega rednega zasedanja zunanjih 
ministrov Severnoatlantskega zavezništva. 

3.–4. december, Ljubljana Državni sekretar dr. Raščan se je udeležil otvoritvenega virtualnega 
zasedanja 27. ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje 
v Evropi, ki ga je gostil albanski premier in zunanji minister Edi Rama kot 
predsedujoči OVSE v letu 2020. 

4. december, Ljubljana Minister dr. Logar se je udeležil mednarodne videokonference Rome MED 
2020 – Sredozemski dialogi z naslovom Zdravljenje in obnova: pozitivni 
načrt za EU v razširjenem Sredozemlju. 

5. december, Ljubljana Minister dr. Logar je sodeloval v splošni razpravi Posebnega zasedanja 
Generalne skupščine Organizacije združenih narodov o pandemiji 
covida-19. 

7.–8. december, Washington Minister dr. Logar se na povabilo ameriškega državnega sekretarja Mika 
Pompea mudil na obisku v ZDA. V State Departmentu potekalo prvo 
zasedanje strateškega dialoga med Slovenijo in ZDA. 

8. december, Ljubljana Državni sekretar Dovžan se je udeležil videokonferenčnega zasedanja 
Sveta EU za splošne zadeve v pripravi na zasedanje voditeljev držav 
članic EU, 10. in 11. decembra v Bruslju. Minister se je prek videopovezave 
pogovarjal tudi s kongresnikom Paulom Gosarjem in senatorko Amy 
Klobuchar. 

9. december, Ljubljana Državni sekretar dr. Raščan je sodeloval na virtualni ministrski okrogli mizi 
o varnosti novinarjev in problematiki nekaznovanosti ob robu Svetovne 
konference za svobodo medijev v organizaciji Nizozemske in Unesca. 

10. december, Rim Minister dr. Logar se je prek videopovezave pogovarjal z ministrom za 
zunanje zadeve Italijanske republike Luigijem Di Maiem. Ob robu obiska 
v Rimu se je minister srečal z izvršnim direktorjem Svetovnega programa 
za hrano (World Food Programme) Davidom M. Beasleyjem. 
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11. december, Sveti sedež Minister dr. Logar se je udeležil avdience pri papežu Frančišku za člane 
slovenske delegacije. Sprejel ga je gostitelj, tajnik Svetega sedeža za 
odnose z državami, nadškof Paul Richard Gallagher. Minister dr. Logar je 
bil slavnostni govornik ob praznični osvetlitvi božičnega drevesa na Trgu 
svetega Petra. 

14. december, Ljubljana Državni sekretar Dovžan je prek videopovezave sodeloval v splošni 
razpravi v okviru 19. zasedanja Skupščine držav pogodbenic Rimskega 
statuta Mednarodnega kazenskega sodišča. 

14. december, Ljubljana Minister dr. Logar se je udeležil neformalnega virtualnega ministrskega 
srečanja EU 27–Latinska Amerika in Karibi v organizaciji nemškega 
predsedstva Svetu EU in v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje 
delovanje. 

15. december, Haag Minister dr. Logar se je v okviru delovnega obiska srečal z gostiteljem, 
ministrom za zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske Stefom Blokom. 
Ločeno se je srečal tudi z generalnim direktorjem Organizacije za 
prepoved kemičnega orožja (OPCW) Fernandom Ariasom in predsednikom 
Mednarodnega kazenskega sodišča sodnikom Chilejem Eboejem-
Osujijem. 

16. december, Ljubljana Državni sekretar dr. Raščan se je udeležil virtualnega ministrskega 
srečanja pobude ZDA – Jadranske listine (A5). 

16. december, Ljubljana Minister dr. Logar se je virtualno srečal z generalno sekretarko Sveta za 
regionalno sodelovanje (RCC) dr. Majlindo Bregu. 

17. december, Ljubljana Minister dr. Logar je se je po telefonu pogovarjal z ministrico za zunanje 
zadeve in diasporo Republike Kosovo Melizo Haradinaj-Stubllo. 

19. december, Trst Na vabilo italijanskega zunanjega ministra Luigija Di Maia je potekalo 
prvo srečanje zunanjih ministrov treh držav – Slovenije, Hrvaške in Italije, 
ki je bilo namenjeno skupnemu upravljanju Jadranskega morja. 
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Priprave na predsedovanje Slovenije Svetu EU v letu 2021 intenzivneje potekajo od aprila 2017, ko je Vlada Republike 
Slovenije obravnavala prvo informacijo o predsedovanju. Priprave in izvedba predsedovanja potekajo kot posebni 
vladni projekt skladno s sklepom vlade iz novembra 2018. Smernice priprav so bile zastavljene v projektni nalogi. 

Vlada je junija 2020 prenovila organizacijsko strukturo za priprave in izvedbo predsedovanja, s katero je bil ustanovljen 
tudi Sekretariat za koordinacijo priprav, logistične organizacije in izvedbe predsedovanja. Sekretariat je bil s 
sklepom vlade v novembru 2020 prestavljen na Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Notranje usklajevanje 

V drugi polovici leta 2020 je bila v sklopu priprav izvedena koordinacija na različnih področjih, kjer poleg sekretariata po 
posameznih sklopih nalog sodelujejo še Podskupina za program predsedovanja, Podskupina za kadre predsedovanja, 
Podskupina za komunikacijo z javnostmi in promocijo ter Podskupina za proračun predsedovanja. Podskupine so za 
svoja področja delovanja pripravile pregled opravljenih nalog in nabor prihodnjih nalog. Poročila je obravnavala širša 
delovna skupina na sestanku julija 2020. 

Spremenjene okoliščine zaradi pandemije covida-19 so narekovale tudi razmislek o nadaljevanju priprav. V novembru 
2020 je vlada sprejela revidirano verzijo projektne naloge, s katero so bili prilagojeni določeni vidiki za pripravo na 
predsedovanje. V skladu z novimi usmeritvami sekretariat v pripravah na dogodke predsedovanja predvideva več 
scenarijev: 

• izvedba dogodka v fizični obliki, vendar z manjšim številom udeležencev, 
• v izjemnih primerih – ministrski ali višji dogodek – v t. i. hibridnem načinu, 
• izvedba srečanja prek avdio-video konference. 

Dogodki na ministrski ravni in višje bodo zaradi visokih protokolarno-logističnih zahtev potekali v objektih Javnega 
gospodarskega zavoda Brdo na Brdu pri Kranju. To so zahteve s področja varnosti, tolmačenja, transportne logistike, 
prednost pa bo tudi infrastruktura prenovljenega hotela. 

V skladu z novimi usmeritvami se bodo – glede na vsakokratno razpoložljivost – konferenčne kapacitete na Brdu 
uporabljale tudi za dogodke pod ministrsko ravnijo. Če bodo kapacitete zasedene ali bodo za to drugi razlogi, kot 
so tradicija ali vsebina dogodka, bodo dogodki pod ministrsko ravnijo lahko potekali tudi na drugih lokacijah po 
Sloveniji – vendar le, če bodo izpolnjeni kriteriji glede zagotavljanja varnosti, namestitev, spremljevalnega programa 
in konferenčnih prostorov ob omejitvah zaradi covida-19. 

Organizacija srečanj 
Sekretariat je v letu 2020 pripravil predloge usmeritev o organizaciji srečanj v predsedujoči državi s protokolarnega, 
tehničnega, prostorskega, transportnega in varnostnega vidika, vključno s pripravo javnih naročil. V novih okoliščinah 
zaradi covida-19 je sekretariat takoj po vzpostavitvi začel izvajati aktivnosti, povezane z organizacijo izvedbe dogodkov 
prek videokonferenčnih sistemov. Tako je bilo objavljeno javno naročilo za nakup videokonferenčne opreme, saj 
obstoječa oprema na ministrstvih in vladnih službah ne ustreza potrebam predsedovanja v spremenjenih razmerah. 
Za zahtevnejše izvedbe oddaljenih dogodkov je tehnično primerna lokacija na Brdu pri Kranju, zaradi dodatnih potreb 
pa je v načrtu še vzpostavitev centralne točke v Ljubljani, ki bo omogočala tudi vključitev tolmačenja. 

Koledar predsedovanja 
Osnova načrtovanja je koledar dogodkov v Sloveniji, ki je bil usklajen v sekretariatu. V koledarju predsedovanja je 
v drugi polovici leta 2021 predvidenih 16 neformalnih ministrskih srečanj v Sloveniji ter sedem drugih dogodkov na 
visoki ravni, med njimi bosta obisk Evropske komisije v začetku predsedovanja in neformalno srečanje voditeljev 
EU. Na nižji ravni je predvidena podpora sekretariata pri izvedbi 75 dogodkov (t. i. modri dogodki), od katerih jih bo 
šest predvidoma v obliki videokonference. Ministrstva in vladne službe bodo predvidoma izvedle še 90 dogodkov na 
nižji ravni, med temi osem prek videopovezave. V času predsedovanja naj bi potekali tudi dve srečanji EU s tretjimi 
državami na najvišji ravni, in sicer EU-ZDA (Bruselj) in EU-Zahodni Balkan (Slovenija). 

26 



 

 

 

 

BLEJSKI 
STRATEŠKI 

FORUM 

3 



 

  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

Petnajsti Blejski strateški forum (ang. Bled Strategic Forum – BSF) je pod naslovom Izzivi in priložnosti v svetu po 
covidu-19: Sosedje – regije – globalni svet: partnerji ali tekmeci? potekal 31. avgusta 2020. Pandemija covida-19 je v 
letu 2020 močno okrnila ter v mnogih primerih preprečila potek podobnih mednarodnih konferenc. Blejski strateški 
forum se je kljub izzivom pandemije odvijal v hibridni obliki, kjer se je del udeležencev ob doslednem upoštevanju 
preventivnih ukrepov konferenci pridružil osebno na Bledu, del udeležencev pa digitalno. Forum je tako ponovno 
omogočil platformo za razpravo o sedanjih političnih, varnostnih in razvojnih problematikah ter postavil temelje za 
razpravo o prihodnosti Evrope. 

Blejski strateški forum 2020 – Panel voditeljev 
Foto: Tamino Petelinšek/STA 

Blejski strateški forum, ki ga Ministrstvo za zunanje zadeve organizira v sodelovanju s Centrom za evropsko 
prihodnost, se uveljavlja kot znamka in izboljšuje prepoznavnost države. Republika Slovenija namreč kot gostiteljica 
tradicionalnega foruma vsako leto privabi vodilne politike, gospodarstvenike, akademike in nevladnike iz regije in 
sveta ter se tako uveljavlja kot aktivna članica 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 2020 se je foruma v živo udeležilo 305 udeležencev, 296 pa se mu jih je pridružilo digitalno. Petnajsti forum 
je gostil dva predsednika države, sedem predsednikov vlad in šest ministrov za zunanje zadeve. Na devetih panelih, 
ki so se odvili na forumu – sedem na fizični lokaciji in dva digitalno – so se govorci iz javnega in zasebnega sektorja, 
predstavniki nevladnikov in akademiki posvetili regionalnim in globalnim problematikam na področju varnosti, 
sodelovanja, trajnostnega razvoja in razvoja tehnologije v luči epidemije covida-19. 

Na forumu so se zvrstili: 
• razprava o sodelovanju gospodarstva, države, civilne družbe in znanosti kot odgovoru na novo realnost – 

Combo AmCham Business Breakfast: Collaboration Between Businesses, State, Civil Society and Academia as 
the Right Response to the New Normal (v sodelovanju z AmCham Slovenija); 

• razprava voditeljev o Evropi po brexitu in pandemiji covida-19 – Leaders’ Panel: Europe after Brexit and 
COVID-19; 

• razprava zunanjih ministrov s poudarkom na medsebojnem sodelovanju – Foreign Ministers Session; 
• pogovor z Miroslavom Lajčákom, posebnim predstavnikom EU za dialog med Beogradom in Prištino ter 

druga regionalna vprašanja na Zahodnem Balkanu – Conversation with Mr Miroslav Lajčák, EUSR for the 
Belgrade-Pristina Dialogue and Other Western Balkan Regional Issues; 
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• razprava o evropski varnosti in asimetričnih grožnjah – European Security and Asymmetric Threats (v 
sodelovanju z ustanovo George C. Marshall European Centre for Security Studies in Ministrstvom za obrambo 
Republike Slovenije); 

• razprava o digitalizaciji kot gonilu gospodarskega okrevanja v Srednji in Vzhodni Evropi – Digitalisation as 
the Driver of Economic Recovery in CEE (v sodelovanju z Googlom in Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo); 

• razprava o kiberprostoru kot področju konflikta – Is the Future of Cyberspace Only as a Domain of Conflict? 
(v sodelovanju z Microsoftom in Upravo Republike Slovenije za informacijsko varnost); 

• razprava o trajnostni transformaciji v Sloveniji – The 5th Circular Change Conference: Stewarding Sustainability 
Transformations in Slovenia (v sodelovanju z organizacijo Circular Change); 

• razprava o diplomaciji mest in prihodnosti multilateralizma – City Diplomacy and the Future of Multilateralism 
(v sodelovanju s platformo Global Diplomacy Lab). 

Blejski strateški forum 2020 – razprava o evropski varnosti in asimetričnih grožnjah 
Foto: Nebojša Tejić/STA 

Med celoletnimi aktivnostmi Blejskega strateškega foruma so tudi partnerstvo pri organizaciji projektov in nastopi na 
tujih konferencah. V letu 2020 je bil Blejski strateški forum partner dogodkov: 

• Future Perfect Series (9. 11. 2020) v sodelovanju z britanskim veleposlaništvom in Centrom za evropsko 
prihodnost; 

• razprava o nuklearni energiji ter razprava o odnosih med EU in Kitajsko (29. 6. 2020) v sodelovanju s Salient 
– Youth Conference in Centrom za evropsko prihodnost; 

• razprava o prihodnosti odnosov med EU in UK (22. 6. 2020) v sodelovanju z britanskim veleposlaništvom in 
Centrom za evropsko prihodnost. 

Generalni sekretar Blejskega strateškega foruma, Peter Grk, je bil eden od udeležencev srečanj Prague European 
Summit (16. 11. 2020) in Young Security Conference (15. 2. 2020) v Münchnu. Iztok Mirošič, veleposlanik in programski 
direktor Blejskega strateškega foruma, je sodeloval na digitalni konferenci: Conference on Security Challenges for 
Europe (17. 11. 2020), ki jo je organiziral Center za varnostno sodelovanje – RACVIAC v sodelovanju s fundacijo Konrad 
Adenauer Stiftung – Urad na Hrvaškem in Evropskim centrom za varnostne študije George C. Marshall. Prav tako je 
sodeloval na forumih International Forum of Aquilea Region (9. 10. 2020) in Raisina Dialogue 2020 (14.–16. 1. 2020) v 
New Delhiju v Indiji. Večkrat predava tudi na Diplomatski akademiji Ministrstva za zunanje zadeve. 
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V letu 2020 je v Ministrstvu za zunanje zadeve začela delovati Diplomatska akademija, ki izhaja iz koncepta 
diplomatskega izobraževanja pri delu, kar diplomatom in diplomatkam omogoča spoznavanje aktualnih tem, 
pomembnih za praktično delo. Ključne teme diplomatskih izobraževalnih programov so prožnost, čim večja vključenost 
zaposlenih, možnost uporabe v praksi in povezovanje diplomatskega znanja doma in po svetu. 

Vodja Diplomatske akademije dr. Andraž Zidar 
Foto: Arhiv MZZ 

V letu, ko je bilo celotno življenje podrejeno pandemiji covida-19, je Diplomatska akademija kot svoj prvi dogodek 
julija 2020 organizirala okroglo mizo o vplivu pandemije na delovanje diplomacije. Zunanji minister dr. Anže Logar 
je v otvoritvenem predavanju septembra opozoril na izobraževalno poslanstvo akademije pri oblikovanju bolj 
samozavestne zunanje politike in učinkovitem uveljavljanju slovenskih strateških interesov. 

Ministrovemu predavanju je v jesenskem semestru sledilo 25 predavanj, predstavitev ali okroglih miz z obravnavo tematik 
iz teorije in prakse pogajanj, mediacije v diplomaciji, odnosov s sosednjimi državami, prihodnosti multilateralizma, 
diplomatskega protokola, Azije v 21. stoletju, strateškega razmišljanja v diplomaciji, osnov diplomatskega protokola, 
bližnjevzhodnega mirovnega procesa in drugih aktualnih vprašanj. Na njih so predavali izkušeni domači diplomati in 
diplomatke, izvedenci s področij diplomatskega dela in tuji poznavalci mednarodnih odnosov. 
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Utrinki s predavanj v organizaciji Diplomatske akademije 
Foto: Arhiv MZZ 

Slovenija v letu 2021 predseduje Svetu Evropske unije, zato je Diplomatska akademija s priznano nizozemsko akademijo 
Clingendael organizirala usposabljanje slovenskih diplomatov za predsedovanje. 

Ministrstvo vsako leto izvaja diplomatski in višji diplomatski izpit, v letu 2020 pa je organizacijo prevzela Diplomatska 
akademija in izvedla oba izpita, ki sta predpogoj za strokovno diplomatsko delo. Predstavnika akademije sta se 
udeležila zasedanj Evropskega diplomatskega programa, ki ga kot koordinator diplomatskega izobraževanja na ravni 
EU vodi EEAS. 
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V letu 2020 je bilo strateško komuniciranje ministrstva izboljšano, tako po tradicionalnih poteh (sporočila za javnost, 
novinarske konference, izjave uradnega govorca za medije itd.) kot na družbenih omrežjih (Twitter, Facebook in 
Instagram). Ministrstvo za zunanje zadeve je tako ponovno dobilo uradnega govorca, ki v imenu ministrstva in ministra 
edini komunicira z mediji. Ministrstvo je uvedlo redne mesečne novinarske konference ministra in uradnega govorca, 
na katerih javnost obvešča o dosežkih slovenske diplomacije in načrtih za prihodnje delovanje. V času epidemije 
covida-19 novinarske konference potekajo prek spletnih aplikacij. 

Predvsem ob izbruhu pandemije v sredini marca je ministrstvo na svojih družbenih omrežjih vse dni v tednu objavljalo 
ažurne informacije o zapiranju meja, odpiranju možnosti za vrnitev slovenskih državljanov v Slovenijo in ukrepih, ki so 
jih sprejemale druge države. Digitalno komuniciranje je postalo in ostalo glavno orodje za prenašanje zunanjepolitičnih 
sporočil in seznanjanje različnih javnosti o delu ministrstva in ministra. Na družbenem omrežju Twitter je ministrstvo 
letos doseglo že več kot 23 tisoč sledilcev ter okrepilo prisotnost na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. 

V Službi za strateško komuniciranje je bila za učinkovitejše delo posodobljena informacijska oprema – med 
najpomembnejše posodobitve sodita teleprompter in programski paket Adobe za profesionalno urejanje fotografij in 
videov. 
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Razreševanje odprtih vprašanj glede nasledstva so v letu 2020 poleg zdravstvene krize ob pandemiji covida-19 
zaznamovale tudi številne politične spremembe v državah naslednicah, saj so bile na Hrvaškem, v Srbiji in v Severni 
Makedoniji parlamentarne volitve, v Bosni in Hercegovini pa je po imenovanju večine ministrov nove vlade v decembru 
2019 nato v začetku leta 2020 prišlo do novih notranjepolitičnih nesoglasij in zastojev v postopkih odločanja. Vse te 
okoliščine so povzročile zastoj pri reševanju nasledstvenih vprašanj, saj v letu 2020 ni bilo nobenega od napovedanih 
srečanj med pooblaščenimi predstavniki vseh držav naslednic po posameznih prilogah, prav tako ni bilo predvidenega 
srečanja visokih predstavnikov za nasledstvo. 

Slovenski pooblaščeni predstavniki so kljub temu – predvsem v bilateralnih stikih – ohranili aktivno vlogo pri 
obravnavanju nasledstvenih vprašanj in nadaljevali aktivnosti za razrešitev posameznih nasledstvenih vprašanj po 
posameznih prilogah. Prav tako so si prizadevali, da se pomen razrešitve še odprtih nasledstvenih vprašanj prepozna 
tudi v širših aktualnih temah, kot je širitev EU na Zahodni Balkan. Na predlog Republike Slovenije in ob podpori drugih 
držav EU je bila potreba po razrešitvi nasledstvenih vprašanj kot podlaga za izboljšanje medsosedskih odnosov na 
območju Zahodnega Balkana in učinkovito izvedbo širitvenega procesa zapisana v Zagrebško deklaracijo o Zahodnem 
Balkanu. 

Izvedene so bile bilateralne konzultacije na ravni visokih predstavnic za nasledstvo med Slovenijo in Hrvaško, 
postavljeni pa so bili tudi temelji za začetek urejanja odprtih vprašanj na področju kulturne dediščine, arhivov in 
nasledstva izvirnikov mednarodnih pogodb. Nadaljevala so se prizadevanja za vrnitev predmetov slovenske kulturne 
dediščine iz Srbije, zato so bila pripravljena in srbski strani posredovana dodatna pojasnila glede posameznih 
predmetov slovenske kulturne dediščine, katerih vračilo se zahteva. 

V letu 2020 je bilo veliko pozornosti namenjene prizadevanjem, da bi pridobili mednarodno finančno pomoč za 
izvedbo projekta digitalizacije skupnih arhivov nekdanje SFRJ, ki so ga že v letu 2014 skupaj pripravili državni arhivi 
držav naslednic in Arhiv Jugoslavije. S tem namenom je bilo opravljenih več konzultacij na ravni Evropske komisije 
in posameznih zainteresiranih držav. Slovenska visoka predstavnica za nasledstvo je pozvala vse države naslednice 
k podpisu skupne politične izjave o podpori projektu, kar bi pomagalo zagotoviti tujo oziroma mednarodno finančno 
pomoč. Izjava še ni podpisana. Druge države naslednice so sicer izrazile načelno podporo podpisu izjave, vendar še 
niso formalno potrdile predlaganega besedila izjave in sporočile podpisnikov. S pomočjo SAZU in ZRC SAZU se je 
vedenje o projektu razširilo med znanstveno-raziskovalnimi ustanovami, ki preučujejo novejšo zgodovino jugovzhodne 
Evrope. Znanstveniki in raziskovalci po vsem svetu potrjujejo pomen projekta za njihovo delo. 

Decembra 2020 je Evropsko sodišče za človekove pravice objavilo odločitev o dopustnosti in pristojnosti v primeru 
meddržavne tožbe Slovenije proti Hrvaški. Veliki senat je z večino glasov odločil, da sodišče ni pristojno za odločanje 
o očitanih kršitvah Evropske konvencije za človekove pravice, s čimer se je postopek z meddržavno tožbo končal. 
Celovito reševanje problematike obveznosti in terjatev Glavne podružnice Ljubljanske banke v Zagrebu ostaja sestavni 
del razreševanja nasledstvenih finančnih vprašanj. 
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Republika Slovenija je v letu 2020 nadaljevala izvajanje končne razsodbe o meji med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško z dne 29. 6. 2017, kolikor je bilo to ob nesodelovanju druge strani mogoče. 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 v skladu z 259. 
členom Pogodbe o delovanju Evropske unije zoper Republiko Hrvaško. Sodišče EU je v sodbi z dne 31. 1. 2020 odločilo, 
da slovenska tožba ni dopustna, hkrati pa pozvalo Slovenijo in Hrvaško k rešitvi vprašanja v skladu z mednarodnim 
pravom, kot je to predvideno v Aktu o pristopu Hrvaške k EU – torej z arbitražno razsodbo. 

Potek in izid postopka pred Sodiščem EU ne vpliva na pravno naravo arbitražne razsodbe, ki v skladu z mednarodnim 
pravom velja neodvisno od prava EU, kar je v svoji sodbi potrdilo tudi Sodišče EU. Prav tako je Sodišče EU izrecno 
potrdilo povezavo med sklenitvijo arbitražnega sporazuma in arbitražnim postopkom na eni strani in pristopom 
Hrvaške k EU na drugi. 

Republika Slovenija je Republiki Hrvaški tudi v letu 2020 večkrat predlagala ustanovitev skupnih organov za izvršitev 
arbitražne razsodbe, ki bi se dogovorili o podrobnostih in opravili demarkacijo meje, vendar se Republika Hrvaška na 
predlog doslej ni odzvala. 

Na podlagi meje, opredeljene v arbitražni razsodbi, je Slovenija v letu 2020 nadaljevala aktivnosti, ki se nanašajo 
na urejanje zemljiškoknjižnih stanj, hipotek in občinskih statutarnih aktov, pri čemer Ministrstvo za zunanje zadeve 
sodeluje z državnimi organi in občinskimi oblastmi, Državnim odvetništvom Republike Slovenije in Geodetsko upravo 
Republike Slovenije. 

Projektna enota za meje je nadaljevala tudi aktivnosti, povezane z delovanjem meddržavnih komisij za državno mejo 
z Avstrijo, Madžarsko in Italijo. V letu 2020 je bila izvedena tudi revizija sestav vseh treh komisij, postopek je izvedlo 
ministrstvo. Projektna enota je redno v okviru odprtih točk dnevnega reda meddržavnih komisij izvajala tudi terenske 
oglede in pripravljala oceno problematike pred rednimi zasedanji. Enota je redno vključena tudi v reševanje praktičnih 
težav na državni meji, kakršna je bila sanacija čezmejnega predora Štoln v Logu pod Mangartom, pri praktičnih 
vprašanjih, kot je postavitev tehničnih ovir na državni meji, pa sodeluje tudi s policijo. 

Ob koncu leta 2020 je projektna enota tudi aktivno sodelovala pri pripravi analize in odziva na napovedi Italije in 
Hrvaške o razglasitvi izključnih ekonomskih con. 
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Minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar se je udeležil izrednega zasedanja Sveta Evropske unije za zunanje zadeve 
(FAC) v Bruslju v začetku januarja, ki je bil sklican za pripravo odziva EU na uboj poveljnika Iranske revolucionarne 
garde v Iraku ter uradnih zasedanj FAC januarja in februarja v Bruslju. Državni sekretar Matej Marn je sodeloval na 
neuradnem srečanju ministrov (Gymnich) in izrednem zasedanju FAC zaradi pritiska migrantov na turško-grški meji 
marca v Zagrebu. 

Minister dr. Cerar na izrednem zasedanju zunanjih ministrov držav članic EU januarja v Bruslju 
Vir: Arhiv MZZ 

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je redno udeleževal uradnih zasedanj Sveta EU za zunanje zadeve (FAC) 
v Bruslju in Luksemburgu, pri čemer so srečanja od marca do junija zaradi pandemije covida-19 potekala v obliki 
videokonference. Sodeloval je tudi na neuradnem srečanju ministrov (Gymnich) konec avgusta v Berlinu. Politični 
direktor se je redno udeleževal srečanj političnih direktorjev EU in opravil več konzultacij o skupni zunanji in varnostni 
politiki. 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. 

Neuradno zasedanje zunanjih ministrov EU o razmerah v vzhodnem Sredozemlju avgusta v Berlinu 
Vir: Arhiv MZZ 
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Ministri za zunanje zadeve EU so na zasedanjih poleg redne izmenjave mnenj glede vloge EU po pandemiji covida-19 
obravnavali tudi aktualne krize po svetu. Večkrat so bile na dnevnem redu zaostrene razmere v Belorusiji ob rednih 
množičnih protestih civilne družbe po predsedniških volitvah, zaradi česar so ministri potrdili več svežnjev omejevalnih 
ukrepov zoper beloruski režim, ki izvaja nasilje nad prebivalci, ter sprejeli dodatne ukrepe EU za podporo civilni družbi 
in demokratični obnovi Belorusije. Ministri so opravili tudi več razprav o zaostrenih razmerah v vzhodnem Sredozemlju 
po turških enostranskih dejanjih in izrazili podporo prizadetima državama članicama – Grčiji in Cipru. Pozivali so k 
zaustavitvi nasilja in oboroženih spopadov v Gorskem Karabahu ter izrazili zadovoljstvo ob doseženem dogovoru o 
premirju. Po katastrofalni eksploziji v središču Bejruta v avgustu je bilo večkrat govora tudi o težkih razmerah – tako 
gospodarskih in socialnih kot političnih – v Libanonu, tamkajšnjemu prebivalstvu pa je bila zagotovljena pomoč. Ministri 
so razpravljali o razmerah v Venezueli pred volitvami v začetku decembra in po njih. Ocenili so jih kot nedemokratične 
in nelegitimne. Na dnevnem redu je bila tudi libijska kriza, kjer sta bila z zadovoljstvom sprejeta podpisano premirje 
in obljubljena podpora za nadaljevanje političnega dialoga na podlagi usmeritev berlinskega procesa in pod okriljem 
OZN. FAC je pozornost posvečal tudi varnostnim razmeram v Siriji, Ukrajini, Afganistanu, Sudanu ter državam Sahela 
in Afriškega roga s poudarkom na Etiopiji, kjer je prišlo do stopnjevanja nasilja. 

Ministri so večkrat obravnavali tudi razmere na Bližnjem vzhodu ter se v dialogih z ministrom za zunanje zadeve Izraela 
in ministrom za zunanje zadeve Palestine zavzeli za čimprejšnje nadaljevanje bližnjevzhodnega mirovnega procesa 
v smeri rešitve dveh držav za dve ljudstvi. Ministri so redno razpravljali o razmerah v Iranu, obžalovali zaostrovanje 
omejevalnih ukrepov ZDA proti Iranu in pozivali Iran k celovitemu spoštovanju iranskega jedrskega sporazuma (JCPOA). 

Ministri so opravili tudi nekaj strateških razprav. Junija so opravili videokonferenčni pogovor z ameriškim državnim 
sekretarjem Mikom Pompeom, izmenjali so mnenja o odnosih EU z Afriško unijo in o tem, kako nadgraditi odnose z 
Afriko na srednji in dolgi rok tako s političnega kot z gospodarskega vidika. Ob 25. obletnici Barcelonske deklaracije 
so opravili strateško razpravo o odnosih z južnim sosedstvom, kjer so se poleg vprašanja migracij posvetili še podpori 
gospodarskemu okrevanju, vprašanju digitalne transformacije držav iz regije in promociji vrednot EU. Bližnji soseščini 
je bil namenjen tudi pregled izvajanja dialoga med Beogradom in Prištino ter drugim regionalnim vprašanjem na 
Zahodnem Balkanu, pri čemer je bila poudarjena nujnost nadaljnjega aktivnega angažiranja EU in jasnih sporočil 
regiji, ki ne sme izgubiti evropske perspektive. Ministri so opravili tudi strateški pregled odnosov z Latinsko Ameriko in 
Karibi ter se zavzeli za obnovo zastalih aktivnosti z regijo LAK na visoki ravni. 

Udeležba ministra dr. Logarja na junijskem zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve 
Vir: Arhiv MZZ 

Glede na spremenjene geopolitične razmere in spremenjen pristop administracije ZDA pod predsednikom Donaldom 
Trumpom so ministri izmenjali mnenja o pomenu multilateralizma in možnostih za izboljšanje njegove učinkovitosti. 
Tako je bilo na dnevnem redu tudi vprašanje odnosov z glavnimi svetovnimi akterji – ZDA, Kitajsko in Rusko federacijo. 
Pomenu transatlantskih odnosov in dobrega sodelovanja z novo administracijo ZDA po izvolitvi Bidna je bil dan še 
dodaten poudarek. Tudi zato je bilo na dnevni red decembrskega FAC prvič uvrščeno vprašanje strateške avtonomije, 
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ki je del širše razprave o nadgradnji zunanjih instrumentov EU in hkrati del razprave o prihodnjem razvoju EU. 
Odnosom med EU in Kitajsko je bila namenjena posebna pozornost ob in po junijskem vrhu EU-Kitajska, pri čemer so 
se zvrstile tudi razprave glede razmer v Hongkongu glede izvajanja zakonodaje o nacionalni varnosti, njenih vplivov na 
človekove pravice in svoboščine ter na podjetniško okolje v Hongkongu. V razpravi o prihodnji politiki EU do Ruske 
federacije in nedavnih dogodkih, vključno z zastrupitvijo opozicijskega voditelja Navalnega, so ministri namenili 
pozornost predvsem možnemu širšemu odgovoru Unije na kršitve človekovih pravic v Rusiji. Pri tem je bil soglasno 
podprt predlog priprave omejevalnih ukrepov proti odgovornim za poskus umora Navalnega z uporabo kemičnega 
orožja. 

EU je še naprej izvajala sprejete odločitve za krepitev varnosti in obrambe. Nadaljevalo se je projektno sodelovanje v 
okviru Stalnega strukturnega sodelovanja na področju obrambe (PESCO), usklajevanje obrambnih politik (CARD) in 
izvajanje Zavez EU za razvoj civilne skupne varnostne in obrambne politike (SVOP). Začele so se priprave Strateškega 
kompasa na podlagi skupne ocene groženj. Na obrambnem področju so bile aktivnosti usmerjene v nadaljevanje 
projektov PESCO, med njimi vojaške mobilnosti in pogajanj za vzpostavitev Evropskega mirovnega sklada, 
zunajproračunskega vira za financiranje vojaških operacij in ukrepov podpore ter krepitev sodelovanja z Natom v 
okviru varšavske deklaracije. Pod nemškim predsedovanjem je bil dosežen napredek glede vključevanja tretjih držav v 
projekte PESCO in glede Evropskega mirovnega sklada. Na civilnem področju je bil poudarek na pregledu nacionalnih 
izvedbenih načrtov za izvajanje Zavez EU. Velika večina držav članic, med njimi tudi Slovenija, je sprejela nacionalne 
izvedbene načrte, s katerimi so določile izvajanje omenjenih zavez na nacionalni ravni. Nemčija je skupaj s podobno 
mislečimi državami v podporo izvajanju Zavez EU ustanovila Center odličnosti za razvoj civilnega SVOP. 

Nadaljevalo se je izvajanje vojaških in civilnih operacij in misij SVOP, skupaj 16 vojaških in civilnih operacij in misij od 
Zahodnega Balkana, Vzhodnega partnerstva, Sahela, Severne Afrike, Afriškega roga do Bližnjega vzhoda. Slovenija je 
pri tem sodelovala s policijskim in vojaškim osebjem v petih operacijah in misijah. Ministrstvo je aktivno sodelovalo pri 
oblikovanju in usklajevanju stališč glede Evropskega mirovnega sklada, vprašanju sodelovanja tretjih držav v projektih 
PESCO, spremljalo operacije in misije SVOP ter z Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za notranje zadeve 
koordiniralo vsebinsko podporo in sooblikovalo stališča glede relevantnih operacij in misij, vključno s predlogom 
sodelovanja v civilnih misijah SVOP v Ukrajini in Gruziji, ter glede strateških vsebin s tega področja. Ministrstvo je 
medresorsko uskladilo Nacionalni izvedbeni načrt za razvoj civilnih zmogljivosti mednarodnega kriznega upravljanja 
v okviru izpolnjevanja omenjenih zavez, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila 17. decembra. 

Vlada Republike Slovenije je oktobra 2020 imenovala nacionalnega koordinatorja za zunanje vidike digitalizacije, 
umetne inteligence in kibernetske varnosti. Na področju digitalizacije se je v okviru predsedovanja Svetu EU tria Nemčije, 
Portugalske in Slovenije nadaljevalo obsežno usklajevanje digitalizacije storitev in organizacij, krepitve digitalne 
suverenost EU, umetne inteligence, vzpostavitve učinkovitega podatkovnega ekosistema, razvoja infrastrukture in 
kibernetske varnosti. Slovenija se je na področju digitalizacije posvetila izboljšanju povezljivosti ter krepitvi odpornosti 
in neodvisnosti digitalne infrastrukture. Prizadevala si je za pospešitev digitalne preobrazbe ter učinkovito spopadanje 
s krizami, kot so kibernetski napadi, in s tem za tehnološko suvereno in strateško avtonomno Evropsko unijo. 

Na področju umetne inteligence je Slovenija krepila bilateralno in multilateralno sodelovanje ter se zavzemala za 
izmenjavo dobrih praks na področju razvoja in uvajanja umetne inteligence. Izvajala je skupne projekte z drugimi 
podobno mislečimi državami, bila aktivna v mednarodnih pobudah in partnerstvih, še posebej z državami EU, in 
organizacijah v okviru EU ter mednarodnih organizacij, kot so OECD, Svet Evrope in Združeni narodi (in njihovih 
specializiranih agencij, predvsem Unesca in WHO). Ministrstvo je sodelovalo pri aktivnostih za mednarodno promocijo 
prvega Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem Unesca (IRCAI) v Sloveniji, ki mu je 
Unesco v oktobru 2020 podelil ustrezne akreditacije, da je lahko začel delovati. Slovenija se je kot ena od petnajstih 
ustanovnih pobudnic 15. junija priključila procesu vzpostavitve Globalnega partnerstva za umetno inteligenco (Global 
Partnership on Artificial Intelligence – GPAI), prvo ministrsko plenarno zasedanje pa je prek videopovezave potekalo 
3. in 4. decembra iz Montreala v Kanadi. 

Ministrstvo je v sodelovanju s pristojnimi institucijami na področju kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji pod 
okriljem EU sodelovalo pri razpravah in spodbujalo zagotavljanje spoštovanja pravil in standardov odgovornega 
ravnanja v kibernetskem prostoru ter ohranjanje odprtega, svobodnega in varnega kibernetskega prostora ob 
upoštevanju obstoječega mednarodnega prava. Sprejem novega kibernetskega paketa, ki sta ga v decembru pripravila 
Evropska komisija in EEAS, vključuje tudi novo kibernetsko strategijo EU, ki opredeljuje prihodnje delovanje pri krepitvi 
kibernetske varnosti, kibernetske diplomacije, boja proti kibernetskemu kriminalu in pri kibernetski obrambi. Gre 
za ključni element za krepitev kibernetske odpornosti in odzivnosti na ravni EU, ki postavlja kibernetsko varnost v 
kontekst krepitve evropske digitalne suverenosti in strateške avtonomije tudi v globalnem pomenu. 
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SEVERNA AMERIKA 

Slovenija je v letu 2020 močno okrepila 
strateške partnerske in zavezniške 
odnose z Združenimi državami Amerike. V 
Washingtonu se je 6. in 7. februarja mudil 
državni sekretar mag. Dobran Božič. Udeležil 
se je ustanovnega zasedanja Mednarodnega 
zavezništva za versko svobodo, opravil 
politične konzultacije z vršilcem dolžnosti 
pomočnika državnega sekretarja za evropske 
zadeve Philom Reekerjem in se srečal z 
državnim podsekretarjem za ekonomske 
zadeve Keithom Krachom. 

Minister za zunanje zadeve dr. Logar in 
državni sekretar Mike Pompeo sta 28. aprila 
opravila telefonski pogovor. Zavzela sta se za 
krepitev političnih in gospodarskih odnosov 
ter nadaljnje poglabljanje varnostnega in 
obrambnega sodelovanja – tako dvostransko 
kot v Natu. 

Državni sekretar Pompeo je na povabilo 
slovenske strani 13. avgusta obiskal 
Slovenijo. Sprejela sta ga predsednik vlade 
Janez Janša in minister dr. Logar, srečal se 
je tudi s predsednikom republike Borutom 
Pahorjem. Ključne teme pogovorov so 
bile krepitev bilateralnega političnega in 
gospodarskega sodelovanja, delitev bremen 
v Natu, transatlantski odnosi, pobuda Tri 
morja, energetska vprašanja, kibernetska 
varnost in mednarodna vprašanja, zlasti 
Zahodni Balkan, Rusija in Kitajska. Ob robu 
obiska je bila podpisana Skupna izjava o 
varnosti omrežij 5G, ki v ospredje postavlja 
pomen sodelovanja ter uporabe zanesljive 
in zaupanja vredne omrežne opreme za 
učinkovito zaščito takšnega omrežja pred 
nepooblaščenimi dostopi in posegi. 

Državni sekretar mag. Dobran Božič in ameriški državni podsekretar 
v State Departmentu Keith Krach februarja v Washingtonu 

Vir: Arhiv MZZ 

Srečanje ministra dr. Anžeta Logarja in ameriškega državnega sekretarja Mikea Pompea 
Vir: STA 
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Slovenijo je 1. septembra obiskal namestnik pomočnika državnega sekretarja za evropske zadeve Matthew Boyse, ki 
se je udeležil zasedanja Strateškega foruma Bled in se sestal z državnim sekretarjem Tonetom Kajzerjem. Državni 
sekretar Gašper Dovžan je 28. septembra sprejel koordinatorja za boj proti terorizmu v State Departmentu Nathana 
Salesa. 

Minister dr. Logar je na povabilo ameriške strani med 5. in 8. decembrom obiskal Washington. V delegaciji je bil tudi 
minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki je v State Departmentu podpisal dvostranski Memorandum o razumevanju 
v zvezi s strateškim civilnim jedrskim sodelovanjem. Ministra dr. Logarja je tam 7. decembra sprejel gostitelj, 
državni sekretar Pompeo. V pogovoru sta izrazila obojestransko zadovoljstvo ob okrepljenih odnosih med državama 
in obravnavala dvostransko politično, gospodarsko in varnostno sodelovanje. Posebno pozornost sta namenila 
sodelovanju v Natu in potrdila predanost obeh držav izpolnjevanju zavez, vključno z delitvijo bremen. Ob ministrovem 
obisku v Washingtonu je 7. decembra potekalo tudi ustanovno zasedanje Strateškega dialoga Slovenija-Združene 
države Amerike, ki sta ga vodila politični direktor Jernej Müller in namestnik pomočnika državnega sekretarja za 
evropske zadeve Boyse. Minister dr. Logar je 8. decembra opravil videopogovora s kongresnikom Paulom Gosarjem 
in senatorko Amy Klobuchar, ki sta v predstavniškem domu in senatu Združenih držav Amerike ustanovila skupini 
prijateljstva s Slovenijo. Oba sta zagotovila nadaljevanje podpore Sloveniji v ameriškem kongresu. 

Slovenija je bila aktivna tudi v razpravah o pomenu krepitve transatlantskega sodelovanja med Evropsko unijo in 
Združenimi državami Amerike, ki se je v času spoprijemanja s pandemijo covida-19 in drugimi globalnimi izzivi izkazalo 
za še bolj dragoceno kot kadarkoli prej. 

Slovenija je krepila tesno sodelovanje s Kanado, strateško partnerico Evropske unije in zaveznico v Natu. Državi sta 
nadaljevali uspešno vojaško sodelovanje v Latviji v okviru Natove Okrepljene prednje prisotnosti. 

Minister dr. Logar se je 21. maja po telefonu pogovarjal s kanadskim zunanjim ministrom Françoisom-Phillippom 
Champagnem. Ministra sta se zavzela za krepitev političnih in gospodarskih stikov med državama, tudi v okviru 
priložnosti, ki jih nudi Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Kanado. Izrazila sta 
prepričanje o nujnosti usklajenega delovanja partnerskih in zavezniških držav na podlagi skupnih interesov in vrednot. 
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LATINSKA AMERIKA IN KARIBI 
Slovenija je kljub izzivom pandemije covida-19 krepila dialog in sodelovanje z državami Latinske Amerike in Karibov. 
Državni sekretar Kajzer je 26. maja sodeloval na virtualni mednarodni donatorski konferenci za solidarnost z migranti 
in begunci iz Venezuele. Najavil je finančno pomoč Slovenije, namenjeno aktivnostim Mednarodnega odbora Rdečega 
križa v brazilskih mestih Boa Vista in Manaus. Državni sekretar Dovžan je 10. julija sodeloval na neformalni ministrski 
videokonferenci med evropskimi in latinskoameriškimi državami, ki je obravnavala soočanje s pandemijo covida-19 in 
z njo povezane razmere v obeh regijah. 

Državni sekretar Tone Kajzer na virtualni donatorski konferenci za solidarnost z venezuelskimi migranti in begunci 
v regiji ob soočanju s pandemijo Covid-19 
Vir: Arhiv MZZ 

Minister dr. Logar je 25. avgusta opravil videopogovor z ministrom za zunanje zadeve Argentine Felipom Solájem, 20. 
novembra pa z ministrom za zunanje zadeve Brazilije Ernestom Araújem. V obeh pogovorih je podprl krepitev 
bilateralnega sodelovanja na političnem, gospodarskem in drugih področjih v skupnem interesu. Državni sekretar 
Kajzer je 4. avgusta opravil videopogovor z namestnikom ministra za zunanje zadeve Mehike Julianom Venturo. 

Minister dr. Anže Logar v pogovoru z brazilskim ministrom za zunanje zadeve Ernestom Araújem 
Vir: Arhiv MZZ 
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Ministrstvo je 24. novembra v sklopu konference Dnevi Latinske Amerike in Karibov v sodelovanju z Mednarodno 
fundacijo EU-LAK pripravilo virtualni seminar o izzivih in priložnostih krožnega gospodarstva v obdobju pandemije 
covida-19. Na podlagi večletnega uspešnega sodelovanja s fundacijo je Slovenija za njeno delovanje prvič namenila 
prostovoljni finančni prispevek. Ministrstvo je sodelovalo na več dogodkih, posvečenih stoti obletnici rojstva slovensko-
paragvajske antropologinje dr. Branislave Sušnik, ki so od marca do decembra potekali v obeh državah. Slovenija je 
17. novembra aktivno sodelovala na virtualnem srečanju med Tihomorskim zavezništvom in državami opazovalkami 
iz Evropske unije, ki je bilo posvečeno sodelovanju v znanosti, tehnologiji, na področju okolja, krožnega gospodarstva 
ter kreativnih in kulturnih industrij. V virtualni obliki je 14. decembra potekalo neformalno ministrsko srečanje med 
Evropsko unijo ter Latinsko Ameriko in Karibi, ki se ga je udeležil minister dr. Logar. Namenjeno je bilo ponovni 
vzpostavitvi dialoga na visoki ravni med regijama in je obravnavalo tri tematske sklope: okrevanje po pandemiji, 
zeleno zavezništvo in digitalizacijo. 

Udeleženci virtualnega seminarja o »Izzivih in priložnostih krožnega gospodarstva v času covida-19« v sklopu 
mednarodne konference Dnevi Latinske Amerike in Karibov 
Vir: Fundacija EU-LAK 

Slovenija je okrepila prisotnost v državah regije. V Kostariki je vzpostavila nerezidenčno diplomatsko akreditacijo prek 
veleposlaništva v Washingtonu, v Panami pa je odprla častni konzulat. Posebna skrb je bila namenjena tudi slovenski 
skupnosti v Venezueli. Ministrstvo se je dejavno vključevalo v postopke za repatriacijo Slovencev in njihovih potomcev 
iz Venezuele v Slovenijo. 
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VZHODNA SOSEŠČINA 

V okviru dvostranskega sodelovanja se je minister dr. Logar po telefonu pogovarjal z ruskim ministrom Sergejem 
Lavrovom ter potrdil dobre bilateralne odnose in pomen medvladne gospodarske komisije. Tradicionalna spominska 
slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem je bila posvečena solidarnosti in povezanosti med narodi v času pandemije 
covida-19. 

Ministrstvo je z Ukrajino nadaljevalo redni politični dialog o dvostranskem sodelovanju in aktualnih mednarodnih 
vprašanjih. Ministra za zunanje zadeve dr. Logar in Dmitro Kuleba sta se junija v telefonskem pogovoru zavzela za 
nadaljnjo krepitev sodelovanja med državama in poudarila pomen ustreznega ukrepanja ob pandemiji covida-19. 
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 
pri prizadevanjih mednarodne skupnosti za mirno rešitev konflikta na vzhodu Ukrajine. Novembra se je Slovenija 
formalno pridružila programu U-LEAD, namenjenemu pomoči pri izvajanju reform za decentralizacijo. Oktobra so bile 
v virtualni obliki opravljene bilateralne konzultacije o kibernetski varnosti. Slovensko delegacijo je na pogovorih vodil 
državni sekretar Kajzer, na ukrajinski strani pa je sodelovala delegacija pod vodstvom namestnika zunanjega ministra 
Vasila Bodnarja. 

Slovensko-ukrajinske konzultacije o kibernetski varnosti pod vodstvom državnega sekretarja Toneta Kajzerja 
Vir: Arhiv MZZ 

Minister dr. Logar in minister za zunanje zadeve Gruzije David Zalkaliani sta se v telefonskem pogovoru zavzela za 
nadaljnjo krepitev gospodarskega in političnega sodelovanja med državama. Predsednica Gruzije Salome Zurabišvili 
in predsednik republike Pahor sta v telefonskem pogovoru potrdila obojestranski interes za obisk v Tbilisiju, ko bodo 
epidemiološke razmere to dopuščale. Slovenija je tako v bilateralnem okviru kot v mednarodnem prostoru zagovarjala 
ozemeljsko celovitost, nedotakljivost in suverenost Gruzije. 

Po predsedniških volitvah je bila Belorusija ves čas med prednostnimi temami agende EU. Minister dr. Logar se je 
udeležil virtualnega srečanja Varnostnega sveta Združenih narodov v obliki Arria in pozval k vzpostavitvi dialoga med 
vsemi deležniki v Belorusiji. Slovenija je civilni družbi v Belorusiji namenila bilateralno pomoč v višini 60.000 EUR. 
Februarja je bila realizirana medvladna komisija za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje. 

47 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VZHODNO PARTNERSTVO IN SREDNJA AZIJA 

Predsednik vlade Janša se je junija udeležil videokonferenčnega zasedanja voditeljev držav članic EU in šestih držav 
Vzhodnega partnerstva (Ukrajina, Moldavija, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija). Na zasedanju sta bila 
potrjena strateški pomen in zaveza za vzpostavitev skupnega območja demokracije, blaginje in stabilnosti. 

Ministri za zunanje zadeve držav članic EU o Ukrajini in Vzhodnem partnerstvu v luči pandemije covida-19 
Vir: Arhiv MZZ 

Minister dr. Logar je aprila sodeloval na videokonferenci ministrov za zunanje zadeve držav članic EU o Vzhodnem 
partnerstvu ob pandemiji covida-19. EU je tako mobilizirala sveženj nujne pomoči za države Vzhodnega partnerstva v 
vrednosti do ene milijarde EUR. 

S srednjeazijskimi državami so potekali stiki na delovni ravni. 

JUGOVZHODNA EVROPA 

V letu 2020 so se nadaljevali intenzivni stiki z državami jugovzhodne Evrope. Zaradi parlamentarnih volitev v Srbiji 
se je dinamika sicer zelo intenzivnega sodelovanja v letu 2020 nekoliko upočasnila. Ob robu Blejskega strateškega 
foruma sta se bilateralno srečala predsednik vlade Janša in predsednik Srbije Aleksandar Vučić, 9. decembra pa sta se 
državi spomnili 20. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov. 

Tudi v letu 2020 je imela Slovenija veliko stikov s Severno Makedonijo. Februarja je bil na uradnem obisku v Skopju
predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, ki je nagovoril poslance v sobranju in se udeležil slovesne ratifikacije 
protokola o vstopu Severne Makedonije v Nato. Predsednik republike Pahor je bil septembra na uradnem obisku v 
Severni Makedoniji, oktobra pa je bil na delovnem obisku v Ljubljani minister za zunanje zadeve Severne Makedonije 
Bujar Osmani. 

Februarja se je ob robu Münchenske varnostne konference predsednik vlade Marjan Šarec srečal s predsednikom 
Črne gore Milom Đukanovićem in predsednikom vlade Kosova Albinom Kurtijem. Srečanje predsednika vlade Janše 
s predsednikom vlade Kosova Albinom Kurtijem je potekalo konec maja v virtualni obliki. Decembra je potekal tudi 
avdiosestanek ministra dr. Logarja in ministrice za zunanje zadeve in diasporo Kosova Melize Haradinaj-Stublle. 
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Telefonski pogovor ministra dr. Anžeta Logarja in kosovske ministrice za zunanje zadeve in diasporo Melize 
Haradinaj-Stublla 
Vir: Arhiv MZZ 

Julija je minister za zunanje zadeve dr. Logar na delovnem obisku gostil vršilca dolžnosti ministra za zunanje zadeve 
Albanije Genta Cakaja. Predsednik vlade Janša se je oktobra na Bledu na delovnem srečanju sestal z albanskim 
predsednikom vlade Edijem Ramo. Ob 25. obletnici genocida v Srebrenici se je predsednik republike Pahor na povabilo 
predsedujočega Predsedstvu Bosne in Hercegovine Šefika Džaferovića kot slavnostni govornik v imenu Slovenije 
virtualno udeležil komemoracije v spominskem parku Potočari. Minister dr. Cerar je bil februarja na uradnem obisku 
v Ankari pri ministru za zunanje zadeve Turčije Mevlütu Çavuşoğluju in v Istanbulu, kjer je odprl slovensko-turško 
poslovno konferenco. 

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar in Gent Cakaj, v. d. ministra za Evropo in zunanje zadeve Republike 
Albanije 
Vir: STA 
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Slovenija je aktivno delovala in se udeleževala dogodkov na področju regionalnega sodelovanja v okviru 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 poslovnih projektih, med katerimi so izstopali izredni projekti, prilagojeni posebnim okoliščinam zaradi 
pandemije covida-19. 

Bolgarija in Severna Makedonija sta novembra gostili virtualni vrh Berlinskega procesa, ki se ga je udeležil predsednik 
vlade Janša. Pred vrhom so potekali virtualni sestanki ministrov za zunanje zadeve, notranje zadeve, zdravje in 
gospodarstvo. Na vrhu so voditelji izmenjali mnenja glede regionalnega sodelovanja in njegove povezave s procesom 
integracije regije v EU. Poleg soočanja s posledicami pandemije so voditelji razpravljali o viziji skupnega regionalnega 
trga in zeleni agendi za Zahodni Balkan. Voditelji držav Zahodnega Balkana so sprejeli Deklaracijo o skupnem 
regionalnem trgu in Deklaracijo o zeleni agendi za Zahodni Balkan. 

Zunanji ministri držav Berlinskega procesa na virtualnem srečanju 
Vir: MZZ Severne Makedonije 

Zaključnega virtualnega ministrskega srečanja držav članic Jadransko-jonske pobude (JJP) v organizaciji predsedujoče 
Srbije se je maja udeležil minister dr. Logar, ki je v imenu Slovenije prevzel enoletno predsedovanje. Na srečanju 
zunanjih ministrov je potekala izmenjava mnenj in pobud o vlogi JJP in načinih uspešnega sodelovanja, tudi v luči 
spopadanja s pandemijo. Slovenija je poudarila pomen evropske in regionalne solidarnosti, usklajenosti ob ukrepih 
sproščanja ter ponovnega zagona gospodarstva, še posebej turizma, ki je za države članice pobude izjemnega pomena. 
Izvajanje programa predsedovanja Slovenije JJP je bil v 2020 izziv predvsem zaradi nezmožnosti izvedb dogodkov 
v živo. V prvi polovici predsedovanja so bili organizirani trije virtualni dogodki, in sicer okrogla miza ob šestdeseti 
obletnici fakultete za pomorstvo, strokovni posvet o delovanju civilne družbe, gospodarstva in akademske sfere v času 
pandemije ter srečanje visokih predstavnikov držav članic JJP. 
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Minister dr. Anže Logar na virtualnem srečanju zunanjih ministrov članic Jadransko-jonske pobude in Strategije 
EU za Jadransko-jonsko makroregijo 
Vir: Arhiv MZZ 

Decembra sta se virtualno sestala minister dr. Logar in Majlinda Bregu, generalna sekretarka Sveta za regionalno 
sodelovanje (RCC). Slovenija je izrazila podporo delovanju RCC in interes za tesnejše sodelovanje pri izvedbi konkretnih 
projektov. Srednjeevropska pobuda je svojo dejavnost pretežno podredila dogodkom, povezanim s pandemijo. Za 
blaženje gospodarskih in drugih posledic je organizirala razpise za dodelitev izrednih sredstev. V sodelovanju z 
regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo je črnogorsko predsedstvo maja organiziralo 
izredno virtualno srečanje predsednikov vlad. Srečanje je bilo posvečeno obravnavi zdravstvenih, ekonomskih, 
finančnih in socialnih posledic izbruha pandemije covida-19. Julija je predsedujoče Kosovo organiziralo ministrsko 
srečanje udeleženk Procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi, ki se ga je udeležil državni sekretar Kajzer. Enoletno 
predsedovanje je prevzela Turčija, ki je ob koncu leta sprožila postopek preobrazbe Sveta za regionalno sodelovanje v 
mednarodno organizacijo. 

Minister dr. Anže Logar in generalna sekretarka Sveta za regionalno sodelovanje Majlinda Bregu 
Vir: Arhiv MZZ 
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Poleg navedenih regionalnih srečanj so potekali tudi drugi dogodki v zvezi z jugovzhodno Evropo. Predsednik vlade 
Šarec se je januarja udeležil panela o Zahodnem Balkanu v organizaciji Svetovnega gospodarskega foruma. Februarja 
je minister dr. Cerar sodeloval na srečanju ministrov za zunanje zadeve Zahodnega Balkana in ministrov za zunanje 
zadeve sosednjih držav, članic EU, ki je potekalo v Solunu. Naslednjega srečanja v enakem formatu, ki je potekalo 
v virtualni obliki maja, se je udeležil minister dr. Logar. Srečanja ministrov za zunanje zadeve V4 in ministrov za 
zunanje zadeve Zahodnega Balkana, ki je potekalo februarja v Pragi, se je udeležil minister dr. Cerar. Predsednik 
republike Pahor je decembra prek videopovezave sodeloval na rednem letnem srečanju To Be Secure Forum (2BS), ki 
ga organizira Črna gora. 

Srečanja ministrov za zunanje zadeve V4, Zahodnega Balkana, Slovenije, Hrvaške in Avstrije 
Vir: MZZ Češke republike 

Maja je potekal virtualni vrh EU in Zahodnega Balkana, ki se ga je udeležil predsednik vlade Janša. Vrh je bil namenjen 
potrditvi solidarnosti z Zahodnim Balkanom v času pandemije, utrditvi evropske perspektive regije, krepitvi ekonomsko-
socialnega sodelovanja med EU in regijo ter pregledu skupnih varnostnih izzivov, vključno z regionalnim sodelovanjem 
in reševanjem bilateralnih sporov. 

Slovenija je še naprej aktivno podpirala širitveni proces EU. V sodelovanju z Državnim zborom je Ministrstvo za 
zunanje zadeve skrbelo za obravnavo novih pogajalskih poglavij za Srbijo in Črno goro. Slovenija si je v Bruslju odločno 
prizadevala za zagotavljanje napredka držav regije v pristopnem procesu in sodelovala pri usklajevanju širitvenih 
sklepov Sveta za splošne zadeve, ki vključujejo tudi referenco na vprašanja nasledstva. Na marčevskem zasedanju 
Sveta za splošne zadeve je bila sprejeta okrepljena širitvena metodologija, doseženo pa je bilo tudi soglasje za odprtje 
pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Evropska komisija je tako pripravila pogajalska okvira za obe državi, ki sta 
bila v usklajevanju na Svetu v jesenskih mesecih. 

Državni sekretar Gašper Dovžan na videokonferenčnem srečanju Sveta EU za splošne zadeve 
Vir: Arhiv MZZ 
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Turčija je bila redno obravnavana v vseh formacijah Sveta EU. Slovenija je v teh razpravah podpirala pozitivno agendo 
razvoja odnosov med EU in Turčijo pod pogojem, da se prekinejo seizmične raziskave morskega dna v Vzhodnem 
Sredozemlju, seveda ob spoštovanju mednarodnega prava. Slovenija je sodelovala pri delu odbora za predpristopno 
pomoč državam Zahodnega Balkana in Turčiji (IPA) pri njihovem vključevanju v EU, ki ga vodi Evropska komisija. 
Dejavna je bila tudi pri usklajevanju besedila novega zakonodajnega predloga za predpristopno pomoč v obdobju 
2021–2027 (IPA III). V okviru delovne skupine Sveta EU je posebno pozornost namenjala načelu pravične delitve 
sredstev med državami, ki je bilo sprejeto na pobudo Slovenije. 

Plenarno zasedanje slovenske in turške delegacije februarja v Ankari 
Vir: Arhiv MZZ 

Slovenija je bila aktivna tudi pri projektih, ki jih Evropska komisija financira iz sredstev predpristopne pomoči. Državna 
uprava je bila v 2020 vključena v izvajanje štirih projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja na področju 
notranjih zadev. Projekti so se izvajali v Severni Makedoniji in Srbiji, njihova skupna vrednost pa je znašala štiri milijone 
EUR. Slovenski javni uslužbenci so državam Zahodnega Balkana in evropske soseščine nudili tudi kratkoročno pomoč, 
ki jo je Evropska unija financirala v okviru programa TAIEX. Slovenija je bila v letu 2020 sopodpisnica pobude za 
učinkovitejšo rabo instrumenta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja kot orodja za krepitev upravne in 
administrativne usposobljenosti držav, ki se vključujejo v EU. 

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 in 
uskladil prednostne naloge predsedovanja Slovenije Svetu EU v letu 2021. 

SEVERNA AFRIKA IN ŠIRŠI BLIŽNJI VZHOD 

Slovenija je krepila dvostranske odnose z državami v regiji. Predsednik republike Pahor se je januarja udeležil 
petega Svetovnega foruma o holokavstu, ob robu foruma pa se je srečal tudi s predsednikom Izraela Reuvenom 
Rivlinom. Predsednik vlade Janša je bil decembra na uradnem obisku v Izraelu, kjer se je srečal s predsednikom 
vlade Benjaminom Netanjahujem, predsednikom Rivlinom in zunanjim ministrom Gabijem Aškenazijem. Pogovori so 
potrdili tradicionalno dobre in prijateljske odnose med državama, podpisana je bila skupna deklaracija o promociji 
sodelovanja na področju tehnoloških inovacij. Minister dr. Logar in zunanji minister Izraela Aškenazi sta se v julijskem 
telefonskem pogovoru zavzela za okrepitev bilateralnega sodelovanja na različnih področjih in obravnavala razmere 
v regiji. Med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve Izraela so junija 
potekale virtualne politične konzultacije, ki sta jih vodila politični direktor in v. d. generalnega direktorja Direktorata 
za skupno zunanjo in varnostno politiko Jernej Müller in namestnica generalnega direktorja za Evropo Anna Azari. 
Zavzela sta se za krepitev dvostranskega sodelovanja in izmenjala stališča o odnosih med EU in Izraelom ter se 
dotaknila dogajanja v mednarodnih organizacijah in na Bližnjem vzhodu. Maja je državni sekretar Kajzer opravil 
telefonski pogovor z generalnim sekretarjem PLO Saebom Erekatom. V pogovoru sta se sogovornika dotaknila tako 
slovensko-palestinskih odnosov kot razvoja dogodkov v regiji. 
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Vrh o prihodnosti trajnostnega razvoja januarja v Abu Dabiju 
Vir: Arhiv MZZ 

Republiko Slovenijo je marca obiskala delegacija Saudskega državnega investicijskega sklada, minister dr. Logar in 
državni minister Kraljevine Saudove Arabije dr. Adel Al Džubeir pa sta julija v telefonskem pogovoru obravnavala 
utrjevanje bilateralnih odnosov in okrepitev sodelovanja med državama. Minister dr. Cerar se je januarja v okviru 
udeležbe na dogodku Abu Dhabi Sustainability Week v Združenih arabskih emiratih srečal z ministrom za zunanje 
zadeve Abdulahom bin Zajedom Al Nahjanom in z državnim ministrom za umetno inteligenco Omarjem bin Sultanom 
Al Olamo. Decembra je začel veljati Memorandum o soglasju o vzajemnem priznavanju in izmenjavi vozniških dovoljenj 
med Republiko Slovenijo in Združenimi arabskimi emirati, za katerega sta si Ministrstvo za zunanje zadeve in 
Ministrstvo za infrastrukturo prizadevali več let in ki prinaša pomembne olajšave za slovenske državljane, ki živijo in 
delajo v Združenih arabskih emiratih. 

Slovenija je tudi v letu 2020 veliko pozornost namenjala humanitarnim razmeram na posameznih kriznih žariščih. 
Minister dr. Logar se je udeležil junijske virtualne ministrske konference v podporo prihodnosti Sirije in regije, ki jo je 
organizirala EU v sodelovanju z OZN, državni sekretar Kajzer pa je sodeloval na junijski virtualni donatorski konferenci 
na visoki ravni v odziv na humanitarno krizo v Jemnu. 

PODSAHARSKA AFRIKA 

Republika Slovenija je okrepila sodelovanje z Republiko Južno Afriko. Novembra je veleposlanica Mateja Prevolšek kot 
prva (nerezidenčna) veleposlanica Slovenije predala poverilna pisma predsedniku Republike Južne Afrike Matameli 
Cyrilu Ramaphosi. Minister dr. Logar in ministrica za zunanje zadeve Republike Kenije Rayshelle Awuor Omamo sta 
v septembrskem telefonskem pogovoru obravnavala razširitev bilateralnega sodelovanja med državama in krepitev 
političnega dialoga. Med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve 
Zvezne demokratične republike Etiopije so februarja potekale politične konzultacije, ki sta jih vodila v. d. generalne 
direktorice Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko veleposlanica mag. Anita Pipan in generalni direktor 
za Evropo in Evropsko unijo Mehreteaba Mulgete. Zavzela sta se za krepitev dvostranskega sodelovanja in izmenjala 
stališča o regionalnih vprašanjih ter sodelovanju med EU in Afriško unijo. 
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Dvostranske politične konzultacije med Slovenijo in Etiopijo 
Vir: Arhiv MZZ 

V organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve in 
v sodelovanju z britanskim inštitutom za 
mednarodne zadeve Chatham House ter 
Generalnim direktoratom za mednarodno 
sodelovanje in razvoj Evropske komisije (DG-
DEVCO) je 10. novembra potekala 9. 
mednarodna konferenca Dan Afrike. 
Konferenca z osrednjo temo Afrika in EU: 
Sodelovanje za trajnostno prihodnost je zaradi 
pandemije potekala prek videopovezave. 
Prenos konference v živo je bil zagotovljen na 
spletni strani gov.si, na spletni strani inštituta 
Chatham House ter na Facebookovih straneh 
Ministrstva za zunanje zadeve in inštituta 
Chatham House (posnetek konference je 
dosegljiv na YouTubovem kanalu inštituta 
Chatham House). Na konferenci je sodelovalo 
več kot dvajset uglednih govorcev iz Slovenije, 
afriških in evropskih držav ter mednarodnih in 
regionalnih institucij. Poleg ministra za 
zunanje zadeve dr. Logarja so kot slavnostni 
govorci nastopili komisarka Evropske unije za 
mednarodna partnerstva Jutta Urpilainen, 
komisar za gospodarske zadeve Afriške unije 
prof. Victor Harison, ministrica za zunanje 
zadeve Republike Kenije Raychelle Awuor 
Omamo, namestnik ministrice za mednarodne 
odnose in sodelovanje Republike Južne Afrike 
Alvin Botes ter pomočnik zunanjega ministra 
za evropske zadeve Arabske republike Egipt 
veleposlanik Badr Abdel Ati. Konference se je 
udeležilo 156 uradno vabljenih gostov, 
neposredni prenos pa si je ogledalo več kot tri 
tisoč gledalcev. 9. mednarodna konferenca Dan Afrike, Natalia Al-Mansour, vodja 

sektorja za Afriko in Bližnji vzhod 
Vir: Arhiv MZZ 
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Slovenija je v letu 2020 aktivno sodelovala na ključnih dogodkih in sooblikovala politike okrepljenega partnerstva 
EU z Afriko. Slovenija je tudi aktivno prispevala pri skupnih prizadevanjih za stabilizacijo Sahela – minister dr. Logar 
se je tako junija udeležil prvega ministrskega zasedanja Koalicije za Sahel. Vlada Republike Slovenije je septembra 
sprejela sklep o nadaljevanju sodelovanja Republike Slovenije v preoblikovani in razširjeni misiji EUTM na Maliju z do 
desetimi pripadniki Slovenske vojske. Prav tako se je državni sekretar Kajzer junija udeležil mednarodne konference 
Partnerstvo za Sudan, ki jo je organizirala Nemčija v sodelovanju z Evropsko unijo, Organizacijo Združenih narodov in 
sudansko vlado. ITF – Ustanova za krepitev človekove varnosti, ki od leta 2015 izvaja Program zgodnjega obveščanja 
in upravljanja konfliktov v državah članicah Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS), je s podporo 
Republike Slovenije uspešno izvedla projekt Makroekonomskega fiskalnega modeliranja, ki ključno dopolnjuje 
večplastno upravljanje konfliktov še s fiskalnega vidika posameznih držav članic. 

UNIJA ZA SREDOZEMLJE 

V okviru Unije za Sredozemlje je bilo leto 
2020 še posebej intenzivno, saj so bila 
številna srečanja in dogodki posvečeni 
tudi 25. obletnici podpisa Barcelonske 
deklaracije in začetka Barcelonskega 
procesa. Slovenija je aktivno delovala in se 
redno udeleževala zasedanj na ravni visokih 
uradnikov. Sodelovala je pri pripravah na XI. 
ministrsko zasedanje za področje trgovine 
10. novembra ter na V. regionalni forum oz. 
zasedanje zunanjih ministrov držav članic 
27. novembra, ki se ga je udeležil minister 
dr. Logar. Ob ministrskem zasedanju, 
posvečenem 25. obletnici Barcelonskega 
procesa in prihodnosti Unije za Sredozemlje, 
je bila objavljena izjava sopredsedujočih. 
Ministri so potrdili pet prednostnih področij 
delovanja za prihodnje obdobje – okolje 
in odzivanje na klimatske spremembe, 
trajnostni in vključujoč ekonomski in 
človeški razvoj, družbeno-ekonomski 
razvoj regije na podlagi načel vključevanja 
in enakosti, digitalna transformacija ter 
civilna zaščita. Sprejeli so tudi odločitev, 
da se 28. november razglasi za svetovni 
dan Sredozemlja. Slovenija je v letu 2020 
namenila finančni prispevek za delovanje 
sekretariata unije. 

Slovenija je nadaljevala tradicionalno 
sodelovanje z Evro-mediteransko univerzo 
(EMUNI) s sedežem v Piranu, eno od dveh 
evro-mediteranskih univerz, ki delujeta 
pod okriljem Unije za Sredozemlje. 
Sodelovanje je usmerjeno v spodbujanje 
meduniverzitetnih stikov in medkulturnega 
dialoga ter študijskih in znanstvenih 
izmenjav na področju Sredozemlja. 

Minister dr. Logar na virtualnem 5. regionalnem forumu Unije za 
Sredozemlje 

Vir: Arhiv MZZ 

Slovenija je bila aktivno vpeta tudi v delovanje Fundacije Anne Lindh in je za njeno delovanje v 2020 namenila 
finančni prispevek. Udeleževala se je zasedanj Sveta guvernerjev Fundacije Anne Lindh in sodelovala pri odločitvah 
o nadaljnjem delovanju fundacije ter izbiri programov in prednostnih ciljev za podporo medkulturnemu dialogu in 
sodelovanju v Sredozemlju za naslednje programsko obdobje 2021–2023. 
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AZIJA 

Ministrstvo si je prizadevalo ohranjati 
in razvijati odnose z državami v azijsko-
pacifiški makroregiji, predvsem v smeri 
potencialov na področju gospodarstva, 
ekologije, kulture in znanosti. Odnosi 
med Slovenijo in Ljudsko republiko 
Kitajsko so tradicionalno dobri in 
razvejani. Stiki na visokih diplomatskih 
ravneh so bili redni, nadgrajeni 
pa v decembrskem telefonskem 
pogovoru med zunanjima ministroma 
obeh držav, ki je bil osredotočen na 
dvostranske odnose, odnose med 
Evropsko unijo in Kitajsko v luči 
slovenskega predsedovanja Svetu EU, 
klimatske spremembe, pandemijo 
covida-19 in kibernetsko varnost. Na 
ravni odnosov med Evropsko unijo 
in Kitajsko velja izpostaviti načelni 
dogovor o zaključku pogajanj glede 
celostnega investicijskega sporazuma. 
Ministrstvo je sodelovalo tudi pri 
organizaciji repatriacijskih letov, ki 
so jih organizirale posamezne države 
članice Unije. 

Minister dr. Anže Logar in veleposlanik Japonske v Republiki 
Sloveniji Masaharu Yoshida 
Vir: Arhiv MZZ 

Slovenska donacija zaščitne medicinske opreme Kitajski v februarju ob 
izbruhu epidemije covida-19 

Vir: Arhiv MZZ 

Slovenija in Japonska sta lani sodelovali tudi 
na področju kibernetske varnosti (konzultacije 
med obema zunanjima ministrstvoma) in pri 
stabilizaciji Zahodnega Balkana. Predsednik 
republike Pahor je lani podelil red za zasluge 
prof. dr. Masanoriju Jamaučiju, generalnemu 
direktorju inštituta KEK, in sicer zaradi njegovih 
zaslug pri spodbujanju in podpiranju slovenske 
znanosti. Veleposlaništvo v Tokiu je bilo aktivno 
tudi pri repatriaciji Slovencev iz Japonske pred in 
med pandemijo covida-19. V tem kontekstu velja 
omeniti zlasti uspešno reševanje težav potnikov 
na ladji za križarjenje Diamond Princess. Dobri 
in razviti odnosi z Japonsko so bili lani potrjeni 
tudi z japonsko donacijo zdravila Avigan za 
klinične raziskave v Sloveniji. Glede odnosov z 
Republiko Korejo velja omeniti, da se je minister 
dr. Logar oktobra prek videopovezave pogovarjal 
s korejsko ministrico za zunanje zadeve dr. Kang 
Kjung-hva. K pospešitvi in diverzifikaciji odnosov 
z 11. največjim svetovnim gospodarstvom bo 
nedvomno močno prispevala tudi decembrska 
odločitev Vlade Republike Slovenije o odprtju 
veleposlaništva v Seulu. 
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Tudi odnosi z Republiko Indijo so bili v letu 2020 glede na okoliščine dokaj intenzivni. V marcu so potekali tudi pogovori 
o revitalizaciji Mednarodnega centra za promocijo podjetij (ICPE) s sedežem v Ljubljani. Državi sicer odlično sodelujeta 
tudi na področju kulture, visokega šolstva in znanosti. Slovenska diplomacija redno spremlja tudi dialog in razne 
vidike sodelovanja med Evropsko unijo in Indijo. Slovenija je nadaljevala izvajanje ukrepov za vsestransko stabilizacijo 
Afganistana. V okviru teh prizadevanj je aktivno sodelovala tudi na konferenci o Afganistanu novembra v Ženevi. 

Indijski minister za zunanje zadeve dr. Subrahmanyam Jaishankar 
Vir: Arhiv MZZ 

Redna diplomatska komunikacija je lani potekala tudi z drugimi državami v Južni Aziji. V okviru Združenja držav 
Jugovzhodne Azije (ASEAN) je bil večji dogodek v letu 2020 zasedanje ministrov za zunanje zadeve EU in ASEAN, na 
katerem je decembra prek videopovezave sodeloval zunanji minister dr. Logar. Glavna dosežka tega zasedanja sta 
bila dogovor o dvigu ravni sodelovanja med EU in ASEAN na strateško partnerstvo in sprejetje izjave o povezljivosti. 

Odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo so lani zaznamovala prizadevanja veleposlaništva v Canberri in naših častnih 
konzulov v obeh državah za repatriacijo slovenskih državljanov, poleg tega pa je bila – enako kot prejšnja leta – v 
ospredju skrb za dokaj številčno slovensko diasporo. 
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STRATEŠKE ŠTUDIJE IN ANALIZE 
Vsakoletna priprava Poročila Ministrstva za zunanje zadeve o delu slovenske diplomacije v minulem letu sodi med redne 
aktivnosti Sektorja za strateške študije in analize. Poročilo je rezultat skrbnega spremljanja dela naše diplomacije, 
njenega zavzetega sodelovanja in njenih inovativnih posegov v mednarodno okolje tako v državah njihove akreditacije, 
kot tudi v mednarodnih organizacijah, kjer smo diplomatsko prisotni. Seveda pa tega pomembnega projekta ne 
bi mogli izpeljati brez tesnega sodelovanja z vsemi sektorji Ministrstva za zunanje zadeve in našimi diplomatsko-
konzularnimi predstavništvi v tujini. 

Za leto 2020 lahko zapišemo, da je bilo drugačno od prejšnjih let. V marcu je v Sloveniji prišlo do zamenjave vlade 
in vodstva Ministrstva za zunanje zadeve. Slovenska zunanja politika se usmerja v naravna strateška in interesna 
mednarodna okolja ter se tesno povezuje z državami partnericami v EU in zvezi Nato, s katerimi jo vežejo skupne 
vrednote demokracije, vladavine prava, gospodarskega razvoja in zavzemanja za varno in mirno prihodnost. 

Primopredaja poslov ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja novemu ministru dr. Anžetu Logarju 
Vir: STA 

Leto 2020 bo za vselej ostalo zapisano tudi kot leto velike pandemije covida-19, ki je zaznamovalo ne le naš vsakdanjik, 
ampak tudi naše delo. Posledicam svetovne zdravstvene krize se ni moglo izogniti niti mednarodno okolje, zato je bila 
svetovna – in tudi naša – diplomacija prisiljena prilagoditi svoje delovanje zahtevnejšim pogojem dela. Prevladovala 
je avdio-video diplomacija, saj je bila fizična prisotnost na mednarodnih srečanjih zaradi nevarnosti okužb z novim 
korona virusom prevelika. Tudi slovensko delovanje v triu predsedujočih držav Svetu Evropske unije je bilo podrejeno 
tem omejitvam. 

Izredne razmere, v katerih se je znašla naša država – in svet kot celota – so Sektorju za strateške študije in analize 
narekovale dodatno analitično dejavnost, ki je bila vezana na dnevno jutranje poročanje o pandemiji covida-19 
slovenski vladi in slovenskim zdravstvenim institucijam, saj je sektor postal osrednji del diplomatskega sistema, ki se 
je dnevno ukvarjal z obveščanjem o globalnem zamejevanju širjenja smrtonosnega virusa. 

Ne glede na dodatne naloge je sektor, kljub omejenemu številu sodelavcev, uspešno izvajal tudi sicer običajno pripravo 
rednih analitičnih publikacij, s katerimi smo začeli že leta 2012: Mesečnik, Situacijska poročila, Strateški razmisleki 
ter Dogodki in analize. V omenjenih analitičnih biltenih so zelo dejavni sodelavci redno obravnavali najrazličnejše 
geopolitične in varnostne teme, globalna zavezništva ter druga globalna strateška, politična in gospodarska 
vprašanja, med katerimi je bil poudarek na dogajanju v ZDA, v Evropski uniji, zvezi Nato, naši neposredni soseščini, 
bližnjevzhodnem mirovnem procesu, Ruski federaciji, LR Kitajski, različnih vidikih pandemije covida-19 in drugih 
dogodkih na mednarodnem prizorišču. 

59 



 

 

 

 

DIREKTORAT 
ZA ZADEVE 
EVROPSKE 

UNIJE 

9 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pandemija covida-19 je močno vplivala na delovne metode v institucijah Evropske unije in na predvidena dvostranska 
srečanja z državami članicami. Zaradi omejitev potovanj in zbiranj so bila številna srečanja in zasedanja izvedena 
prek videopovezav, poleg tega pa sta se v okviru Sveta EU v bistveno večji meri uporabljala tolmačenje na daljavo 
in pisni postopek za uradno potrjevanje dogovorov z neformalnih videokonferenc. Za zagotavljanje kontinuitete 
odločanja v izrednih okoliščinah je Svet EU že spomladi sprejel sklep, ki je določil odstopanje od poslovnika zaradi 
težav s potovanjem zaradi pandemije covida-19 v EU. Ker so izjemne okoliščine trajale vse leto, je bilo treba začasno 
odstopanje podaljševati s sprotnimi sklepi. Ministrstvo je v imenu Republike Slovenije soglašalo s štirimi sklepi o 
podaljšanju, zadnji tak sklep v letu 2020 je uveljavil podaljšanje do 15. januarja 2021. 

SPLOŠNE IN INSTITUCIONALNE ZADEVE 
Voditelji držav članic EU so se petkrat sestali na srečanjih v Bruslju in sedemkrat prek videopovezave. Razprave so 
bile usmerjene v soočanje z zdravstveno krizo in koordinacijo ukrepov med državami članicami. Voditelji so veliko 
pozornosti namenjali gospodarskemu okrevanju po pandemiji. Kljub težkim in dolgotrajnim pogajanjem so dosegli 
soglasje o paketu za okrevanje in o večletnem finančnem okviru. Voditelji so razpravljali tudi o podnebju, notranjem 
trgu in aktualnih zunanjepolitičnih temah. Ministrstvo je v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavljalo vsebinsko in 
postopkovno podporo za udeležbo predsednika vlade na vseh fizičnih in virtualnih zasedanjih Evropskega sveta. 

Takšno podporo je ministrstvo zagotovilo tudi za obisk institucij EU v Bruslju takratnega predsednika vlade Marjana 
Šarca februarja in sedanjega predsednika vlade Janeza Janše, ki se je na obisku pri institucijah EU v Bruslju mudil julija. 
Srečanja z voditelji institucij EU je ob vsebinski podpori ministrstva prek videopovezave marca opravil tudi predsednik 
republike Borut Pahor. 

Ministrstvo je zagotavljalo zastopanost Slovenije na rednih mesečnih zasedanjih Sveta za splošne zadeve in na 
neformalnih videokonferencah ministrov za evropske zadeve, ki so v letu 2020 zaradi neugodnih epidemioloških 
razmer mnogokrat nadomestile tradicionalna fizična srečanja. Glavno pozornost so člani Sveta za splošne zadeve 
namenili pripravam na zasedanja Evropskega sveta, razpravi in usklajevanju stališč glede večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2021–2027 in svežnja za okrevanje, ureditvi prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom, 
zakonodajnemu načrtovanju, kompleksnim aktualnim vprašanjem, povezanim z vladavino prava, širitvi EU in tudi 
usklajevanju ukrepov za zajezitev pandemije covida-19 ter pripravam na načrtovano Konferenco o prihodnosti Evrope. 

Ministri in državni sekretarji za evropske zadeve na novembrskem virtualnem zasedanju Sveta EU za splošne 
zadeve 
Vir: Arhiv MZZ 

Ministrstvo je v vlogi nacionalnega koordinatorja za brexit v sodelovanju z drugimi resorji pripravljalo izhodišča in 
stališča za pogajanja o sporazumu o prihodnjem partnerstvu EU z Združenim kraljestvom, ki so se naposled zaključila 
25. decembra 2020. Za obveščanje vseh deležnikov o poteku pogajanj in predvidenih rešitvah za prihodnje partnerstvo 
je ministrstvo med drugim organiziralo dve srečanji s slovenskimi podjetji, ki poslujejo z Združenim kraljestvom, 
pripravljalo je sprotne novice in informacije glede posledic brexita za državljane in gospodarske subjekte, skrbelo za 
medresorsko koordinacijo in za upravljanje poštnega naslova brexit@gov.si. 
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Ministrstvo je spremljalo delo Evropskega parlamenta in njegovih delovnih teles ter o tem obveščalo pristojna 
ministrstva in vladne službe. Spremljalo in medresorsko usklajevalo je tudi pripravo predlogov amandmajev na 
odgovore Sveta EU in Evropske službe za zunanje delovanje na pisna poslanska vprašanja poslancev Evropskega 
parlamenta. 

V okviru svojih rednih pristojnosti za institucionalne zadeve je ministrstvo spremljalo delo Evropskega ekonomsko-
socialnega odbora in vodilo postopke za imenovanje njegovih slovenskih članov. Prav tako je spremljalo delo 
Odbora regij. Pripravljalo je gradiva in stališča Slovenije, ki so bila obravnavana v Delovni skupini za splošne zadeve. 
Glavnina dela se je nanašala na pripravo in koordinacijo stališč Slovenije glede Statuta evropskega varuha človekovih 
pravic, postopka imenovanj članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora v mandatnem obdobju 2020–2025 
in sprememb Poslovnika Evropskega računskega sodišča. Pripravljalo je tudi usmeritve glede preiskovalne pravice 
Evropskega parlamenta, Medinstitucionalnega sporazuma o registru transparentnosti in drugih aktualnih vprašanj s 
področja splošnih in institucionalnih zadev EU. Pri registru transparentnosti je bil po zaslugi nemškega predsedstva 
presežen nekajletni zastoj v medinstitucionalnih pogajanjih, v tem okviru je Slovenija dosegla interni dogovor za 
pristop k politični deklaraciji o prostovoljnem pogojevanju stikov stalnega predstavnika in njegove namestnice z lobisti 
v času predsedovanja in pol leta pred tem z vpisom lobistov v register ter se zavezala, da bo v navedenem obdobju 
objavljala stike z lobisti na spletni strani Stalnega predstavništva RS pri EU. 

Ministrstvo je kot nosilec dosjeja glede razprave o 
prihodnosti EU pripravilo in uskladilo stališča Slovenije 
do glavnih vprašanj, ki naj bi jih obravnavala Konferenca 
o prihodnosti EU. Dvoletni proces konference bi se 
moral začeti v letu 2020 in končati v začetku leta 2022, a 
je bil začetek zaradi pandemije covida-19 in neenotnosti 
institucij in držav članic EU glede vodenja konference 
zamaknjen. Ministrstvo je skozi vse leto intenzivno 
sodelovalo z Nemčijo in Portugalsko kot partnericama 
v triu predsedstev Sveta EU, Francijo kot naslednjo 
predsedujočo Svetu ter Evropsko komisijo in Evropskim 
parlamentom. Tesno sodelovanje s temi partnerji je 
pomembno zlasti zaradi priprav na predsedovanje 
Slovenije Svetu EU, saj bodo imele predsedujoče države 
članice pomembno vlogo pri izvedbi konference. 

Ministrstvo je aktivno sodelovalo v razpravah o 
političnih vidikih krepitve spoštovanja vladavine prava 
in temeljnih vrednot EU, o čemer je Svet za splošne 
zadeve razpravljal na podlagi novega mehanizma za 
spremljanje vladavine prava v EU in letnega poročanja 
ter v okviru nadaljevanja postopka po 7. členu Pogodbe o 
EU, ki obsega seznanjanje s stanjem vladavine prava na 
Poljskem in Madžarskem. V okviru novega mehanizma 
o vladavini prava je bil uveden nov instrument, in sicer 
letno poročilo Evropske komisije o vladavini prava, ki 
obsega splošno oceno stanja v EU in pregled stanja 
vladavine prava v posameznih državah članicah. 
Tema razprav tako v okviru zasedanj Sveta za splošne 
zadeve kot na usklajevalni ravni v skupini prijateljev 
vladavine prava in drugih neformalnih formatih je bil 

tudi prenovljeni letni dialog o vladavini prava. Po novem dvotirnem pristopu k dialogu na podlagi letnega poročila je 
Svet za splošne zadeve opravil dve razpravi: horizontalno, ki je obravnavala splošno stanje vladavine prava v EU, in 
specifično, ki se je osredotočila na stanje v prvih petih državah članicah po protokolarnem abecednem vrstnem redu 
in ki bo po tem ključu v prihodnje potekala enkrat v semestru, tj. polletno. Poleg tega je bilo v povezavi s spoštovanjem 
vladavine prava kot dela proračunskega svežnja ob in v Evropskem svetu obravnavano tudi uvajanje splošnega režima 
pogojevanja za zaščito proračuna EU. 

Ministrstvo je še naprej opravljalo povezovalno in usklajevalno vlogo med Slovenijo in Agencijo EU za temeljne pravice 
(FRA), predvsem z redno komunikacijo in zagotavljanjem usklajenih nacionalnih odzivov različnih resorjev in drugih 
deležnikov na dele strokovnih publikacij FRA, ki so se nanašali na Slovenijo, z udeležbo na tematskih dogodkih v 
organizaciji FRA ter z rednimi usklajevalnimi pregledi sprejetih ukrepov za zajezitev covida-19 na nacionalni ravni z 
vidika spoštovanja temeljnih pravic. 

Zastave trio predsedovanja EU 
Vir: Arhiv MZZ 
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Na podlagi poslovnika vlade ima ministrstvo koordinacijsko vlogo pri pripravi odgovorov v postopkih, ki jih v zvezi z 
ugotavljanjem kršitev prava EU v predsodni fazi zoper Slovenijo vodi Evropska komisija. Evropska komisija je imela ob 
koncu leta zoper Slovenijo odprtih 64 postopkov ugotavljanja kršitev prava EU s področij pristojnih ministrstev. 

V okviru neformalnega dialoga med Evropsko komisijo in državami članicami EU za zgodnje ugotavljanje možnih 
kršitev prava, t. i. EU-pilota, Evropska komisija ugotavlja potencialno neskladnost s pravom EU. Ministrstvo ima pri 
tem vlogo centralne kontaktne točke in skrbi za koordinacijo med pristojnimi ministrstvi in Evropsko komisijo. Ob 
koncu leta je imela Slovenija odprtih 16 zadev (v letošnjem letu je bilo odprtih devet novih postopkov, štirje so bili 
zaprti). 

EVROPSKE POLITIKE 
Na področju zdravja so bili v zvezi s pandemijo covida-19 obravnavani ukrepi glede cepiv, izboljšanega kriznega 
upravljanja, izmenjave zdravstvenih podatkov med državami članicami in zagotavljanja oskrbe z zdravili. Potekala je 
tudi razprava o novi farmacevtski strategiji EU in o zakonodajnem trojčku s področja čezmejnih zdravstvenih groženj, 
krepitve mandata Evropske agencije za zdravila (EMA) in Evropskega centra za nalezljive bolezni (ECDC), kjer so 
se države članice strinjale, da je pripravljenost in odzivnost na čezmejne zdravstvene grožnje potrebno še okrepiti. 
Dosežen je bil napredek pri sprejemanju direktive o vrednotenju zdravstvenih tehnologij (HTA). 

V okviru Sveta za konkurenčnost so ministri, pristojni za notranji trg in industrijo, razpravljali o politikah konkurenčnosti, 
enotnega trga, industrijski politiki in malih podjetjih v povezavi z Evropskim zelenim dogovorom in krožnim 
gospodarstvom. Evropska komisija je marca objavila pomemben sveženj ukrepov, povezanih s temi področji. Ministri 
so te teme obravnavali v tesni povezavi z ukrepi za okrevanje evropskega gospodarstva, ki je zaradi pandemije utrpelo 
precejšnje posledice. Razpravljali so o zagotavljanju oskrbe z medicinskimi pripomočki, nedrobljenju notranjega trga 
in o ukrepih za okrevanje gospodarstva, zlasti najbolj prizadetih sektorjev: turizma, transporta, logistike, gostinstva, 
pohištvene in avtomobilske industrije. Vse navedeno je obravnaval tudi oktobrski Evropski svet, ki je opozoril na dva 
stebra okrevanja: zeleni prehod in digitalno preobrazbo. Kot eden od ključnih ciljev EU je bilo prepoznano doseganje 
strateške avtonomije ob ohranjanju odprtega gospodarstva. Med pomembnejšimi dosežki velja omeniti tudi dogovor 
glede uredbe o programu za notranji trg. 

Na področju vesolja so ministri razpravljali o pomenu vesoljske tehnologije, tudi v povezavi s pandemijo covida-19. Pri 
tem so izpostavili pomen vesoljske tehnologije za doseganje dolgoročnih ciljev trajnostne rasti in okrevanje evropskega 
gospodarstva. Dosežen je bil tudi dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom o uredbi za vzpostavitev vesoljskega 
programa EU. 

Glede znanosti, raziskav in inovacij so ministri podprli ukrepe koordiniranega odziva na pandemijo na ravni EU. 
Razpravljali so o vlogi raziskav in inovacij pri odpornosti gospodarstva in družbe tako na pandemije kot na prihodnje 
krize in druge izzive, na primer na področju okolja. Izmenjali so mnenja o strateškem pristopu k mednarodnemu 
sodelovanju pri raziskavah in inovacijah. Dosežen je bil pomemben napredek oziroma zaključek dela glede 
zakonodajnih aktov s področja znanosti in raziskav – Uredba o programu za inovacije in raziskave Obzorje Evropa – 
in zakonodajnih aktov na področju raziskav o Evropskem institutu za inovacije in tehnologijo (EIT), Euratom in ITER 
(fuzijska tehnologija). 

Na področju telekomunikacij je Evropska komisija februarja predstavila obsežen digitalni sveženj, v katerem so 
opredeljene prednostne naloge evropske digitalne politike v prihodnjih petih letih. Ta zajema vse od povezljivosti 
do podatkovnega gospodarstva, umetne inteligence in digitalnih platform. Svet je junija sprejel sklepe o oblikovanju 
digitalne prihodnosti Evrope, v katerih je poudaril vpliv digitalne preobrazbe na boj proti pandemiji in njeno ključno 
vlogo pri okrevanju po krizi. Voditelji EU so se oktobra dogovorili, da bo digitalnemu prehodu namenjenih vsaj 20 
% sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. V drugi polovici leta se je nemško predsedstvo zavzemalo za 
vzpostavitev digitalne in tehnološko suverene EU s poudarkom na gradnji evropske podatkovne baze. Ob koncu leta 
sta bila dosežena pomembna dogovora Sveta z Evropskim parlamentom o ustanovitvi Evropskega kompetenčnega 
centra za kibernetsko varnost s sedežem v Bukarešti in o Programu za digitalno Evropo, ki je kot del večletnega 
finančnega okvira EU namenjen financiranju projektov digitalizacije. Svet je sprejel tudi sklepe o kibernetski varnosti 
naprav, povezanih z internetom. 

V ospredju energetske politike je bilo zmanjšanje izpustov pri proizvodnji in uporabi energije, saj sta ta procesa 
trenutno izvor 75 % izpustov toplogrednih plinov v EU. Države članice EU so se zavezale, da bodo z zmanjšanjem 
porabe energije izboljšale energetsko učinkovitost za vsaj 32,5 % in povečale delež obnovljivih virov na vsaj 32 % 
do leta 2030. Za doseganje omenjenih ciljev je pomembno predvsem vlaganje v obnovljive vire energije in nastanek 
povezanega energetskega sistema. Sprejeti so bili sklepi Sveta o obnovljivih virih na morju in sklepi o vzpostavitvi trga 
vodika za Evropo. Na podlagi nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN) držav članic je Evropska komisija 
septembra objavila oceno učinka 27 NEPN na ravni EU in predstavila predlog za nov povišan cilj, ki so ga voditelji EU 
potrdili decembra, in sicer da EU do leta 2030 doseže najmanj 55-odstotno neto zmanjšanje izpustov toplogrednih 
plinov v primerjavi z letom 1990. 63 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob potrditvi so voditelji poudarili, da naj bi najmanj 30 odstotkov skupnega zneska dohodkov iz večletnega finančnega 
okvira in instrumenta NextGenerationEU uporabili za podnebne ukrepe. Svet je sprejel splošni pristop Uredbe o 
evropskih podnebnih pravilih in skladno s Pariškim podnebnim sporazumom predložil nacionalno določeni prispevek 
EU in njenih držav članic Sekretariatu Konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah. Da bi spodbudila 
medsebojno sodelovanje posameznikov in različnih organizacij za skupno ukrepanje na nacionalni, regionalni 
in lokalni ravni, je Evropska komisija decembra sprejela evropski podnebni pakt. Ministri za okolje so potrdili cilje 
strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 o varstvu in obnovi narave ter se zavzeli za njihovo celovito 
vključitev v prihodnje zakonodajne ukrepe tudi v drugih sektorjih. Posebej so opozorili na cilj vzpostavitve skladnega 
omrežja dobro upravljanih zavarovanih območij na podlagi programa Natura 2000 ter vsaj 30-odstotno zavarovanje 
kopenskih in morskih območij EU. Aprila je Svet sprejel tudi uredbo o vzpostavitvi sistema klasifikacije (taksonomije) 
na ravni EU, ki bo podjetjem in vlagateljem zagotovila skupno podlago za opredelitev tistih gospodarskih dejavnosti, 
ki štejejo za okoljsko trajnostne. 

Prevoz ljudi in blaga je ena najbolj prizadetih gospodarskih dejavnosti zaradi izbuha pandemije. Ministri so zato 
razpravljali o usklajenem pristopu za ohranitev čimbolj nemotenega pretoka blaga in delovanja notranjega trga EU. 
Določeni so bili prioritetni koridorji (zeleni pasovi), temelječi na osrednjem omrežju TEN-T in železniških tovornih 
koridorjih. Hkrati so se intenzivirali načrti za čistejša goriva tudi na področju prometa – električni avtomobili, uporaba 
vodika na ladjah in letalih in podobni ukrepi za doseganje ničelnih izpustov. Pomemben dosežek po dolgih pogajanjih 
je bil decembra sprejeti mandat Sveta za pogajanja z Evropskim parlamentom o direktivi o evrovinjeti. Nov sistem 
podpira vozila z nizkimi izpusti in je v skladu z zelenim dogovorom. 

Na področju kmetijstva je bil v Svetu EU dosežen splošni dogovor o glede reforme skupne kmetijske politike (SKP) za 
obdobje 2021–2027. Potekala so tudi prva pogajanja z Evropskim parlamentom, kjer so ključna odprta vprašanja raven 
ambicij pri zeleni arhitekturi, ravnovesje med ohranitvijo skupne narave SKP in prožnosti za države članice, uvedba 
novega izvedbenega modela ter revizija tržnih ukrepov v okviru skupne tržne ureditve. Sprejeti so bili sklepi Sveta o 
strategiji »od vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem, katere cilj je umestiti proizvodnjo 
in predelavo hrane v zeleno politično agendo EU in cilje Evropskega zelenega dogovora. V zvezi z razmerami na 
kmetijskih trgih zaradi pandemije in posledicami za varnost preskrbe s hrano so bili sprejeti ukrepi za njihovo blaženje 
v kmetijstvu, ministri pa so med drugim razpravljali tudi o odpornosti kmetijskega in prehranskega sektorja zaradi 
krize, ki je posledica pandemije, o izgubah hrane in živilskih odpadkih, o afriški prašičji kugi (APK) in o pripravah na 
vrh Združenih narodov o prehranskih sistemih. Na področju 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. Sprejeti so bili tudi sklepi Sveta o označevanju zaščite živali za izboljšanje dobrobiti živali. 

Na področju ribištva je bil dosežen okvirni dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom glede uredbe o Evropskem 
skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) v programskem obdobju 2021–2027. Svet je med drugim sprejel 
tudi pomembne predloge uredb Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2021 v Atlantiku in Severnem morju ter v 
Sredozemskem in Črnem morju. Tudi v sektorju ribištva so bili sprejeti ukrepi za blaženje posledic pandemije. 

Svet za zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov je razpravljal o vplivu pandemije na zaposlovanje 
in socialne razmere v državah članicah. Ena od osrednjih tem je bilo dostojno delo v globalnih oskrbovalnih verigah. 
Ministri so razpravljali o delovnih pogojih in socialni zaščiti v platformni ekonomiji, ki ustvarja številne priložnosti – a 
tudi nova tveganja – za pravno varnost in socialno zaščito delavcev. Opravili so politično razpravo o enakosti spolov, 
pozornost pa so posvetili tudi ukrepom za premagovanje vpliva pandemije na otroke in družine ter za razvijanje 
možnosti za družine. Dosežen je bil napredek glede revizije uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Evropska 
komisija je predstavila predlog direktive o ustreznih minimalnih plačah in akcijski načrt za izvajanje Evropskega stebra 
socialnih pravic, ki temelji na treh postulatih: enake možnosti pri dostopu do trga dela, pravični delovni pogoji ter 
ustrezna socialna zaščita in socialno vključevanje. 

Razprave na Svetu za izobraževanje, mladino, kulturo in šport so potekale v znamenju izmenjav informacij, izkušenj 
in dobrih praks v boju proti pandemiji, o njenih vplivih na izobraževalni sektor ter o inovacijah v izobraževanju in 
usposabljanju. Sprejeti so bili sklepi o vplivu pandemije na športni sektor in ukrepih za njegovo okrevanje. Dosežen 
je bil dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom o pomembnih dosjejih s področja izobraževanja, mladine in 
kulture: uredbi o programu Erasmus+, uredbi o Evropski solidarnostni enoti in uredbi o programu Ustvarjalna Evropa 
2021–2027. 

Na področju notranjih zadev je bilo veliko dela posvečenega ukrepom na notranjih mejah, ki je pomembno zaradi 
prostega pretoka oseb, storitev in blaga. Na področju pravosodja pa so se ukrepi osredotočali na vidik delovanja 
sodišč. 

Pri notranjih zadevah je bilo še naprej v ospredju vprašanje migracij. Evropska komisija je septembra objavila Pakt o 
migracijah in azilu, o katerem so ministri večkrat razpravljali, ključno odprto vprašanje pa ostaja vprašanje solidarnosti. 
Po jesenskih terorističnih napadih v državah članicah so ministri za notranje zadeve novembra sprejeli skupno izjavo, 
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v kateri so ostro obsodili napade, hkrati pa so potrdili enotnost v boju proti terorizmu in zaščiti skupnih vrednot, 
skupaj z evropskim načinom življenja. Evropska komisija je decembra objavila načrt za boj proti terorizmu in predlog 
okrepljenega mandata za Europol. 

Na področju pravosodja se je nadaljevalo prizadevanje za dokončno vzpostavitev urada evropskega javnega tožilca. 
Septembra je 22 evropskih tožilcev priseglo pred sodiščem in tako je bil imenovan Kolegij evropskega javnega tožilca. 
Na podlagi objavljene strategije za učinkovitejši boj proti spolnim zlorabam otrok so se začele razprave po posameznih 
vsebinskih sklopih. Nadaljevalo se je tudi delo na področju digitalizacije v pravosodju. Ob terorističnih napadih v EU so 
ministri za pravosodje decembra razpravljali o pravosodnih vidikih boja proti terorizmu. 

V okviru vsebin Sveta za ekonomske in finančne zadeve je bil konec leta dosežen dogovor med Evropskim parlamentom 
in Svetom glede ključnega mehanizma za okrevanje in odpornost. Sprejet je bil tudi dogovor glede instrumenta Invest 
EU, ki bo z garancijami proračuna EU podpiral zasebne in javne investitorje na področjih, kjer so bile do zdaj investicije 
otežene, in združil 14 dosedanjih podobnih instrumentov. Dosežen je bil dogovor glede Sklada za pravični prehod, ki 
naj bi pomagal regijam, ki so močno odvisne od fosilnih goriv, in dogovor glede instrumenta za tehnično podporo 
reformam. Sprejeti so bili sklepi, ki podpirajo moratorij na odplačevanje dolga visoko zadolženih držav v razvoju do 
konca leta 2021. V obdobju od marca do maja je bil sprejet obsežen nabor instrumentov na ekonomsko-finančnem 
področju kot odziv na krizo zaradi pandemije covida-19. Sprejet je bil dogovor o uporabi klavzule fleksibilnosti Pakta 
za stabilnost in rast ob poenostavljenem poteku evropskega semestra. Na podlagi dogovora o večletnem finančnem 
okviru so bili konec leta sprejeti dogovor glede proračuna EU za leto 2021 in nova pravila za boj proti prevaram, ki bodo 
izboljšala sodelovanje med Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) in Uradom evropskega javnega tožilstva 
(EPPO) ter utrdila podlago za preiskave urada OLAF. Dosežen je bil dogovor glede sprememb pravil kapitalskih trgov 
EU, ki naj bi podprli obnovo rasti po krizi zaradi pandemije, in dogovor o pravilih glede referenčnih obrestnih mer za 
obdobje po koncu leta 2021, ko se bo prenehal uporabljati LIBOR. Sprejeti so bili sklepi glede prednostnih nalog Sveta 
na podlagi akcijskega načrta za kapitalsko unijo. Nadaljevalo se je delo glede bančne unije, predvsem za izboljšanje 
kriznega upravljanja bank, krepitev povezanosti bančnega sektorja EU, regulatorno obravnavo izpostavljenosti do 
javnega sektorja in hibridnega modela Enotne sheme za zavarovanje depozitov (EDIS). Sprejeti so bili tudi sklepi Sveta 
glede usmeritev dela na področju preprečevanja pranja denarja in preprečevanja terorizma, ki med drugim dajejo 
zeleno luč za vzpostavitev delovanja nadzornika v EU. 

Na področju zunanjetrgovinske politike je Evropska komisija junija začela postopek pregleda trgovinske in naložbene 
politike EU, da bi ugotovila, kako lahko trgovinska politika prispeva k hitremu in trajnostnemu okrevanju ter pri tem 
okrepi konkurenčnost v razmerah po pandemiji, kar bo podlaga za novo strategijo trgovinske politike EU v okviru 
modela odprte strateške neodvisnosti. Zaradi ohromitve pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije v letu 
2019 je Svet aprila sprejel večstranski začasni sporazum o arbitraži kot začasen dogovor za razreševanje trgovinskih 
sporov z drugimi sodelujočimi članicami Svetovne trgovinske organizacije. Svet je marca sprejel sklep o sklenitvi 
sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom, novembra pa sklep o sklenitvi sporazuma med EU in Kitajsko o 
sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti. 
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SOSEDNJE DRŽAVE 
Skrb za urejene odnose s sosednjimi državami je bila še naprej v ospredju zunanje politike, pri čemer je bila posebna 
pozornost namenjena sodelovanju pri aktivnostih za obvladovanje pandemije covida-19 in koordinaciji omejitvenih 
ukrepov na mejah za olajšano prehajanja pri prevozu blaga, nujne opreme in ključnih kategorij oseb. Intenziven dialog 
je potekal tudi glede ukrepov na ravni EU za soočanje z gospodarskimi in drugimi posledicami pandemije v okviru 
oblikovanja sklada za okrevanje in proti koncu leta tudi o usklajevanju strategij EU glede testiranja in cepljenja. 

Minister dr. Anže Logar preko videopovezave usklajuje aktivnosti za omejevanje pandemije covida-19 z zunanjimi 
ministri Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske 
Vir: Arhiv MZZ 

Odnose z Italijo in Avstrijo sta zaznamovali dve pomembni zgodovinski obletnici. 13. julija 2020 je v Trstu potekala 
slovesnost ob stoti obletnici požiga Narodnega doma z udeležbo predsednikov Pahorja in Sergia Mattarelle. Ob tej 
priložnosti je bil podpisan dogovor o vrnitvi stavbe Narodnega doma slovenski narodni skupnosti. 10. oktobra 2020 sta 
predsednik republike Pahor in avstrijski zvezni predsednik Alexander Van der Bellen sodelovala na dogodku v Celovcu 
ob stoletnici koroškega plebiscita. Oba dogodka sta imela velik simbolni pomen tako za meddržavne odnose z Italijo 
in Avstrijo kot za slovensko narodno skupnost v obeh državah. Slovenska diplomacija je pripomogla k izvedbi omenjenih 
dogodkov in aktivno spremlja postopke za uresničitev zavez, ki sta jih ob teh priložnostih podali Italija in Avstrija. 

Narodni dom v Trstu 
Vir: Arhiv Založbe Mladika 
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Dialog z Avstrijo se je nadaljeval z obiskom ministra za evropske in mednarodne zadeve Alexandra Schallenberga 
junija v Sloveniji. Julija je bil na obisku v Avstriji predsednik državnega zbora Igor Zorčič, septembra pa je bil na obisku 
v Sloveniji avstrijski zvezni kancler Sebastian Kurz. 

Minister dr. Anže Logar in zvezni minister za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije Alexander 
Schallenberg 
Vir: STA 

Okrepil se je dialog na najvišji ravni z Italijo. Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je v letu 2020 trikrat srečal 
z zunanjim ministrom Italije Luigijem Di Maiem (junija dvakrat – v Ljubljani in Rimu – ter decembra ponovno v Rimu). 
Minister dr. Logar je decembra prek videopovezave sodeloval tudi na konferenci Rome MED 2020 – Sredozemski 
dialogi. Oktobra je bil na obisku v Rimu predsednik državnega zbora Zorčič. 

Minister dr. Anže Logar in minister za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Italijanske republike Luigi Di 
Maio 
Vir: Arhiv MZZ 
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Decembra se je minister dr. Logar v okviru obiska v Vatikanu sestal s tajnikom Svetega sedeža za odnose z državami 
nadškofom Paulom Gallagherjem. Udeležil se je tudi avdience pri papežu Frančišku in bil slavnostni govornik ob 
osvetlitvi slovenskega božičnega drevesa na Trgu svetega Petra v Vatikanu. 

Minister dr. Anže Logar in papež Frančišek decembra v Vatikanu 
Vir: Sveti sedež 

Z Madžarsko se je nadaljeval reden politični dialog. Predsednik republike Pahor je bil julija na uradnem obisku v 
Budimpešti. Predsednik madžarske vlade Viktor Orbán je bil v tem letu dvakrat gost v Sloveniji – avgusta se je ob robu 
Strateškega foruma Bled bilateralno sestal s predsednikom vlade Janšo, oktobra pa sta se predsednika obeh vlad v 
Kidričevem udeležila polaganja temeljnega kamna za izgradnjo daljnovoda Cirkovce–Pince. Redno sta se srečevala 
tudi zunanja ministra obeh držav. V Ljubljani je bil marca na obisku madžarski zunanji minister Péter Szijjártó, maja 
pa sta se ministra srečala v Dolgi vasi. Ob tej priložnosti se je minister dr. Logar srečal tudi s predstavniki slovenske 
narodne skupnosti v Porabju. 

Pogovori med ministrom dr. Anžetom Logarjem in madžarskim ministrom za zunanje zadeve in trgovino Pétrom 
Szijjártom ter delegacijama 
Vir: STA 
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Dinamika srečanj s Hrvaško se je okrepila. Predsednik republike Pahor je februarja v Ljubljani na poslovilnem srečanju 
gostil nekdanjo hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović, takoj po nastopu funkcije pa se je na Otočcu sestal z 
novim hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem, s katerim sta se ponovno srečala maja na Ptuju in septembra 
na Brionih. Predsednik vlade Janša je julija na Otočcu gostil hrvaškega predsednika vlade Andreja Plenkovića, 
predsednika vlad sta se srečala tudi avgusta ob robu Strateškega foruma Bled. Po daljšem času je bilo realizirano 
srečanje na ravni ministrov za zunanje zadeve. Minister dr. Logar se je s hrvaškim kolegom dr. Gordanom Grlićem 
Radmanom sestal maja na Dragonji in julija na delovnem srečanju v Ljubljani. Hrvaški zunanji minister dr. Grlić 
Radman je bil avgusta tudi gost na Strateškem forumu Bled. 

Srečanje ministra dr. Anžeta Logarja s hrvaškim ministrom za zunanje in evropske zadeve dr. Gordanom Grlićem 
Radmanom na mejnem prehodu Dragonja – Kaštel 
Vir: STA 

Tradicionalno letno trilateralno srečanje predsednikov Slovenije, Hrvaške in Avstrije, Pahorja, Milanovića in Van Der 
Bellna, je bilo 8. julija na Dunaju. 

V decembru so potekali intenzivni pogovori s Hrvaško in Italijo o sodelovanju v Jadranskem morju v povezavi z 
napovedjo obeh držav za razglasitev izključnih ekonomskih con v letu 2021. Minister dr. Logar se je decembra v Trstu 
srečal z ministroma za zunanje zadeve Hrvaške in Italije. Ministri so sprejeli skupno izjavo, ki predvideva vzpostavitev 
mehanizma za okrepljeno sodelovanje obalnih držav pri celoviti zaščiti Jadranskega morja, gospodarskem razvoju, 
povezljivosti in na drugih področjih v skupnem interesu. 

Ministri za zunanje zadeve Italije, Slovenije in Hrvaške, dr. Anže Logar, Luigi di Maio in dr. Gordan Grlić Radman, 
decembra v Trstu 
Vir: Arhiv MZZ 
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DVOSTRANSKO SODELOVANJE V EVROPI 
Politične odnose in strateški dialog z Nemčijo je zaznamovalo predsedovanje Nemčije Svetu EU v drugi polovici leta 
ter partnerstvo z Nemčijo in Portugalsko v triu predsedstev. V tej luči je aprila potekal telefonski pogovor zunanjega 
ministra dr. Logarja z nemškim zunanjim ministrom Heikom Maasom. Julija je bil ob prevzemu nemškega predsedovanja 
Svetu EU minister Maas na prvem obisku v Sloveniji, ob robu katerega se je odvil tudi sestanek tria predsedstev. 
Predsednik Pahor je bil na delovnem obisku v Berlinu avgusta, kjer se je srečal z nemškim predsednikom Frankom-
Walterjem Steinmeierjem. Oktobra je prek videopovezave potekal pogovor predsednika vlade Janše z nemško zvezno 
kanclerko Angelo Merkel, saj je bil načrtovani obisk v Nemčiji zaradi poslabšanja epidemioloških razmer preložen. 
Minister dr. Logar je novembra obiskal Berlin in se sestal z ministrom Maasom. Okrepljeni politični in gospodarski 
stiki so potekali tudi z zveznimi deželami Bavarsko, Baden-Württembergom in Severnim Porenjem-Vestfalijo, vendar 
so bili načrtovani dvostranski obiski zaradi pandemije prestavljeni na poznejše obdobje, novembra pa je bil realiziran 
videokonferenčni pogovor državnega sekretarja Gašperja Dovžana o krepitvi sodelovanja z ministrico za politično
koordinacijo Baden-Württemberga Thereso Schopper. Predsednik vlade Šarec in zunanji minister dr. Miroslav Cerar 
sta se udeležila Münchenske varnostne konference februarja v Münchnu. 

Minister dr. Anže Logar in zunanji minister Zvezne republike Nemčije Heiko Maas (levo) julija v Ljubljani 
Vir: STA 

Pomembno se je okrepil politični dialog s Francijo, ki bo ob začetku leta 2022 od Slovenije prevzela predsedovanje 
Svetu EU. Evropske teme in priprave na zaporedno predsedovanje predstavljajo namreč pomemben element 
uresničevanja strateškega partnerstva med državama. Ministra za zunanje zadeve dr. Logar in Jean-Yives Le Drian 
sta vzpostavila tesen dialog ter spomladi in poleti opravila dva pogovora prek videopovezave, nato pa sta se dvakrat 
sestala septembra, in sicer ob uradnem obisku ministra za Evropo in zunanje zadeve Le Driana v Sloveniji in udeležbi 
ministra dr. Logarja na zaključku cestne kolesarske dirke Tour de France v Parizu. Minister Le Drian se je ob obisku 
v Sloveniji udeležil tudi 24. posveta slovenske diplomacije, kjer je udeležencem predstavil francosko vizijo razvoja 
evropske integracije. Prav tako septembra se je na delovnem obisku v Franciji mudil predsednik Pahor, ki se je sestal 
s predsednikom Francoske republike Emmanuelom Macronom. Novembra je predsednik Pahor sodeloval tudi na 
virtualnem Pariškem forumu za mir, ki je bil namenjen predvsem krepitvi multilateralnega sodelovanja in iskanju 
globalnih rešitev pri spopadanju s pandemijo. 

70 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Francoski minister za Evropo in zunanje zadeve Jean-Yves Le Drian in minister dr. Anže Logar 
Vir: STA 

Velika pozornost je bila namenjena krepitvi sodelovanja z državami Srednje Evrope, tudi v okviru različnih večstranskih 
formatov. Zunanji ministri neformalne skupine Central 5 (C5) Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije so se 
sestali štirikrat, eno od teh srečanj je septembra potekalo v Sloveniji. Glavna tema pogovorov je bilo usklajevanje 
ukrepov za omejevanje širjenja covida-19, pozornost pa je bila namenjena tudi nekaterim drugim regionalnim in 
evropskim temam. V okviru sodelovanja z Višegrajsko skupino (V4) se je zunanji minister dr. Cerar februarja v Pragi 
udeležil srečanja zunanjih ministrov držav Višegrajske skupine, Zahodnega Balkana ter Slovenije, Hrvaške in Avstrije. 
Tudi drugi predstavniki Republike Slovenije so se v skladu z uveljavljeno prakso redno udeleževali srečanj Višegrajske 
skupine v razširjenih formatih. Državni sekretar mag. Dobran Božič se je februarja kot gost udeležil srečanja formata 
Slavkov (S3) v Bratislavi, ki ga sestavljajo Avstrija, Češka in Slovaška. To je bila prva udeležba slovenskega predstavnika 
na srečanju tega formata. 

Srečanje zunanjih ministrov skupine Central 5 v juliju 
Vir: Arhiv MZZ 71 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Strateškega foruma Bled avgusta sta se udeležila češki predsednik vlade Andrej Babiš in zunanji minister Tomáš 
Petříček, poljski predsednik vlade Mateusz Morawiecki in minister za zunanje zadeve Zbigniew Rau ter minister za 
zunanje zadeve Slovaške republike Ivan Korčok. Minister dr. Logar se je julija mudil na obisku na Poljskem, oktobra 
pa na Češkem in Slovaškem. H krepitvi bilateralnega sodelovanja s Slovaško republiko je pomembno prispeval tudi 
uradni obisk predsednika Pahorja julija v Bratislavi. 

Zaradi krepitve sodelovanja s Češko republiko na področju gospodarstva, kulture, znanosti in izobraževanja je 
Republika Slovenija odprla konzulat v Brnu na čelu s častno konzulko. 

V okviru rednega sodelovanja Slovenije z državami Beneluksa je minister dr. Logar julija opravil telefonski pogovor 
z ministrom za zunanje zadeve Belgije Philippom Goffinom. Politični dialog z Nizozemsko se je nadaljeval maja s 
telefonskim pogovorom zunanjega ministra dr. Logarja z nizozemskim zunanjim ministrom Stefom Blokom in 
decembrskim obiskom ministra dr. Logarja v Haagu, ko je obiskal tudi sedeža Organizacije za prepoved kemičnega 
orožja (OPCW) in Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) ter se srečal z vodstvi obeh organizacij. 

Generalna direktorica Barbara Sušnik na konzultacijah generalnih direktorjev za evropske zadeve Slovenije in 
Luksemburga 
Vir: Arhiv MZZ 

Sodelovanje z Baltskimi državami na najvišji ravni se je okrepilo. V okviru političnega dialoga z Estonijo sta aprila 
videokonferenčni pogovor opravila predsednik Pahor z estonsko predsednico Kersti Kaljulaid, minister dr. Logar pa 
z estonskim zunanjim ministrom Urmasom Reinsalujem. Maja je predsednik Borut Pahor opravil videokonferenčni 
pogovor s predsednikom Litve Gitanasom Nausėdo. Minister dr. Logar je oktobra obiskal vse tri baltske države, kjer 
se je sestal z ministrom za zunanje zadeve Estonije Reinsalujem, ministrom za zunanje zadeve Latvije Edgarsom 
Rinkēvičsom in ministrom za zunanje zadeve Litve Linasom Linkevičiusom. Ob obisku je nagovoril pripadnike sedmega 
kontingenta Slovenske vojske, ki v vojaški bazi v Ādažiju v Latviji sodelujejo v okviru misije Nato – Okrepljena prednja 
prisotnost – in obiskal Natov center odličnosti za kibernetsko obrambo v Talinu. 
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Nadaljevali so se tradicionalno dobri odnosi s skandinavskimi državami. Sodelovanje med Slovenijo in Švedsko se 
je dodatno okrepilo z obiskom ministra dr. Cerarja v Stockholmu februarja. Ministra za zunanje zadeve Slovenije 
dr. Logar in Danske Jeppe Kofod sta maja opravila videokonferenčni pogovor glede nadaljnje krepitve političnega 
dialoga in vsestranskega sodelovanja med državama. Prav tako so se nadaljevali zelo dobri odnosi s Finsko – tako 
na dvostranski ravni kot v okviru mednarodnih forumov, kjer imata državi sorodne poglede na vrsto področij. Državi 
tvorno sodelujeta, kar se je odrazilo tudi v učinkovitem povezovanju in pomoči državljanom pri vrnitvi domov v času 
izbruha pandemije covida-19. 

Minister dr. Anže Logar septembra v Madridu 
Vir: Arhiv MZZ 

Nadaljeval se je tudi tesen dialog s Sredozemskimi državami. Minister dr. Logar in španska zunanja ministrica Arancha 
González Laya sta maja, julija in decembra opravila videokonferenčne pogovore, septembra pa je bil minister dr. 
Logar na obisku v Madridu. Septembra je bil na uradnem obisku v Sloveniji zunanji minister Helenske republike Nikos 
Dendias, minister dr. Logar pa je obiskal Portugalsko. S portugalskim zunanjim ministrom dr. Augustom Santosem 
Silvo se je na dvostranskih pogovorih srečal tudi novembra v Berlinu, kjer je potekalo srečanje zunanjih ministrov 
aktualnega tria predsedstev Svetu EU. 

Dobri in prijateljski odnosi med Slovenijo in Bolgarijo so se ob robu Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) januarja 
v Davosu potrdili med srečanjem tedanjega predsednika vlade Šarca z bolgarskim predsednikom vlade Bojkom 
Borisovom. Ta se je avgusta udeležil Strateškega foruma Bled, kjer je nastopil na panelu voditeljev. Nadaljeval se je 
tudi redni politični dialog z Romunijo. 

Ob krepitvi političnega dialoga Slovenije z Irsko na visoki ravni je maja potekal videokonferenčni pogovor ministra dr. 
Logarja z irskim ministrom za zunanje zadeve Simonom Coveneyjem. Slovenija je za nadaljnjo krepitev bilateralnih 
političnih, gospodarskih, znanstvenih, kulturnih in drugih odnosov z Irsko ponovno odprla veleposlaništvo v Dublinu. 
V prizadevanjih za krepitev sodelovanja med državama je Slovenija septembra imenovala častnega konzula v Naanu 
v okraju Kildare. 

Za poglobitev že sedaj razvejanih odnosov Slovenije z Združenim kraljestvom je bilo opravljenih več konzultacij, 
namenjenih izmenjavi stališč in razpravi o možnostih krepitve bilateralnega sodelovanja po izstopu Združenega 
kraljestva iz EU. 
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Politični dialog z državami Evropskega gospodarskega 
prostora in Švico je ostal intenziven. Maja je potekal 
videokonferenčni pogovor ministra dr. Logarja z norveško 
zunanjo ministrico Ine Marie Eriksen Søreide, avgusta 
z zveznim ministrom za zunanje zadeve Švicarske 
konfederacije Ignaziem Cassisom, novembra pa z 
ministrom za zunanje zadeve in razvojno sodelovanje 
Islandije Guðlaugurjem Þórom Þórðarsonom. 

MAKROREGIONALNE STRATEGIJE EU 
Junija se je začelo enoletno predsedovanje Slovenije strategiji EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), kar je tudi 
priložnost za promoviranje pobud in aktivnosti, ki segajo čez meje tega območja, in nasploh za krepitev povezav med 
makroregionalnimi strategijami EU. Slovenija je edina država, katere celotno ozemlje se uvršča v tri od skupno štirih 
makroregionalnih strategij, in sicer strategijo EU za Podonavje (EUSDR), strategijo EU za jadransko-jonsko regijo 
(EUSAIR) in strategijo EU za alpsko regijo (EUSALP). Njena lega med Podonavjem, Jadranom in Alpami je dobro 
izhodišče za ustvarjanje sinergij med posameznimi makroregionalnimi strategijami ter za prenos in nadgrajevanje 
pridobljenih izkušenj med njimi. 

Februarja je v Bruslju v organizaciji Evropske komisije 
potekal prvi teden makroregionalnih strategij. 
Organiziran je bil po zgledu slovenskega Tedna 
sredozemske obale (TSO) in makroregionalnih strategij. 
Slovenija je ta dogodek septembra izvedla že petič po 
vrsti, tokrat zaradi epidemioloških razmer pretežno 
virtualno, udeležilo se ga je več kot tisoč udeležencev, 
pri izvedbi pa je sodelovalo več kot 30 institucij iz 
nacionalnega, medregionalnega in evropskega prostora. 

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij 
je bil eden od mejnikov slovenskega predsedovanja 
EUSAIR. Program te strategije je usmerjen v varno 
in odporno, zeleno in pametno Evropsko unijo. Te 
prednostne vsebine so se odražale tudi ob letošnjem 
dogodku, kjer so bila v ospredju vprašanja: 1) kako 
z medsebojnim sodelovanjem oživiti turizem: v 
okviru TSO se je začela razprava na ravni vseh štirih 
makroregionalnih strategij in Evropske komisije, ki 
se je na evropskem tednu mest in regij oktobra 2020 
zaključila s sprejemom deklaracije in smernic za 
ukrepe na področju turizma, ki bodo posredovane 
pripravljavcem novih programskih dokumentov; 2) kako 
zagotoviti večjo prehransko varnost v EU in o vlogi zelene 
infrastrukture pri tem; 3) kako lahko makroregionalne 
strategije prispevajo k udejanjanju evropskega zelenega 
dogovora in 4) izpeljano je bilo prvo srečanje pristojnih 
za strategijo pametne specializacije Jadransko-jonske 
regije. 

Videopogovor ministra dr. Anžeta Logarja in ministrice 
za zunanje zadeve Norveške Ine Marie Eriksen Søreide 
Vir: Arhiv MZZ 

Novičnik slovenskega predsedovanja Strategiji EU za 
jadransko-jonsko regijo 

Vir: Arhiv MZZ 
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Zaradi specifične umeščenosti med tri makroregionalne strategije je bila vloga Slovenije še posebno izpostavljena 
v pogovorih in pri dokončnem oblikovanju usklajenih seznamov prednostnih nalog posameznih makroregionalnih 
strategij v programe financiranja EU za obdobje 2021–2027. Doseženi uspeh je omenjen tudi v sklepih Sveta o izvajanju 
makroregionalnih strategij EU k dveletnemu poročilu Evropske komisije. 

Zaradi pandemije je makroregionalno sodelovanje potekalo po prilagojenem programu, kljub temu pa sta se ohranili 
intenzivnost in učinkovitost. V okviru EUSALP je bil sprejet manifest za trajnostno in odporno alpsko regijo, tik pred 
zaključkom leta pa je svoje delo končala delovna skupina, ki je po vzoru dobrih praks drugih makroregij pripravljala 
koncept strukture za tehnično podporo delovanja makroregionalne strategije. Znotraj EUSDR so bili pripravljene in 
potrjene številne podlage, ki tej makroregionalni strategiji dajejo nov zagon – tako na področju vsebin kot na področju 
njihovega upravljanja: revidiran akcijski načrt, načrt upravljavske arhitekture, komunikacijska strategija in priročnik 
za njeno izvajanje. 

EU PORTAL 2020 
Delovanje portala je bilo prilagojeno splošnim pandemskim razmeram. Ministrstvom je bilo omogočeno, da v skladu 
s tretjim odstavkom 13. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije skrajšajo roke za obravnavo gradiv, hkrati pa 
zagotovijo ustrezno obveščenost članov vlade (45 odločitev). 

V letu 2020 je bilo na EU Portalu objavljenih 26.776 dokumentov. V 755 primerih so bili nosilci zadolženi za pripravo 
predlogov odločitev. Na portalu je bilo usklajevanih in objavljenih 597 odločitev, od tega je bilo 112 stališč sprejetih na 
vladi in 34 v državnem zboru. Sprejetih je bilo tudi 373 usmeritev in 78 izjav Republike Slovenije. 

Za zasedanja Sveta sta bili na EU Portalu pripravljeni 102 vladni izhodišči za udeležbo predstavnikov Slovenije na 
ministrski ravni, v vladni postopek sprejemanja pa posredovano 101 poročilo iz zasedanj ministrskih svetov. Predstavniki 
ministrstev so na portalu objavili 1.239 poročil z zasedanj delovnih teles Sveta EU. 

Ministrstvo je v letu 2020 razvilo spletni vmesnik EU.SI, ki je sodobnejša različica portala. Ta zagotavlja enostaven 
in sodoben spletni dostop do odločitev, ki jih sprejme Republika Slovenija, ter vsebin in sestankov Sveta EU, ki so 
evidentirani v aplikaciji EU Portal. 
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VEČSTRANSKO MEDNARODNO SODELOVANJE 
Tudi mednarodne organizacije so v letu 2020 občutile vpliv pandemije covida-19 in se prilagodile na delovanje v 
virtualni in hibridni obliki. Drugačnim načinom dela so se hitro in uspešno pridružila tudi stalna predstavništva 
Republike Slovenije. 

ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV 

Organizacija združenih narodov (OZN) je bila tudi v 
letu 2020 dejavna pri obravnavanju različnih vidikov 
odzivanja na številne krize. Pandemija covida-19 je 
opozorila na pomen sodelovanja in medsebojne pomoči. 
Slovenija je pri tem poudarjala pomen učinkovitega 28. obletnica članstva Republike Slovenije v Organizaciji 
večstranskega sodelovanja, kar je najboljši način za združenih narodov – 22. maj 2020 
soočanje z globalnimi grožnjami. Vir: Arhiv MZZ 

Slovenija je med drugim z izjavami oz. govori sodelovala na odprti seji Varnostnega sveta (VS) OZN o zaščiti civilistov 
v oboroženih spopadih 27. maja, na odprtem zasedanju VS OZN o otrocih v oboroženih spopadih 23. junija in na 
odprtem zasedanju VS OZN o miru in varnosti – pandemija in mednarodna varnost 2. julija. Bila je tudi ena od 
predlagateljic Skupne izjave v podporo pozivu generalnega sekretarja OZN o globalni prekinitvi sovražnosti v času 
pandemije covida-19. 

Nagovor ministra dr. Anžeta Logarja na posebnem zasedanju Generalne skupščine OZN o pandemiji covida-19 
Vir: Arhiv MZZ 

Virtualno 75. zasedanje Generalne skupščine OZN se je začelo 15. septembra. Na virtualni splošni razpravi Generalne 
skupščine (od 22. do 29. septembra) je v imenu Slovenije govoril predsednik republike Borut Pahor, ki se je 21. 
septembra udeležil tudi dogodka, posvečenega 75. obletnici organizacije, z naslovom Prihodnost, ki jo želimo, Združeni 
narodi, ki jih potrebujemo: ponovna potrditev naše kolektivne zaveze multilateralizmu. Sprejeta je bila Deklaracija ob 
75. obletnici OZN. Na predlog Slovenije sta bili vanjo vključeni določba o pomenu mednarodnega prava in referenca 
na pomen voda v okviru okoljevarstvenih prizadevanj. Ob tej obletnici je Pošta Slovenije je na pobudo Ministrstva za 
zunanje zadeve izdala posebno spominsko znamko. 

Minister dr. Anže Logar je 4. septembra sodeloval na virtualnem srečanju VS OZN o razmerah v Belorusiji. 5. decembra 
se je udeležil Posebnega zasedanja Generalne skupščine OZN o pandemiji covida-19, na katerem je spregovoril o 
pomenu ohranjanja splošno sprejetih norm in standardov človekovih pravic ter dostopa do splošnega zdravstvenega 
zavarovanja za vse. Zavzel se je za globalno trajnostno okrevanje, tudi z izvajanjem ciljev Agende 2030 in Pariškega 
sporazuma. 

Minister dr. Logar je 25. septembra sodeloval na virtualnem srečanju Zavezništva za multilateralizem o pomenu 
zaupanja, spoštovanja in mednarodnega prava v multilateralizmu. 
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V letu 2020 so bila Plečnikova dela v Ljubljani nominirana za vpis v Seznam svetovne dediščine Unesca, Kras pa je bil 
predlagan za vpis v kategoriji narava. Marca je bila tudi podana večnacionalna nominacija tradicije reje lipicancev za 
Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. 

V 2020 so bili slovenski strokovnjaki člani Komisije OZN za mednarodno pravo, Odbora za človekove pravice, 
Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo, Medvladnega sveta Mednarodnega hidrološkega 
programa Unesca in Sveta Mednarodnega urada za izobraževanje pri Unescu. Slovenija je bila s kandidatko dr. Vesno 
Kerstin Petrič oktobra nominirana za izvolitev v Izvršni odbor Svetovne zdravstvene organizacije, predvidena uradna 
potrditev pa sledi maja 2021. 

Slovenija je v letu 2020 najavila kandidaturo Marjana Osvalda za namestnika generalnega direktorja Svetovne poštne 
zveze za obdobje 2021–2024 in kandidaturo v Administrativni svet Mednarodnega urada za delo za obdobje 2021–2024. 

Pristojni resorji v ministrstvu so sodelovali pri zagotavljanju angažmaja Slovenije v relevantnih specializiranih agencijah 
OZN, npr. Svetovni zdravstveni organizaciji in Svetovni trgovinski organizaciji. 

SVET EVROPE 
Državni sekretar Tone Kajzer se je novembra udeležil virtualnega 130. zasedanja Odbora ministrov Sveta Evrope, 
posvečenega učinkovitemu odzivanju na javnozdravstveno krizo ob polnem spoštovanju demokracije, vladavine prava 
in človekovih pravic ter zaznamovanju 70. obletnice Evropske konvencije o človekovih pravicah. 

Državni sekretar Tone Kajzer na 130. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope 
Vir: Arhiv MZZ 

Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope je septembra sprejel Poročilo Odbora strokovnjakov po Evropski listini 
o regionalnih ali manjšinskih jezikih za Republiko Slovenijo. Oktobra je Slovenija generalni sekretarki Sveta Evrope 
pisno najavila potrditev pristopa k razširjenemu delnemu sporazumu Observatorij o poučevanju zgodovine v Evropi, ki 
ga je nato sedemnajst držav članic Sveta Evrope, med njimi tudi Slovenija, formalno ustanovilo novembra. 

Ad hoc odbor Sveta Evrope za umetno inteligenco (CAHAI), ki mu predseduje slovenski strokovnjak Gregor Strojin, 
je izdelal študijo izvedljivosti za pripravo pravno zavezujočega dokumenta za varstvo človekovih pravic na področju 
umetne inteligence. Slovenska strokovnjaka sodelujeta v Evropskem odboru za socialne pravice in Skupini za ukrepanje 
proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. 
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ORGANIZACIJA ZA VARNOST IN SODELOVANJE V EVROPI 

Sodelujoči na letni Sredozemski konferenci OVSE 
Vir: OVSE 

V letu 2020 je Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) predsedovala Albanija. Zaradi izteka mandata 
glavnim funkcionarjem OVSE (generalni sekretar, direktor Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice 
– ODIHR, visoki predstavnik za svobodo medijev – RFoM in visoki komisar za narodne manjšine – HCNM) so sodelujoče 
države OVSE na virtualnem ministrskem svetu decembra v Tirani soglasno izvolile nove vodje sekretariata in uradov. 
Z novim letom bo krmilo organizacije prvič v zgodovini prešlo v ženske roke, saj je bila za novo generalno sekretarko 
soglasno potrjena Helga Schmid iz Nemčije. V imenu Slovenije je na ministrskem svetu 3. in 4. decembra sodeloval 
državni sekretar dr. Stanislav Raščan. 

Delo OVSE so zaznamovali tudi izbruhi nekaterih sicer mirujočih regionalnih konfliktov, na primer na območju 
Gorskega Karabaha, in množični protesti, na primer v Belorusiji po spornih predsedniških volitvah. Proti Belorusiji 
je bil v okviru OVSE sprožen moskovski mehanizem. Poročilo je potrdilo hude kršitve človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, zato so bile beloruske oblasti pozvane k ponovni izvedbi volitev, sprejemanju ukrepov in dialogu. 

Leto 2020 je zaznamovala tudi 
odločitev ZDA, da odstopijo od 
Pogodbe o odprtih zračnih prostorih 
(OST). Uradno so to napovedali maja, 
odločitev pa je stopila v veljavo 22. 
novembra 2020. 

Slovenija je v okviru OVSE aktivno 
sodelovala v delu vseh treh dimenzij: 
politično-vojaški, ekonomsko-
okoljski in človekovi. Čeprav redno 
prispeva opazovalce v misijah OVSE/ 
ODIHR za opazovanje volitev, zaradi 
pandemije napotitve dolgoročnih in 
kratkoročnih opazovalcev v letu 2020 
ni bilo mogoče izvesti. 

Državni sekretar Tone Kajzer veleposlanici Tuuli Yrjõllä, poslovodeči OVSE, 
podelil priznanje Ugledni partner BSF 
Vir: STA 
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NATO TER SODELOVANJE V MIROVNIH OPERACIJAH IN MISIJAH 

Zvezo Nato so v letu 2020 zaznamovali osmi krog širitve, proces razmisleka o krepitvi politične dimenzije zavezništva 
in tudi odziv na izbruh pandemije covida-19. 

V zavezništvo je kot 30. članica vstopila Severna Makedonija. Slovenija jo je podpirala ves čas kandidature, tudi z 
vodenjem Natove povezovalne pisarne v Skopju in izvajanjem nalog zadnjega Natovega kontaktnega veleposlaništva 
v Skopju. 

Leto 2020 je zaznamoval tudi razmislek o krepitvi politične dimenzije zavezništva. Decembra je bilo predstavljeno 
poročilo Nato 2030: združeni za novo dobo, ki vsebuje 138 priporočil, osredotočenih na strateško okolje, notranjo 
kohezijo in sprejemanje odločitev. Slovenija je aktivno sodelovala pri predhodnih posvetovanjih. 

V letu 2020 je potekal intenziven politični dialog med Slovenijo in zvezo Nato. Predsednik vlade Janez Janša je 14. maja 
opravil telefonski pogovor z generalnim sekretarjem Jensom Stoltenbergom, s katerim sta dialog nadaljevala 9. julija, 
ko je slovenski predsednik vlade obiskal Natov sedež v Bruslju. 

Virtualno zasedanje zunanjih ministrov Severnoatlantskega zavezništva 
Vir: NATO 

Minister dr. Logar se je v letu 2020 udeležil dveh zasedanj zunanjih ministrov zveze Nato (2. aprila in 1.–2. decembra), 
ki sta zaradi covida-19 prvič v zgodovini zavezništva potekali prek zaščitene videopovezave. 

Covid-19 je močno vplival na delo zveze v letu 2020. Čeprav Nato ni prvi odzivnik za tovrstne krize, se je aktivno vključil 
v zagotavljanje pomoči, predvsem prek svojega sistema kriznega odzivanja in strateškega zračnega prevoza. Prav tako 
se je uspešno soočil s hibridnimi grožnjami, predvsem dezinformacijami, ki jim je bil med drugim izpostavljen tudi 
slovenski kontingent v okviru Natove bataljonske bojne skupine v Latviji. 

Zveza Nato je v letu 2020 nadaljevala ohranjanje obrambne in odvračalne drže na svojem vzhodnem krilu, izvajanje 
in načrtovanje operacij in misij ter prilagajanje novim izzivom. Natova podpora mednarodni skupnosti v boju proti 
terorizmu, hibridne grožnje in kibernetska obramba ter odnosi z Rusijo in Kitajsko, vključno z vprašanji nadzora nad 
oborožitvijo, so dodatno zaznamovali delovanje zavezništva v letu 2020. 

Slovenija je v razpravah podpirala krepitev delovanja zavezništva na Zahodnem Balkanu, kjer je v okviru Natove 
operacije KFOR prisoten največji slovenski vojaški kontingent v tujini. Regiji je tudi ob izbruhu epidemije covida-19 
namenila največ bilateralne pomoči, kar je bilo med drugim posebej poudarjeno med ministrskim zasedanjem pobude 
ZDA-Jadranska listina (A5), ki se ga je 16. decembra udeležil državni sekretar dr. Raščan. 

Na vzhodnem krilu Zavezništva je Slovenija nadaljevala s sodelovanjem v Natovi misiji Okrepljena prednja prisotnost v 
Latviji. Skupaj z drugimi zaveznicami je sodelovala v zavezniški misiji Odločna podpora v Afganistanu, prav tako je tudi 
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v tem letu prispevala v Skrbniški sklad za finančno vzdrževanje afganistanske nacionalne vojske. Aktivna je bila tudi v 
okviru prenovljenega Okrepljenega paketa Nato-Gruzija za podporo pri izgradnji obrambnih zmogljivosti Gruzije. Kot 
sopredsedujoča država je skupaj z Luksemburgom vodila projekt za izboljšanje znanja angleškega jezika oboroženih 
sil Tunizije. Podobne aktivnosti je Slovenija izvajala tudi v Iraku. 

Slovenija je leta 2020 aktivno spodbujala poglabljanje sodelovanja med Natom in EU, predvsem zaradi pomena 
njunega strateškega partnerstva za varnost Evrope. 

Minister dr. Logar z vodji misij držav članic NATO septembra v Ljubljani 
Vir: Arhiv MZZ 

V Ljubljani je na sedežu Centra za evropsko prihodnost (CEP) 19. maja potekala ustanovna seja Programskega sveta 
Centra za izobraževanje in usposabljanje v mirovnih operacijah in misijah (POTC), ki se je je kot predstavnik pristojnega 
ministrstva udeležil državni sekretar Kajzer. 

81 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

RAZOROŽEVANJE, BOJ PROTI TERORIZMU, NOVE GROŽNJE 

NADZOR NAD OBOROŽITVIJO, RAZOROŽEVANJE, NEŠIRJENJE OROŽJA ZA MNOŽIČNO 
UNIČEVANJE IN IZVOZNI REŽIMI 
Leta 2020 so se nadaljevali pritiski na mednarodni sistem nadzora nad oborožitvijo. Odmevala je zastrupitev ruskega 
opozicijskega aktivista Alekseja Navalnega z živčnim strupom novičok, prav tako tudi odstop ZDA od Pogodbe o odprtih 
zračnih prostorih zaradi ruskega nespoštovanja njenih določil. Kljub vrsti ameriško-ruskih srečanj na visoki ravni je vse 
leto ostajala negotova tudi nadaljnja usoda pogodbe o zmanjšanju strateške jedrske oborožitve Novi start. 

Slovenija se je aktivno vključevala v razprave, povezane s temi dogodki. Minister dr. Logar se je 25. junija zavzel za 
podaljšanje Novega starta in podprl vizijo novega režima za nadzor nad oborožitvijo, ki naj vključuje tudi Kitajsko. 
Posebni odposlanec za nadzor oborožitve, razorožitev in neširjenje orožja, dr. Andrej Benedejčič, je 6. julija na izredni 
konferenci članic Pogodbe o odprtih zračnih prostorih pozval rusko stran, naj izkoristi šestmesečni rok pred ameriškim 
izstopom za poteze, ki bi pričale o njeni zavezanosti črki in duhu pogodbe. Zunanje ministrstvo je 2. septembra najostreje 
obsodilo uporabo bojnega strupa v primeru Navalnega in pozvalo Rusko federacijo k sodelovanju z mednarodno 
skupnostjo pri razjasnitvi incidenta. 

Minister dr. Logar je 15. decembra kot prvi slovenski zunanji minister obiskal sedež Organizacije za prepoved kemičnega 
orožja (OPCW), kjer se je sestal z generalnim direktorjem Fernandom Ariasom. Poudaril je, da se Slovenija – tudi kot 
sodelujoča država v okviru Mednarodnega partnerstva proti nekaznovani uporabi kemičnega orožja (PICIAC) – zavzema 
za zagotovitev odgovornosti glede takšnih zlorab. Izrazil je tudi zadovoljstvo ob načrtovani vzpostavitvi novega Centra 
za kemijo in tehnologijo, ki ga je slovenska stran podprla s finančnim prispevkom. 

Minister dr. Logar na 64. zasedanju Generalne konference Mednarodne agencije za jedrsko energijo IAEA 
Vir: Arhiv MZZ 

Slovenija je ostala zavezana neširjenju jedrskega orožja na podlagi obstoječih mednarodnih instrumentov. Poseben 
poudarek je namenila aktivnostim za dosego uravnoteženega napredka v okviru vseh treh stebrov Pogodbe o neširjenju 
jedrskega orožja (NPT), vključno z miroljubno uporabo jedrske energije. Minister dr. Logar je sodeloval na 64. zasedanju 
Generalne konference Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA), ki je potekalo od 21. do 25. septembra. 
Slovenija je aktivno prispevala h krepitvi neproliferacijskih kapacitet in finančno podprla obnovo ene od opazovalnih 
postaj Organizacije o Pogodbi za prepoved jedrskih poskusov (CTBTO). 
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Državni sekretar Matej Marn na Konferenci za razorožitev februarja v Ženevi 
Vir: Arhiv MZZ 

Slovenske aktivnosti so bile osredotočene tudi na Konferenco o razoroževanju (CD) med 24. in 26. februarjem v Ženevi, 
kjer je v okviru njenega visokega segmenta nastopil državni sekretar Matej Marn. Na splošni razpravi 1. odbora o 
razorožitvenih in varnostnih vprašanjih, ki je oktobra potekala v okviru 75. zasedanja Generalne skupščine OZN, se je 
slovenska stran ob uspešni izstrelitvi svojih prvih dveh satelitov med drugim zavzela za miroljubno uporabo vesolja. 
Na 18. zasedanju Konference pogodbenic Ottawske konvencije med 16. in 20. novembrom je Slovenja potrdila svojo 
zavezanost uresničitvi cilja za svet brez protipehotnih min do leta 2025. Slovenija je svoj finančni prispevek za realizacijo 
te vizije napovedala na donatorski konferenci 25. februarja. Še naprej je zagotavljala tudi podporo slovenski organizaciji 
ITF – Ustanovi za krepitev človekove varnosti. 

Slovenija je prav tako sodelovala na 4. pregledni konferenci Pogodbe o odprtih zračnih prostorih od 7. do 9. oktobra 
na Dunaju. Vse leto se je slovenska stran aktivno udeleževala srečanj Neformalne delovne skupine za strukturiran 
dialog o sedanjih in prihodnjih izzivih in tveganjih za varnost na območju OVSE, kjer so bili v ospredju prizadevanja za 
krepitev transparentnosti in zmanjšanje tveganj. Na 11. zasedanju 2. oktobra je med drugim najavila finančni prispevek 
v podporo razvoju projekta iMARS (Information Management and Reporting System), ki naj bi prinesel večji tehnični 
premik na področju krepitve transparentnosti ter ukrepov za krepitev varnosti in zaupanja. 

Zunanje ministrstvo je aktivno spremljalo delo mednarodnih nadzornih mehanizmov pri izvozu orožja ter blaga in 
tehnologije z dvojno rabo, kot sta Wassenaarski aranžma in Skupina dobaviteljic jedrskega blaga, in sodelovalo pri 
delu pristojnih vladnih komisij. 

BOJ PROTI TERORIZMU 

Globalna grožnja terorizma in nasilnega ekstremizma se v letu 2020 ni zmanjšala. Številne aktivnosti Daiša, Al Kaide 
in z njima povezanih terorističnih skupin so se nadaljevali na Bližnjem vzhodu, v Severni Afriki in delih Azije, pa tudi v 
neposredni soseščini Slovenije, kjer je še posebej odmeval napad v Parizu in Nici ter na Dunaju. 

Slovenija je kot članica Globalne koalicije zoper Daiš podpirala prizadevanja mednarodne skupnosti v boju proti 
terorizmu, kjer je s šestimi vojaki Slovenske vojske sodelovala v okviru operacije Neomajna odločnost v Iraku. Pri 
krepitvi sinergij mednarodne skupnosti na področju boja proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu je podpirala tudi 
krepitev vloge Nata pri razvoju in usposabljanju iraških varnostnih sil. 

Aktivnosti glede boja proti terorizmu je Slovenija v okviru EU in drugih multilateralnih organizacij (Nato, OVSE, OZN) v 
skladu z junija 2020 potrjenimi sklepi Sveta EU usmerjala zlasti v zunanje vidike boja proti terorizmu in preprečevanja 
radikalizacije, zlorabo modernih tehnologij, financiranje terorizma, problematiko tujih terorističnih borcev in podporo 
državam v soseščini, predvsem na Zahodnem Balkanu. Z zaveznicami in partnerji je večjo pozornost namenjala 
širjenju terorizma in radikalnega islama v Afriki in na Bližnjem vzhodu, pa tudi problemu vse bolj prisotnega nasilnega 
desnega ekstremizma v Evropi. 
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HIBRIDNE GROŽNJE IN KIBERNETSKA VARNOST 

Med pandemijo covida-19 se je izkazal pomen varnega in stabilnega digitalnega okolja, na katerem sloni delovanje 
vseh bistvenih podsistemov sodobnih družb. Še posebej je bila poudarjena potreba po zaščiti in odpornosti kritične 
infrastrukture na kibernetske napade, ki so se v času zdravstvene krize okrepili. 

Slovenija je podprla pripravo sankcijskega režima EU, ki je bil julija 2020 prvič uveden zoper storilce zlonamernih 
kibernetskih dejanj iz tretjih držav. Podporo krepitvi odpornosti in odzivnosti zoper kibernetske napade je Slovenija 
krepila tudi pri izvajanju zavez za zagotavljanje kibernetske varnosti in varnih komunikacij, vključno s 5G, ki izhajajo iz 
Natove londonske deklaracije, in z implementacijo orodjarne ukrepov EU za varnost 5G-omrežij. 

Podpis skupne izjave Slovenije in ZDA o varnosti omrežij 5G 
Vir: STA 

Zavezanost Slovenije krepitvi zmogljivosti, sodelovanja in 
izmenjave informacij med Natom, zavezniškimi državami in 
partnerji na področju kibernetske obrambe je zunanji 
minister dr. Logar potrdil tudi ob svojem obisku Natovega 
centra odličnosti za kibernetsko obrambo v Talinu 20. 
oktobra. 

Pri nadaljnji krepitvi kibernetske varnosti je bila Slovenija 
aktivna v okviru OZN, posebej v Odprti delovni skupini 
(OEWG), kjer je zagovarjala uporabo obstoječih zavezujočih 
mednarodnopravnih norm, vključno z načeli humanitarnega 
prava in varovanja človekovih pravic, nezavezujočih načel za 
odgovorno in predvidljivo obnašanje držav ter odprt, stabilen, 
varen in svoboden kibernetski prostor. Podprla je tudi 
pobudo Francije – Program aktivnosti (PoA) – za vzpostavitev 
prihodnjega strukturiranega in institucionaliziranega procesa 
v OZN. Ministrstvo za zunanje zadeve je poleg bilateralnih 
kibernetskih konzultacij na ravni sektorja z Japonsko in 
Poljsko pripravilo tudi konzultacije z Ukrajino, ki jih je 23. 
oktobra vodil državni sekretar Kajzer. 

Na področju boja proti hibridnim grožnjam je ministrstvo pri 
pripravi in usklajevanju skupnega programa tria Nemčije, 
Portugalske in Slovenije v pripravah na predsedovanje Svetu 
EU aktivno sodelovalo z Ministrstvom za obrambo. 

Minister dr. Anže Logar v Natovem centru odličnosti 
za kibernetsko varnost v Talinu 
Vir: Arhiv MZZ 
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ČLOVEKOVE PRAVICE 

DELOVANJE V SVETU ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 

Slovenija je sodelovala na hibridnih zasedanjih Sveta OZN za človekove pravice (SČP) in 3. odbora Generalne skupščine 
OZN. Pri tem se je aktivno vključevala v razprave, interaktivne dialoge s posebnimi postopkovnimi vprašanji glede 
varstva človekovih pravic in pogajanja o pobudah, ki obravnavajo stanje človekovih pravic v posameznih državah ali 
posamezna tematska področja glede človekovih pravic. Slovenija je v letu 2020 sodelovala tudi na zasedanjih Delovne 
skupine za Univerzalni periodični pregled, kjer so države v pregledu predstavile stanje človekovih pravic doma.. 

DRUGE AKTIVNOSTI NA PODROČJU ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Februarja 2020 je Slovenija postala ustanovna članica Mednarodnega zavezništva za svobodo veroizpovedi ali 
prepričanja (IRFBA), katerega pobudnica in gostiteljica so bile ZDA. Cilji zavezništva, ki predstavlja komplementarno 
multilateralno platformo OZN in pristojnim regionalnim organizacijam na področju svobode veroizpovedi ali 
prepričanja, so usmerjeni v spodbujanje verske svobode. Slovenija to področje uvršča med prednostne zunanjepolitične 
naloge, ko gre za človekove pravice, in je z vključitvijo v platformo potrdila svojo zavezo za zaščito tovrstne svobode. 

Sporočilo mednarodnega dneva človekovih pravic 2020: Za boljše okrevanje – v bran človekovim pravicam 
Vir: OZN 

Ob robu 75. zasedanja Generalne skupščine OZN se je državni sekretar Kajzer oktobra pogovarjal s posebno 
predstavnico generalnega sekretarja OZN za otroke v oboroženih spopadih Virginio Gambo. V pogovoru ji je izrazil 
podporo za pomoč tej najranljivejši skupini otrok. Potrdil je zavezanost Slovenije učinkoviti uveljavitvi in zaščiti pravic 
otrok, ki predstavlja prednostno nalogo slovenske zunanje politike. 
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Poljsko Ministrstvo za zunanje zadeve je 16. in 17. novembra organiziralo virtualno ministrsko srečanje o svobodi 
veroizpovedi ali prepričanja (FORB), ki se ga je udeležil državni sekretar Kajzer. V razpravi je poudaril zavezanost 
Slovenije spodbujanju in zaščiti svobode veroizpovedi ali prepričanja, ki je univerzalna, temeljna pravica vsakega 
posameznika ne glede na pripadnost veri. 

Državni sekretar dr. Raščan se je 17. novembra udeležil prvega virtualnega ministrskega foruma IRFBA, ki ga je 
organiziral ameriški State Department. Na forumu je bila sprejeta ministrska izjava z naslovom Skupna vizija za 
uveljavljanje svobode veroizpovedi ali prepričanja za vse, ki jo je podpisala tudi Slovenija. 

Na podlagi Konvencije OZN o otrokovih pravicah Slovenija že petnajst let promovira otrokove pravice v okviru projekta 
Naše pravice. V letu 2020 je bil projekt uspešno zaključen v Egiptu, nadaljeval se je na Kosovu in začel v Albaniji. V 
projektu je doslej sodelovalo več kot 250.000 otrok s skoraj vseh celin. 

Novembra in decembra sta potekala osrednja mednarodna dogodka s področja svobode medijev in varnosti novinarjev. 
Državni sekretar Kajzer se je udeležil ministrskega sestanka Koalicije za svobodo medijev, državni sekretar dr. Raščan 
pa ministrske okrogle mize ob robu Svetovne konference za svobodo medijev. V obeh nastopih je Slovenija poudarila 
pomen krepitve in ohranjanja medijske svobode tudi ob pandemiji covida-19. Pridružila se je pozivom k odpravi 
nekaznovanosti za napade na novinarje in medijske delavce ter zagotavljanju njihove varnosti. 

Slovenija je sodelovala pri številnih dogodkih v počastitev 20. obletnice resolucije Varnostnega sveta OZN 1325 o 
ženskah, miru in varnosti. Na družbenih omrežjih je ob tej obletnici potekala kampanja Slovenke za mir in varnost. 
Leto je minilo tudi v znamenju 25. obletnice Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje. Predsednik republike Pahor 
je z nacionalno izjavo nastopil na visokem zasedanju ob 25. obletnici Pekinške deklaracije in akcijskega načrta za 
ukrepanje, ki je potekalo ob robu 75. zasedanja Generalne skupščine OZN. 

Slovenija se je v okviru OZN decembra pridružila novoustanovljeni skupini prijateljev za boj proti nasilju nad ženskami. 
EU je nastopila kot glavna predlagateljica in podpornica. 

Slovenija je bila kot podpornica načela odgovornosti zaščititi (R2P) dejavna na strokovnih dogodkih, s katerimi je bila 
zaznamovana 15. obletnica sprejema načela R2P. Na Svetu OZN za človekove pravice v Ženevi je bila v letu 2020 prvič 
sprejeta samostojna resolucija o R2P. V okviru EU so bile sprejete nove Smernice za operacionalizacijo R2P v EU in 
državah članicah EU, pri katerih je Slovenija vsebinsko sodelovala. 

Slovenija je v letu 2020 koordinirala delo ožje skupine jedrnih držav, ki jo sestavljajo Slovenija, Švica, Maldivi, Maroko in 
Kostarika, na področju človekovih pravic in okolja. V tem procesu je aktivno podpirala mandat posebnega poročevalca 
za človekove pravice in okolje, ki si prizadeva za globalno priznanje pravice do zdravega in čistega okolja. 

V sklopu izvajanja Nacionalnega akcijskega načrta Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu 
je ministrstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi in vladnimi službami, predstavniki varuha človekovih pravic, 
gospodarstva, sindikatov, nevladnih organizacij in akademskih krogov začelo postopek sprejemanja prvega poročila 
za Vlado Republike Slovenije o izvedenih ukrepih. 

V letu 2020 je redno delo nadaljevala tudi Medresorska komisija za človekove pravice (MKČP). Zaradi varnostnih 
in zaščitnih ukrepov ob pandemiji covida-19 sta seji potekali dopisno. V prvi polovici leta je bilo pripravljeno redno 
dvoletno poročilo o delu MKČP, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije. 

IHRA – Mednarodna zveza za spomin na holokavst 
Mednarodna zveza za spomin na holokavst (IHRA) je januarja 2020 na ministrskem zasedanju, ki se ga je udeležil 
zunanji minister dr. Miroslav Cerar, počastila 20. obletnico Stockholmske deklaracije in 75. obletnico osvoboditve 
uničevalnega taborišča Auschwitz-Birkenau. Ob tej priložnosti je bila sprejeta Ministrska deklaracija IHRA 2020, ki jo 
je slovenska delegacija aktivno sooblikovala. Med letom je bila pod nemškim predsedovanjem zvezi IHRA dosežena 
ena od prednostnih nalog, in sicer soglasje o pravno nezavezujoči delovni definiciji anticiganizma, ki jo je Slovenija 
strokovno sooblikoval. 
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GLOBALNI IZZIVI 
OKOLJSKA DIPLOMACIJA 

Slovenija je v letu 2020 opozarjala, da pri odzivanju na pandemijo covida-19 ne smemo pozabiti na prizadevanja za 
ohranitev okolja in biotske raznovrstnosti, soočanje s podnebnimi spremembami, doseganje ciljev trajnostnega razvoja 
Agende 2030 in prehransko varnost. Zagovarjala je zeleno obnovo, ki bo pospešila pravičen prehod v nizkoogljično 
družbo s pomočjo krožnega gospodarstva in digitalizacije. Krožno gospodarstvo bo tudi ena od prednostnih nalog 
slovenskega predsedovanja Svetu EU. 

V Zeleni skupini (Slovenija, Singapur, Islandija, Kostarika, Združeni arabski emirati in Zelenortski otoki), ki se 
na globalni ravni zavzema za varovanje okolja in soočanje s podnebnimi spremembami, je prišlo do več skupnih 
aktivnosti: ministrskega srečanja ob robu Svetovnega trajnostnega vrha v Abu Dabiju in skupnih izjav ob svetovnem 
dnevu voda, svetovnem dnevu čebel, svetovnem dnevu oceanov in na dogodku Climate Moment ob robu 75. zasedanja 
Generalne skupščine OZN. 

Ministri za zunanje zadeve držav Zelene skupine 
Vir: Arhiv MZZ 

Slovenija se je na ravni predsednika republike ob robu 75. zasedanja Generalne skupščine OZN udeležila vrha OZN 
o biotski raznovrstnosti in se pridružila pobudi za okolje Zaveza voditeljev za naravo (Leaders pledge for nature), v 
kateri so biotsko raznovrstnost, podnebje in okolje postavili v središče strategij za okrevanje po pandemiji covida-19 
ter prizadevanj za nacionalni in mednarodni razvoj in sodelovanje. 

Slovenija se je aktivno vključila v priprave na vrh OZN o prehranski varnosti, ki bo potekal v New Yorku septembra 2021, 
zlasti na akcijskem področju vrha o prehodu na trajnostno potrošnjo. 

VODA 

Slovenija krepi svojo vlogo referenčne države na področju voda v mednarodnem prostoru, pri čemer izhaja iz dosežkov 
čezmejnega vodnega sodelovanja ter inovativnih rešitev pri soočanju s poplavami in sušami – tudi kot posledicami 
podnebnih sprememb. Kot predsedujoča Skupini prijateljev za vodo in mir v Ženevi je organizirala razpravo o vodi v 
oboroženih spopadih, razpravo o pomenu vode v času pandemije ter razpravo o vodi in kibernetski varnosti. Voda v 
zunanjem delovanju EU bo ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu EU. 
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Slovenija je poudarjala pomen trajnostne rabe morij in oceanov. V letu 2021 bo gostila zasedanje Mednarodne komisije 
za kitolov. Posebno pozornost je namenjala tudi zeleni infrastrukturi na kopnem in morju ter krepitvi svoje vloge kot 
pomorske države. 

Svetovni dan voda – 22. marec 
Vir: Arhiv MZZ 
Na področju voda je Slovenija še bolj poudarila svoje prednosti tudi v znanosti, in sicer s sodelovanjem z Medvladnim 
hidrološkim programom Unesca in znanstvenimi inštituti. 

PODNEBNE SPREMEMBE 

Slovenija je podpirala prizadevanja za ohranitev politične zavezanosti in dialoga o boju proti podnebnim spremembam 
na svetovni ravni ob upoštevanju preložitve večjih podnebnih dogodkov na leto 2021 (COP26). Sodelovala je tudi v več 
razpravah o podnebnih spremembah in varnosti v okviru OZN, EU in Nata. 

MIGRACIJE 

Evropska komisija je septembra predstavila predlog Pakta o migracijah in azilu, ki povezuje notranjo in zunanjo 
dimenzijo migracij in predstavlja nov celostni okvir upravljanja migracij v EU. V aktualnih razpravah o paktu je Slovenija 
podprla uravnotežen pristop k migracijam, okrepljeno sodelovanje po meri in vzajemna partnerstva z državami izvora, 
tranzita in cilja. Posebno pozornost je namenila področju učinkovitega vračanja in ponovnega sprejema. Začela je 
priprave na predsedovanje Delovni skupini na visoki ravni za migracije in azil v okviru predsedovanja Svetu EU. 
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MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE 
Slovenija je v letu 2020 za boj proti pandemiji covida-19 v državah v razvoju namenila skupno 1,22 mio EUR. 
Reprogramirala je tekoče razvojne in humanitarne projekte in tako 20 odstotkov letnih projektnih sredstev namenila 
odzivu na covid-19. Prek Uprave za zaščito in reševanje je Slovenija Severni Makedoniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, 
Črni gori, Kosovu in Kitajski zagotovila tudi materialna sredstva za nujne potrebe pri soočanju s pandemijo. 

Slovenija je povečala humanitarne prispevke mednarodnim organizacijam, predvsem kot odziv na covid-19 
(Svetovni zdravstveni organizaciji, Svetovnemu programu za hrano, Mednarodnemu odboru Rdečega križa, Caritas 
Internationalis, Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu). 
Slovenska pomoč ob pandemiji je tako presegla polovico humanitarne pomoči, ki je običajno namenjena globalno 
na letni ravni. V letu 2020 se je Slovenija odzvala tudi na humanitarne krize v Siriji, Libanonu, Jemnu, Demokratični 
republiki Kongu in Iraku. 

Svetovni dan humanitarnosti 
Vir: Arhiv MZZ 

Uspešno je bil izveden javni razpis za področje 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 Srbiji, BiH, Albaniji in Črni gori), eden v Ugandi in dva v Libanonu. Pri štirih 
projektih sodeluje tudi zasebni sektor. 

V letu 2020 so bile zaključene tri aktivnosti dvostranske tehnične pomoči ter 22 razvojnih in humanitarnih projektov, 
ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve, in sicer osem dvoletnih projektov Centra za evropsko prihodnost, deset 
dvoletnih projektov ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti in štirje triletni projekti nevladnih organizacij. Zaradi 
pandemije so bile reprogramirane aktivnosti pri 13 projektih. 

Ministrstvo je objavilo poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki jih že sofinancira Evropska komisija, 
v okviru katerega je bilo podprtih 14 projektov desetih nevladnih organizacij. 

V začetku leta 2020 je Slovenija sklenila Memorandum o sodelovanju s Severno Makedonijo za obdobje 2020–2021 in 
nadaljevala pogovore za sklenitev novega programa dvostranskega razvojnega sodelovanja s Črno goro za obdobje 
2020–2022. 

Opravljeni sta bili evalvacija in revizija projektov za izgradnjo vodne infrastrukture v občini Probištip v Severni 
Makedoniji, ki ju je v obdobju 2012–2019 izvajal Center za mednarodno razvojno sodelovanje (CMSR). 

Začele so se intenzivne priprave na slovensko predsedovanje Svetu EU na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči, kjer bo Slovenija predsedovala trem delovnim skupinam Sveta EU. 
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Septembrsko neformalno zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno sodelovanje 
Vir: Arhiv MZZ 

Slovenija je sodelovala v razpravah v okviru Sveta EU za vzpostavitev pristopa Team Europe za skupni odziv EU na 
pandemijo covida-19. Prav tako je bila dejavna v pogajanjih za vzpostavitev novega finančnega instrumenta EU za 
sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI). Aktivno je sodelovala tudi pri pogajanjih za novi partnerski 
sporazum med EU in državami Afrike, Karibov in Pacifika (t. i. postcotonoujski sporazum). Slovenija je sodelovala v 
kampanji Evropske komisije #2030isnow, katere namen je ozaveščanje o ciljih trajnostnega razvoja. 

Na zasedanjih v okviru OZN je Slovenija podpirala prizadevanja za uravnotežen razvoj in solidarnost. Predstavila je 
že drugo prostovoljno nacionalno poročilo o uresničevanju Agende 2030, predsednik republike Pahor pa je ob robu 
75. zasedanja Generalne skupščine OZN nastopil na visokem dogodku SDG Moment za uresničevanje ciljev tisočletja. 

Slovenija je aktivno sodelovala tudi pri delu Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj (OECD DAC), ki mu na letni ravni poroča o svoji uradni razvojni pomoči. Oktobra 2020 je Sekretariat OECD DAC 
opravil vmesni medsebojni pregled mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenje, ki je 
potrdil pomemben napredek Slovenije pri uresničevanju devetih od skupaj štirinajstih priporočil OECD DAC iz prvega 
celovitega medsebojnega pregleda leta 2017. 

Slovenija je decembra potrdila nadaljevanje članstva v globalni pobudi Poziv za boj proti nasilju na podlagi spola v 
izrednih razmerah za obdobje 2021–2025. 

Skupni znesek uradne razvojne pomoči Slovenije je v letu 2019 (zadnje leto, za katerega so na voljo uradni podatki na 
ravni države) znašal 77,44 milijona EUR, kar predstavlja 0,16 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND). Nominalno 
se je obseg uradne razvojne pomoči v letu 2019 glede na leto prej povečal za devet 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 64 odstotkov celotne uradne razvojne pomoči. 27,76 mio EUR ali 36 odstotkov celotne uradne razvojne 
pomoči je bilo namenjenih dvostranskim razvojnim in humanitarnim aktivnostim ter aktivnostim za ozaveščanje o 
pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja. 

Največji delež razpoložljive dvostranske razvojne pomoči Slovenija tradicionalno namenja regiji Zahodnega Balkana, 
v letu 2019 posamično največ Bosni in Hercegovini (5 mio EUR). Obseg dvostranske humanitarne pomoči je v letu 2019 
znašal 2,28 milijona EUR, od tega je bila skoraj polovica za nujno pomoč, ki se je financirala v celoti prek namenskih 
prispevkov mednarodnim organizacijam za humanitarne krize v Siriji, Jemnu, Palestini, Iraku, Mozambiku, Venezueli 
in za Nube v Sudanu. 
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Ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 2020 znova vzpostavilo Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov. 
Generalni direktor je hkrati tudi glavni (mednarodno)pravni svetovalec ministrstva, kar je novost, saj se je ta – v 
tujini sicer že uveljavljena funkcija – v samostojni Sloveniji vzpostavila prvič. To omogoča ministrstvu bolj poglobljeno 
obravnavanje dosjejev z mednarodnopravnega področja in podajanje strokovne podlage za sprejem najbolj ustreznih 
in pravno vzdržnih zunanjepolitičnih stališč. 

Direktorat je sestavljen iz treh visoko specializiranih sektorjev – Sektorja za mednarodno pravo, Konzularnega sektorja 
in Diplomatskega protokola. 

SEKTOR ZA MEDNARODNO PRAVO 
Pri svetovanju na mednarodnopravnem področju generalnemu direktorju in glavnemu pravnemu svetovalcu pomaga 
Sektor za mednarodno pravo, ki je v državni upravi glavna organizacijska enota za mednarodnopravna vprašanja. 
Deluje v okviru treh notranjih organizacijskih enot, in sicer oddelka za mednarodne akte, oddelka za mednarodno javno 
pravo in oddelka za pravo zunanjih odnosov EU, ki celovito strokovno spremljajo različna področja mednarodnega 
javnega prava. 

Veleposlanica Republike Avstrije mag. Sigrid Berka in generalni direktor dr. Marko Rakovec ob podpisu podpisala 
Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za 
mejne sektorje I - VII na skupni državni meji 
Vir: Arhiv MZZ 

Ministrstvo je v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi pripravljalo zakone in uredbe o ratifikaciji, številne sklepe o 
potrditvi mednarodnih aktov in en akt o nasledstvu. Sodelovalo je tudi pri sklepanju mednarodnih aktov, ki niso 
mednarodne pogodbe (t. i. nepogodbeni mednarodni akti). Opravljalo je funkcijo depozitarja mednarodnih pogodb in 
delovalo v vlogi organa, ki obravnava vprašanja in spremlja postopek sklepanja mednarodnih aktov za celotno državno 
upravo. Ministrstvo vodi tudi evidenco mednarodnih aktov, kjer je v okviru posodobitve evidenčnega sistema 
mednarodnih aktov v letu 2020 potekalo vnašanje in urejanje podatkov v novi Elektronski evidenci mednarodnih aktov 
(EEMA). 

Ministrstvo je vodilo več sej Stalne koordinacijske skupine za redakcijo slovenskih besedil mednarodnih aktov, ki se 
objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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V mednarodnih odnosih je ministrstvo posebno pozornost namenjalo spoštovanju mednarodnega prava in vladavini 
prava, še posebej na področju mednarodnega kazenskega pravosodja. 

Ministrstvo je v okviru 75. zasedanja Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov (OZN) sodelovalo pri delu 
Šestega (pravnega) odbora Generalne skupščine in obravnavi poročil Komisije za mednarodno pravo. Slovenija je z 
govori sodelovala na štirih področjih, ki jih obravnava Šesti odbor: kazenska odgovornosti uradnikov in izvedencev 
OZN na misiji, vladavina prava na nacionalni in mednarodni ravni, krepitev in spodbujanje učinka mednarodnega 
pogodbenega okvira ter obseg in uporaba načela univerzalne jurisdikcije in tudi z govorom v okviru razprave o poročilu 
o delovanju Mednarodnega kazenskega sodišča na plenarnem zasedanju Generalne skupščine. 

Kot članica tako Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (ASP MKS) kot 
Urada ASP MKS je Slovenija v letu 2020 z različnimi aktivnostmi podpirala sodišče v ključnih trenutkih, med katerimi 
so izstopali ukrepi Združenih držav Amerike zoper osebje sodišča. V tem okviru se je pridružila različnim izjavam in 
podprla resolucije, ki so se vključevale v podporo sodišču, in septembra sodelovala na srečanju Neformalne ministrske 
mreže (IMN). V letu 2020 je opravljala tudi vlogo koordinatorja Vzhodnoevropske skupine držav pogodbenic Rimskega 
statuta. Minister dr. Logar je decembra obiskal sedež sodišča in se sestal z njegovim predsednikom dr. Chilejem 
Eboejem-Osujijem ter dodatno izkazal podporo tej instituciji v boju proti nekaznovanosti in poudaril njen pomen. 
Decembra je Slovenija dejavno sodelovala na 19. zasedanju ASP MKS, na katerem je v uvodnem delu z nagovorom prek 
videopovezave nastopil državni sekretar Dovžan. S finančnim prispevkom je država v letu 2020 spet podprla Skrbniški 
sklad MKS za pomoč žrtvam. 

Srečanje ministra dr. Logarja s predsednikom Mednarodnega kazenskega sodišča sodnikom Chilejem Eboe-
Osujijem 
Vir: Arhiv MZZ 
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Skupaj s partnerskimi državami (Argentina, Belgija, Mongolija, Nizozemska in Senegal) je Slovenija nadaljevala delo 
pri pobudi za sklenitev konvencije o medsebojni pravni pomoči in izročitvah pri pregonu genocida, hudodelstev zoper 
človečnost in vojnih zločinov pred nacionalnimi sodišči (v nadaljevanju: pobuda MLA). Diplomatska pogajalska 
konferenca, ki bi morala biti med 8. in 19. junijem 2020 v Ljubljani, je bila zaradi pandemije covida-19 prestavljena in 
bo predvidoma v letu 2022. V vmesnem času je pobuda MLA pridobila dodatno podporo, saj je k njej pristopilo že 76 
držav. V času do konference bodo še naprej potekale aktivnosti za uskladitev osnutka besedila konvencije in za 
pridobivanje podpore. 

Neformalni posvet januarja v Haagu o pripravi konvencije MLA o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in 
pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih zločinov 
Vir: Arhiv MZZ 

Na področju prava morja je ministrstvo sodelovalo v nadaljevanju pogajalskega procesa za vzpostavitev mednarodnega 
pravno zavezujočega instrumenta na podlagi Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu glede 
ohranjanja in trajnostne rabe morske biotske raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije (BBNJ). V času 
do naslednje, četrte Medvladne konference, ki je bila zaradi pandemije prestavljena na leto 2021, se je ministrstvo 
udeleževalo intenzivne in poglobljene neformalne izmenjave stališč delegacij, katere namen je ohraniti zagon tega 
procesa. 

Ministrstvo je začelo intenzivneje obravnavati tudi sodobna področja mednarodnega prava, kot sta mednarodno pravo 
v kibernetskem prostoru in pravo vesolja. 

Ministrstvo je vodilo Stalno koordinacijsko skupino za mednarodno humanitarno pravo, ki spremlja aktualne teme 
s področja mednarodnega humanitarnega prava, kot so zaščita okolja v oboroženih spopadih, kibernetski napadi v 
času oboroženih spopadov, značilnosti sodobnih oboroženih spopadov in Smernice EU o spodbujanju spoštovanja 
mednarodnega humanitarnega prava. 

Ministrstvo je vodilo Stalno koordinacijsko skupino za omejevalne ukrepe, ki je v letu 2020 izvedla tri seje, na njih 
pa je obravnavala zlasti možnosti uvajanja nacionalnih omejevalnih ukrepov, medtem ko je na dopisni seji potrdila 
posodobitev Smernic za izvajanje finančnih omejevalnih ukrepov. Ministrstvo je vodilo usklajevanje novele Zakona o 
omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v 
okviru mednarodnih organizacij. 

Prav tako je ministrstvo sodelovalo pri delu meddržavne komisije za Nuklearno elektrarno Krško s Hrvaško, pri delu 
pogajalske skupine, ki bo zastopala Republiko Slovenijo v pogajanjih z avstrijsko stranjo glede možnosti za uveljavitev 
odškodninskega zahtevka proti povzročitelju škode za poplave na Dravi v Republiki Sloveniji 5. novembra 2012 in pri 
zaključku 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). Ministrstvo sodeluje v skupini za pomoč Državnemu 
odvetništvu pri zastopanju na pogovorih glede mirne rešitve aktualnega spora med tujim investitorjem in Slovenijo, 
prav tako pa z njim sodeluje pri oblikovanju sistemskih rešitev na področju zastopanja Slovenije pred mednarodnimi 
sodišči in arbitražami. 94 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Znotraj Sveta Evrope je ministrstvo dejavno prispevalo k delu in razpravam v okviru Odbora pravnih svetovalcev za 
mednarodno javno pravo (CAHDI) in Strokovne redakcijske skupine za učinkovito obravnavo in reševanje primerov v 
meddržavnih sporih (DH-SYSC IV), ki je podskupina Usmerjevalnega odbora Sveta Evrope za človekove pravice (CDDH). 

Ministrstvo se je na mednarodnopravnem področju pripravljalo na predsedovanje Svetu EU v okviru štirih delovnih 
skupin: Delovne skupine za mednarodno javno pravo (COJUR), Podskupine delovne skupine COJUR – Mednarodno 
kazensko sodišče (COJUR-ICC), Delovne skupine za pomorsko mednarodno pravo (COMAR) in Delovne skupine 
svetovalcev za zunanje odnose v sestavi sankcije (RELEX/sankcije). Navedenim skupinam Slovenija predseduje 
nacionalno, iz prestolnice. 

KONZULARNI SEKTOR 

COVID-19 

Na konzularno delo v letu 2020 je vplivala predvsem pandemija covida-19, zaradi katere je od 14. 2. 2020 v ministrstvu 
delovala Konzularna krizna celica (KKC). Njena osnovna naloga je bila pomoč pri vračanju Slovencev iz tujine ob 
vse ostrejših omejitvah potovanj (zgleden primer je reševanje z ladje Diamond Princess v Jokohami). KKC je najprej 
delovala v prostorih Konzularne službe, nato pa je bila zaradi obsega dela in vzpostavitve potrebne infrastrukture 
preseljena na drugo lokacijo. Za boljše obveščanje je bil vzpostavljen tudi namenski e-poštni naslov. 

KKC je opravljala delo na desetih delovnih postajah (sedem v okrogli sejni sobi, dve v sobi za dežurne in ena v prostorih 
konzularne službe v času največjih obremenitev), ves čas v tesnem sodelovanju s Službo za strateške komunikacije. 
Vzpostavljeno je bilo sodelovanje s klicnim centrom na Ministrstvu za javno upravo, kjer se je pri odgovorih na vprašanja 
javnosti študentom medicinske fakultete pod vodstvom strokovnih mentorjev pridružil uslužbenec Ministrstva za 
zunanje zadeve, eden od študentov pa se je vključil v delo KKC. V KKC so bile oblikovane tudi ekipe, ki so strokovno 
podpirale delo dežurnih uslužbencev ministrstva. Uslužbenci so z usklajevanjem repatriacij, reševanjem logističnih, 
vsebinskih in pravnih težav ter nudenjem podpore diplomatskim in konzularnim predstavništvom, delali ne le v 
delovnem času ministrstva, pač tudi v nočnih urah. Na dan so sprejeli in odgovorili na 400 do 600 – ob največjem 
navalu tudi do 800 – vprašanj strank po telefonu ter na nekaj sto vprašanj po elektronski pošti. Ob tem so pripravljali 
evakuacijska potovanja (letala, avtobusi), skrbeli za usklajenost informacij in odločitev (v sodelovanju s Policijo, 
Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za obrambo, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
diplomatsko-konzularnimi predstavništvi, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, zdravstvom, gospodarstvom) in 
odgovarjali na številna vprašanja medijev in političnih predstavnikov. 

Zahvale slovenskih državljanov za uspešno opravljene repatriacije v času pandemije covida-19 
Vir: Arhiv MZZ 
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Za opravljene prevoze slovenskih državljanov (letalo, avtobus) je bilo do 6. aprila, ko je bila evakuacijska aktivnost 
ustavljena, porabljenih okoli 380.000 evrov, pomoč pri vrnitvi pa so uslužbenci nudili skoraj 800 državljanom. 

Delovanje KKC je bilo 26. 4. 2020 zaključeno in KKC razpuščena. 

Po razpustitvi KKC je še naprej deloval telefonski klicni center Konzularnega sektorja, ki je vsak dan v letu 2020 
sprejel med 50 in 120 klicev, povezanih s pandemijo. Omejitve potovalnih možnosti in otežena komunikacija so 
povzročile soočanje s povsem novimi vprašanji. Opravljanje nalog glede posvojitev v mednarodnem prostoru, potovanj 
študentov, športnikov, ekonomske migracije ipd. se je moralo prilagoditi novim pogojem komunikacije in potovanj. 
Redno delo (izdaja dokumentov, mednarodno sodelovanje, overitve, harmonizacija informacij na spletnih portalih) je 
kljub epidemiji potekalo v minimalno zmanjšanem obsegu. 

Za harmonizacijo konzularnega poslovanja slovenske konzularne mreže je bil v juniju organiziran letni konzularni 
posvet, tokrat v virtualni obliki. Virtualno je bilo izvedeno tudi konzularno usposabljanje uslužbencev, napotenih na 
delo v zunanjo službo. 

VIZUMSKO POSLOVANJE IN TUJSKA POLITIKA 

Epidemija je močno vplivala na vizumsko poslovanje, ki je bilo praktično čez noč ustavljeno. Kljub temu je 
Konzularni sektor z rednimi in natančnimi navodili usmerjal delo diplomatske mreže glede postopnega ponovnega 
uvajanja vizumskega poslovanja – ob upoštevanju veljavnih omejitev, gospodarskega interesa in osebnih okoliščin 
posameznikov. Na tej podlagi so diplomatska in konzularna predstavništva izdala več kot tisoč vizumov za nujna 
poslovna potovanja, za izvajanje transportne dejavnosti in nujnih gospodarskih aktivnosti ter zaradi nujnih osebnih 
okoliščin. Poleg tega so diplomatska in konzularna predstavništva v maju ponovno začela sodelovati v postopkih 
izdaje dovoljenj za prebivanje, v drugi polovici leta že v polnem obsegu, in tako bistveno prispevala k ohranjanju za 
državo nujnih gospodarskih dejavnosti. 

V letu 2020 je bilo v Konzularnem sektorju izdanih več kot 100 vizumov. Večina je bila od marca dalje izdana tujcem za 
ureditev statusa, kar je bilo zaradi izrednih razmer ob pandemiji covida-19 močno oteženo. Konzularni sektor je med 
razglasitvijo epidemije v prvem in drugem valu deloval v času uradnih ur in tako omogočal sprotno reševanje težav 
tujcev. 

PREDSEDOVANJE 

Konzularni sektor se je v letu 2020 intenzivno pripravljal tudi na predsedovanje Slovenije Svetu EU, saj bodo uslužbenci 
predsedovali Delovni skupini za vizume in Delovni skupini za konzularno sodelovanje (DS COCON). Delo DS COCON, ki 
se ukvarja z vprašanji konzularne asistence državljanom EU v tujini, je bilo v letu 2020 v celoti namenjeno konzularni 
pomoči evropskim državljanom zaradi raznovrstnih težav v zvezi s pandemijo, predvsem pa izvedbi repatriacij in 
evakuacij v EU. Na podlagi izkušenj iz prvega vala epidemije je DS COCON začel revizijo kriznih načrtov v tretjih 
državah in revizijo ključnih elementov konzularnega kriznega upravljanja, da bi evropskim državljanom zagotovili 
hitro in učinkovito zaščito. 

DIPLOMATSKI PROTOKOL 
Diplomatski protokol je v letu 2020 izvedel štiriintrideset protokolarnih dogodkov, med njimi tri uradne in osem 
delovnih obiskov in srečanj ministrov za zunanje zadeve tujih držav v Republiki Sloveniji. Med večjimi dogodki velja 
izpostaviti 15. blejski strateški forum, ki ga je ministrstvo organiziralo v sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost 
in izvedbo ministrskega srečanja Central 5. 

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, ki se izdajajo na podlagi ugotovljene 
vzajemnosti s posameznimi državami. Pripravil je spremembo Pravilnika o diplomatski, konzularni in službeni 
izkaznici. Spremenjeni pravilnik je bil sprejet v letu 2020. Diplomatski protokol je sodeloval pri pripravi predlogov 
sporazumov oziroma dogovorov o zaposlovanju družinskih članov tujih diplomatskih predstavništev (dogovor z Veliko 
Britanijo in Severno Irsko, sklenjen 31. 12. 2020) in posredoval soglasja v postopkih tovrstnih zaposlitev v konkretnih 
primerih. 

Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pri delovanju Registra diplomatskih predstavništev in diplomatov ter Aplikacije 
za izdelavo diplomatskih, konzularnih in službenih izkaznic je bila na podlagi predlogov Diplomatskega protokola 
ustvarjena nova aplikacija, ki se bo v prihodnje še nadgrajevala. Namen nove aplikacije je poenostavitev dela, bolj 
natančen prenos podatkov med ministrstvom za zunanje zadeve, ministrstvom za notranje zadeve (centralnim 
registrom prebivalstva) in izdelovalcem ter digitalizacija postopkov. 
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V sodelovanju s pristojnimi organi je Protokol sodeloval pri obravnavi primerov na področjih varovanja in zagotavljanja 
varnosti diplomatskih predstavništev in njihovega osebja, imunitet v sodnih postopkih in v postopkih o prekrških, 
davčnih predpisov, parkiranja in izvajal aktivnosti v zvezi z diplomatskimi vozili, nakupi nepremičnin za potrebe tujih 
predstavništev itd. 

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

Statistični pregled dela po posameznih delovnih področjih: 

1. Organizacija in izvedba obiskov ter vodenje protokolarnih dogodkov: 
• 3 uradni obiski ministra za zunanje zadeve tuje države; 
• 8 delovnih obiskov in srečanj ministrov za zunanje zadeve tujih držav; 
• 1 obisk visokega predstavnika; 
• 6 zasedanj in drugih srečanj; 
• 1 mednarodna konferenca; 
• 2 diplomatsko-gospodarska športna dogodka; 
• 13 drugih protokolarnih dogodkov, kot so sprejemi, obedi in drugo. 

2. Privilegiji in imunitete ter diplomatska korespondenca: 
• izdaja 278 diplomatskih, 127 službenih, 10 konzularnih in 7 izkaznic za častne konzularne funkcionarje; 
• izdaja 439 osnovnih potrdil za oprostitev davkov; 
• vodenje 27 postopkov izdaje agremajev za tuje veleposlanike; 
• vodenje 15 postopkov izdaje soglasij za tuje obrambne in vojaške atašeje; 
• vodenje 2 postopkov za izdajo soglasja za tuja policijska atašeja; 
• priprava 31 predaj poverilnih pisem tujih veleposlanikov predsedniku RS; 
• priprava 24 poverilnih pisem slovenskim veleposlanikom; 
• priprava 1 patentnega pisma slovenskemu generalnemu konzulu in 7 patentnih pisem slovenskim častnim 

konzulom; 
• priprava 6 eksekvatur tujim konzularnim funkcionarjem. 

PREVAJALSKI ODDELEK 

Prevajalski oddelek zagotavlja prevode besedil iz slovenščine v angleščino, francoščino in nemščino ter obratno. 

V letu 2020 je opravil prevode 1006 dokumentov v obsegu 1870 strani ter lekture 795 dokumentov v obsegu 1513 strani. 
Tolmača oddelka sta sodelovala na 35 dogodkih (AN, FR), od tega sta na 12 dogodkih tolmačila simultano in na 23 
konsekutivno. 

Med najobsežnejšimi projekti v letu 2020 so bili prevodi predstavitvenega dokumenta RS pogodbenim telesom OZN 
o človekovih pravicah (143 str.), primopredajnega zapisnika ob najemu stavbe Régent 45–46 v Bruslju (101 str.) in 
ekonomskega pregleda OECD (68 str.) ter lekture predstavitvenega dokumenta RS pogodbenim telesom OZN o 
človekovih pravicah (137 str.), letnega poročila MZZ 2019 (140 str.), priporočil IHRA (56 str.) in poročila SMOM (55 str.). 
Najpomembnejša dogodka s tolmačenjem sta bila odprtje in okrogla miza voditeljev na BSF 2020 ter uradni obisk 
zunanjega ministra Francoske republike v Ljubljani. 

Oddelek je poleg osnovne dejavnosti prevajanja, lektoriranja in tolmačenja urejal tudi naročanje zunanjih tolmačev za 
potrebe ministrstva (25 dogodkov), pripravljal in izvajal preizkuse znanja tujih jezikov za kandidate za zunanjo službo 
(58 kandidatov), sodeloval pri dveh redakcijah v strokovni skupini Vlade Republike Slovenije za redakcijo prevodov 
mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, in zagotovil mentorstvo za dve diplomantki 
prevajalstva na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 
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IZHODNE/VHODNE GOSPODARSKE DELEGACIJE Z UDELEŽBO PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
SLOVENIJE BORUTA PAHORJA, PREDSEDNIKA VLADE JANEZA JANŠE IN MINISTRA ZA ZUNANJE 
ZADEVE DR. ANŽETA LOGARJA, PRI KATERIH JE SODELOVALO MINISTRSTVO 

Načrtovane, vendar zaradi pandemije covida-19 prestavljene, so bile izhodne delegacije z udeležbo slovenskih 
gospodarstvenikov: obisk predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja v Republiki Južni Afriki ter obiska ministra 
za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja v Republiki Koreji in Kanadi. V okviru vhodnih gospodarskih delegacij je bil 
načrtovan, a nato odpovedan, obisk predsednika Republike Portugalske dr. Marcela Rebela de Souse v Republiki 
Sloveniji z znanstveno-tehnološko in gospodarsko komponento. 

22. julija se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor mudil na uradnem obisku v Slovaški republiki v spremstvu 
izhodne gospodarske delegacije. Člana uradne delegacija sta bila tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravko Počivalšek in ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec. Gospodarsko delegacijo so 
sestavljali predstavniki podjetij in institucij s področij krožnega gospodarstva, informacijsko-komunikacijskih in 
pametnih tehnologij, avtomobilske industrije, e-mobilnosti in umetne inteligence. Organiziran je bil Poslovni forum, 
na katerem je sodelovalo 34 slovenskih in slovaški podjetij ter institucij. 

14. oktobra je bil izveden uradni obisk ministra dr. Anžeta Logarja v Češki republiki. Načrtovana je je bila spremljajoča 
gospodarska delegacija s predstavniki 25 slovenskih podjetij, vendar je bila zaradi poslabšanja epidemiološke slike v 
obeh državah odpovedana. 

7. in 8. decembra je potekal uradni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše v Državi Izrael. V 
okviru gospodarskega dela je bilo izvedeno srečanje s predstavniki podjetij iz sektorja kibernetske varnosti in umetne 
inteligence, okrogla miza s predstavniki izraelskega inovacijskega ekosistema ter podpis Skupne deklaracije na 
področju tehnoloških inovacij med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Izraelsko 
upravo za inovacije. 

UDELEŽBA VODILNIH PREDSTAVNIKOV MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE NA 
GOSPODARSKIH DOGODKIH V REPUBLIKI SLOVENIJI 
31. januarja je tedanji minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar sodeloval na dogodku Skupina Pošta Slovenije 
– regionalni povezovalec v logistiki v organizaciji Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo ter v sodelovanju 
s podjetjema Pošta Slovenije in Intereuropa. Predstavljene so bile poslovne priložnosti na trgih jugovzhodne Evrope. 

7. oktobra je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar sodeloval na poslovni konferenci Izvozniki 2020. 
Konferenca, ki sta jo tretje leto zapored organizirala Časopisna hiša Delo in Inštitut za strateške rešitve, je potekala 
pod naslovom Gospodarstva držav srednje in vzhodne Evrope: prostranstva neizkoriščenih priložnosti v novi dobi. 

Od 20. do 22. oktobra je potekal 7. simpozij o elektromobilnosti, ki ga je tradicionalno organiziralo društvo E-mobility. 
Sodelovali so predstavniki institucij in podjetij iz Nemčije, Nizozemske, Združenih držav Amerike, Norveške, Švedske, 
Danske in Španije. V uvodnem delu je nastopil tedanji državni sekretar v ministrstvu Tone Kajzer. 

Državni sekretar Tone Kajzer na 7. simpoziju o elektromobilnosti 
Vir: Arhiv MZZ 
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ZASEDANJA MEŠANIH KOMISIJ ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE 

Načrtovana, vendar zaradi pandemije odpovedana, so bila zasedanja mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje: 
Medvladna slovensko-ruska komisija za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, Medvladna 
slovensko-turkmenistanska komisija za gospodarsko sodelovanje, Mešana komisija za gospodarsko sodelovanje med 
Republiko Slovenijo in Arabsko republiko Egipt, Medvladna komisija za trgovinsko-gospodarsko sodelovanje med 
Republiko Slovenijo in Ukrajino ter zasedanje Skupnega odbora Slovenija-Koroška. 

3. in 4. februarja je v Republiki Sloveniji potekalo 8. zasedanje Medvladne slovensko-beloruske komisije za 
trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje. Namenjeno je bilo pregledu dvostranskega 
sodelovanja na področju blagovne menjave, investicij, storitev, turizma in prometa ter prepoznavanju poslovnih 
priložnosti. 

BILATERALNE GOSPODARSKE KONZULTACIJE 

Predvidene, a zaradi pandemije prestavljene, so bile gospodarske konzultacije na ravni generalnih direktorjev za 
gospodarsko diplomacijo Ministrstev za zunanje zadeve Republike Slovenije in Francije za izvajanje gospodarskega 
dela programa skupnega Akcijskega načrta strateškega partnerstva med državama za obdobje 2019–2022. Na ravni 
generalnih direktorjev za gospodarsko diplomacijo so bile načrtovane in nato prestavljene tudi bilateralne 
gospodarske konzultacije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko ter med Republiko Slovenijo in 
Romunijo, ki so bile namenjene krepitvi bilateralnega gospodarskega sodelovanja. 

5. februarja so v Ljubljani potekale politične konzultacije med Republiko Slovenijo in Etiopijo na ravni generalnih 
direktorjev. Del konzultacij je bil namenjen vsebinam z gospodarskega področja: investicijam, trgovini, turizmu in 
čebelarstvu. 

1. junija je med Republiko Slovenijo in Državo Izrael potekala spletna konferenca, ki so se je udeležili predstavniki 
Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve Države Izrael. Glavna tema 
pogovorov je bila oživitev turizma in neposredne letalske povezave med Ljubljano in Tel Avivom. Izkazana je bila tudi 
želja po nadaljevanju projekta Horizon 2020. 

DRUGI IZHODNI/VHODNI OBISKI IN POSLOVNI DOGODKI TER AKTIVNOSTI DIREKTORATA ZA 
GOSPODARSKO IN JAVNO DIPLOMACIJO 

Načrtovane, vendar zaradi pandemije preložene, so bile izhodne delegacije z udeležbo slovenskih 
gospodarstvenikov: v sodelovanju in soorganizaciji z Ministrstvom za zunanje zadeve obisk ministra za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v Republiki Gani, obisk tedanjega državnega sekretarja mag. Dobrana Božiča v 
Republiki Senegal in obisk predstavnikov Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo – v soorganizaciji s poslovnimi 
klubi – v Zambiji in Tuniziji. V okviru vhodnih gospodarskih delegacij je bil načrtovan in pozneje odpovedan obisk 
ministrice za politično koordinacijo nemške zvezne dežele Baden-Württemberg Therese Schopper. Opravljeno je bilo 
virtualno srečanje z državnim sekretarjem Gašperjem Dovžanom. Načrtovan, a prestavljen, je bil tudi obisk vhodne 
gospodarske delegacije iz Španije (Kanarski otoki) pod vodstvom predsednika avtonomne vlade Ángela Victorja. 

Vse leto so potekale priprave na predstavitev Republike Slovenije na svetovni razstavi Expo 2020 Connecting 
Minds, Creating Future v Združenih arabskih emiratih, s poudarkom na trajnostnih, visokotehnoloških in inovacijskih 
rešitvah. Svetovna razstava je bila prestavljena na obdobje med 1. oktobrom 2021 in 31. marcem 2022. 

7. januarja je Inštitut za strateške rešitve v reviji The Adriatic Journal predstavil študijo o Zahodnem Balkanu, 
kjer je poudarek na poslovnih priložnostih za slovensko izvozno gospodarstvo. Objavljen je bil tudi članek o slovenski 
gospodarski diplomaciji. 

21. januarja je zasedal Svet za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, ki sta mu sopredsedovala tedanji 
minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. 
Osrednja tema: Program za promocijo investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 2020–2024 in 
aktivnosti za internacionalizacijo v prvi polovici leta 2020. 

Od 2. do 5. februarja je na Japonskem potekal obisk predstavnikov 30 slovenskih podjetij. Obiska v organizaciji 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se je udeležil generalni direktor Direktorata za gospodarsko in javno 
diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Iztok Grmek. Organizirana sta bila poslovni forum in predstavitev 
novih priložnosti na področju Družbe 5.0., energetike, logistike in transporta. Podpisana je bila sponzorska pogodba 
za Slovensko hišo v času olimpijskih iger v Tokiu. 

1. in 2. marca je Republiko Slovenijo obiskala visoka delegacija Savdskega investicijskega sklada. V iskanju 
poslovnih priložnosti so se odvila srečanja s predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Mestne 
občine Ljubljana, Javne agencije SPIRIT Slovenija, Instituta Jožef Stefan in podjetij. 
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4. in 5. marca je potekal obisk vhodne gospodarske delegacije v Republiko Slovenijo iz ameriške zvezne države 
Nevada. Kot predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve je na poslovni konferenci sodeloval generalni direktor mag. 
Iztok Grmek. 

Obisk poslovne delegacije iz Zvezne države Nevada v Sloveniji 
Vir: Arhiv MZZ 

Med 9. in 14. marcem je bila organizirana izhodna poslovno-razvojna delegacija v Houston in Dallas, ZDA, v 
organizaciji združenja AmCham Slovenija ter v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija, Veleposlaništvom 
Republike Slovenije v Washingtonu in Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije. V delegaciji so sodelovali 
predstavniki podjetij s področij informacijsko-komunikacijskih, letalskih in vesoljskih tehnologij ter obnovljivih virov 
energije. Hkrati sta bila načrtovana, a zaradi pandemije odpovedana, dva promocijskega dogodka: I Feel Slovenia 
Night in poslovna konferenca Texas Feels Slovenia. 

19. junija je potekalo drugo zasedanje Sveta za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, ki sta mu 
sopredsedovala minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek. Ključne vsebine: gospodarska diplomacija v času pandemije, pobuda Tri morja ter investicijski in 
prostotrgovinski sporazumi. 

Seja Sveta za internacionalizacijo gospodarstva v juniju 
Vir: Arhiv MZZ 
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7. julija je potekal spletni dogodek Javne agencije SPIRIT Slovenija Trenutne razmere in prihodnje usmeritve 
slovenskega gospodarstva po covidu-19, na katerem je sodelovalo Veleposlaništvo Republike Slovenije na Japonskem. 

Od 3. do 5. septembra so se v Københavnu na mednarodnem festivalu notranjega oblikovanja 3daysofdesign 
drugo leto zapored predstavili slovenski oblikovalci. Osem slovenskih podjetij je predstavilo oblikovalske dosežke 
na razstavi The Circle (Krog). Osrednji temi sta bili krožno gospodarstvo in trajnostni razvoj. Dogodek je bil izveden 
ob sodelovanju Veleposlaništva Republike Slovenije v Københavnu, Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo, 
Javne agencije SPIRIT Slovenija ter Centra za kreativnost Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. 

Razstava The Circle (Krog), festival notranjega oblikovanja na Danskem 
Vir: Arhiv MZZ 

15. septembra je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekal Nanodan v Ljubljani, kjer je svoje dejavnosti 
predstavilo sedem čeških podjetij s področja nanotehnologije. Skupaj s češkim ministrom za zunanje zadeve Tomášem 
Petříčkom je udeležence pozdravil tedanji državni sekretar Tone Kajzer. Dogodka, ki sta ga organizirala Veleposlaništvo 
Češke republike v Ljubljani in Združenje nanotehnološke industrije Češke republike, se je udeležilo 20 predstavnikov 
slovenskih institucij in podjetij. 

28. oktobra je ob udeležbi predstavnikov Veleposlaništva Republike Slovenije v Moskvi potekala spletna konferenca 
Perspektive trgovinsko-gospodarskega sodelovanja med Rusijo in Slovenijo v letu 2021. Predstavljene so bile 
priložnosti za poslovanje na področju digitalizacije, energetike, nanotehnologij in investicij ter poslovanje v času 
pandemije. 

5. novembra je potekalo virtualno poslovno srečanje, namenjeno povezovanju med Republiko Slovenijo in 
Republiko Italijo na področju lesne industrije, inovacij in zelenih tehnologij. Organiziralo ga je Veleposlaništvo 
Republike Slovenije v Rimu v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter Lesarskim grozdom Slovenije. Na italijanski strani sta sodelovala Gospodarska zbornica in Tehnološki 
park iz Bolzana. 

5. novembra je potekal spletni dogodek Vizija trajnostne prihodnosti v soorganizaciji Veleposlaništva Republike 
Slovenije v Tokiu, Delegacije Evropske Unije v Tokiu ter nevladne japonske organizacije Institute for Global 
Environmental Strategies. Predstavljeni so bili Republika Slovenija kot predsedujoča Svetu Evropske unije 2021, 
slovenski načrt krožnega gospodarstva in interes za sodelovanje z Japonsko pri projektih Družbe 5.0. 

Slovenska podjetja so se od 5. do 10. novembra predstavila na tretjem mednarodnem uvoznem sejmu China 
International Import Expo v Šanghaju. V priprave sta bila vključena Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pekingu 
ter Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo. Od 10. do 12. novembra je prav tako v Šanghaju potekal sejem 
Prowine, na katerem se je Republika Slovenija predstavila že drugič. 
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Od 10. novembra do 7. decembra so bili v organizaciji Veleposlaništva Republike Slovenije v Pekingu izvedeni štirje 
poslovni dogodki, na katerih je bila Republika Slovenija predstavljena kot turistična, kulturno zanimiva in zelena 
država. Promocija je bila namenjena tudi slovenskemu poslovnemu okolju in slovenskim vinom. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je 10. decembra v sodelovanju s predstavništvom Evropske komisije v Republiki 
Sloveniji, Ministrstvom za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za finance in Finančno upravo Republike 
Slovenije organiziralo sestanek s slovenskimi podjetji in predstavilo izid pogajanj o prihodnjem partnerstvu 
Evropske unije z Združenim kraljestvom. Sodelovalo je 76 gospodarskih subjektov. 

15. decembra je v organizaciji Veleposlaništva Republike Slovenije v Pekingu in v sodelovanju z Dansko trgovinsko 
zbornico na Kitajskem, Centrom Evropske unije za srednja in mala podjetja ter organizacijo European Union Intellectual 
Property Roadmap Helpdesk potekala prva hibridna delavnica o zelenem in krožnem gospodarstvu. 

Generalni direktor mag. Iztok Grmek se je s sodelavkami in sodelavci aktivno udeležil naslednjih virtualnih poslovnih 
dogodkov: 

• 24. septembra spletne konference o poslovanju z Ukrajino. Ključni namen je bil sodelovanje v razmerah po 
pandemiji in iskanje rešitev z vladno podporo na obeh straneh. 

• 16. oktobra spletnega dogodka Čaj z razlogom v organizaciji Britansko-slovenske gospodarske zbornice in v 
sodelovanju z Novo Kreditno banko Maribor, britanskim veleposlaništvom v Ljubljani in Javno agencijo SPIRIT 
Slovenija. Osrednja tema so bile posledice pandemije in brexita za slovensko gospodarstvo. Sicer je v letu 
2020 potekalo več poslovnih srečanj v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve, namenjenih dvostranskim 
gospodarskim odnosom z Združenim kraljestvom po njegovem izstopu iz Evropske unije. 

• 22. oktobra spletne konference glede kreditiranja in podpore slovenskim podjetjem pri poslovanju na 
ukrajinskem tržišču. 

• 10. novembra virtualnega srečanja slovenskih poslovnežev iz Argentine in Brazilije, ki ga je v sodelovanju 
z Veleposlaništvoma Republike Slovenije v Braziliji in Argentini organizirala Slovenska globalna poslovna 
povezava iz São Paola. 

• 19. novembra virtualnega dogodka z naslovom Paraguayan export-import to Europe via the Port of Koper 
– Doing business with the Port of Koper v organizaciji Veleposlaništva Paragvaja na Dunaju in Luke Koper. 

• 24. novembra virtualnega dogodka za slovenske izvoznike, namenjenega poslovnim priložnostim v Kanadi 
v organizaciji Slovenskega podjetniškega sklada. 

• 10. decembra virtualnega srečanja Globalno poslovno slovenstvo, sodelovanje in razvoj v organizaciji 
Slovenske poslovne globalne povezave in pod pokroviteljstvom Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu ter s sodelovanjem Ministrstva za zunanje zadeve. 

JAVNA DIPLOMACIJA IN MEDNARODNO SODELOVANJE V KULTURI 
Čeprav so bile aktivnosti javne in kulturne 
diplomacije omejene zaradi epidemije, so 
bili z novimi pristopi in formati sodelovanja 
doseženi vsi začrtani cilji. V ospredju so bile 
priprave kulturnih projektov in promocijskih 
aktivnosti za predsedovanje Republike 
Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2021. V 
Podskupini za komunikacijo z javnostmi in 
promocijo je Ministrstvo za zunanje zadeve 
vzpostavilo tri obsežne projekte o trajnostni 
prihodnosti bivanja: bralno platformo Europe 
Readr, razstavo slovenskega oblikovanja 
Prihodnost bivanja in cikel razprav Umetna 
inteligenca – naša prihodnost? 

Slovenski kulturni praznik: Ob odprtju 
razstave Med nebom in zemljo Fakultete 
za arhitekturo Univerze v Ljubljani je bil 
organiziran sprejem za diplomatski zbor. 
Predstavljene so bile prednostne naloge na 
področju kulture v zunanji politiki v letu 2020: 
evropsko sodelovanje, kulturne in kreativne 
industrije ter raziskovalna umetnost. 

Vir: Arhiv MZZ 
Razstava Med nebom in zemljo 
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Evropsko sodelovanje: Ministrstvo za zunanje zadeve je bilo tudi med najaktivnejšimi člani Evropske mreže nacionalnih 
ustanov za kulturo – EUNIC. Število slovenskih diplomatskih in konzularnih predstavništev, aktivnih v tej mreži, se je 
dvignilo s 16 na 20. V upravni odbor mreže je bila za obdobje 2020–2022 z veliko večino izbrana vodja Sektorja za javno 
diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi Petra Kežman. Z EUNIC je bil soustvarjen tudi največji kulturno-
promocijski projekt predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije Europe Readr. Ob pandemiji, ki je močno 
prizadela kulturni sektor, je Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj z drugimi člani mreže opozarjalo na prispevek kulture 
k mednarodnemu razvoju in stabilnosti ter pozivalo k močnejši politični in finančni podpori kulturnemu sektorju. 

Dan inovativnosti 2020 v sodelovanju s platformo Creativeforum.si 
Avtor: Samo Selimović 

Kulturne in kreativne industrije: 
v okviru številnih mednarodnih 
projektov je Ministrstvo za zunanje 
zadeve promoviralo slovenske 
kulturne in kreativne podjetnike, 
na ravni Organizacije združenih 
narodov pa sodelovalo v pripravah 
na dogodek Mednarodno leto 
kreativnega gospodarstva za 
trajnostni razvoj 2021. Skupaj z 
nacionalnimi in mednarodnimi 
partnerji je bila vzpostavljena 
platforma Creativeforum.si za 
spodbujanje sodelovanja med 
kreativnim sektorjem, gospodarstvom 
in oblikovalci politik. Z Gospodarsko 
zbornico Slovenije je bil 30. novembra 
organiziran Dan inovativnosti 2020, 
namenjen spodbujanju sodelovanja 
med gospodarstvom in kreativnim 
sektorjem. Konference, ki je v celoti 
potekala prek spleta, se je udeležilo 
4.800 udeležencev iz več kot 60 držav. 

Raziskovalna umetnost: z Zavodom Kersnikova je bilo pripravljenih več komunikacijskih aktivnosti, da bi mednarodni 
javnosti predstavili prodornost slovenskih raziskovalnih umetnikov. Pripravljenih je bilo 25 projektov, ki bi jih 
diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini podprla, vendar je bila zaradi pandemije izvedena 
le peščica. Med najbolj vidnimi je bil slovenski nastop na jesenskem mednarodnem festivalu Touch Me v Zagrebu. 

Iz skupnega sklada sta Ministrstvo 
za zunanje zadeve in Ministrstvom za 
kulturo ob sodelovanju diplomatskih 
in konzularnih predstavništev 
Republike Slovenije v tujini podprla 
91 kulturnih in umetniških projektov, 
vendar jih je bilo zaradi pandemije 
izvedenih le nekaj več kot 60. 
Gre za enega najpomembnejših 
instrumentov, ki kulturo umešča 
v središče zunanje politike, 
promovira odličnost slovenskih 
dosežkov v kulturi in spodbuja tako 
medkulturni dialog kot bilateralno in 
multilateralno sodelovanje v kulturi. 
Povečalo se je število digitalnih 
projektov. Tudi ob dnevu državnosti 
so bili na družbenih omrežjih 
svetovni javnosti predstavljeni izseki Razstava Alana Forda v Beogradudosežkov slovenske kulturne scene. Avtor: Irena Herak 
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Posebna pozornost je bila namenjena 100. obletnici rojstva slovensko-paragvajske antropologinje dr. Branislave 
Sušnik, ki je s svojim delom in življenjsko potjo pomembno zaznamovala znanost in povezala Republiko Slovenijo z 
južnoameriškim kulturnim prostorom. 

Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je ob 100. obletnici rojstva slovensko-paragvajske antropologinje dr. 
Branislave Sušnik nagovoril udeležence seminarja o njenem delu in življenju 
Vir: Arhiv MZZ 

Slovenistike (lektorati in študiji slovenskega jezika, literature in kulture) delujejo na 61 tujih univerzah, večinoma 
evropskih, pa tudi na Japonskem, Kitajskem, v Združenih državah Amerike in Argentini. Večina dogodkov je bila 
izvedena v virtualni obliki. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je svojo umetniško zbirko razširilo s 40 novimi umetniškimi deli mlajših slovenskih 
avtorjev, ki bodo razstavljena na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini. Skupaj z Zvezo 
društev slovenskih likovnih umetnikov je Ministrstvo za zunanje zadeve o tem posnelo tudi kratek video. Umetniška 
zbirka je bila vzdrževana in restavrirana s pomočjo strokovnjakov iz Narodne galerije. 

V okviru vladnega projekta za prenovo in optimizacijo spletnih mest državne uprave so bile vsebine s starih 
spletnih strani Ministrstva za zunanje zadeve v celoti preseljene na vladni portal GOV.SI. V skladu z zahtevami Zakona 
o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij je bila zagotovljena dostopnost vsebin za uporabnike z različnimi oblikami 
oviranosti. Hkrati je prišlo do vzpostavitve prenosa vsebin s spletnih mest diplomatsko-konzularnih predstavništev 
Republike Slovenije v tujini v vladni portal GOV.SI. 

Ministrstvo je skrbelo tudi za številne druge aktivnosti javne diplomacije v kontekstu blagovne znamke I feel Slovenia. 
Posebne pozornosti je bil deležen svetovni dan čebel (20. maj), ko je bila Republika Slovenija med osrednjimi 
udeleženkami slovesnosti v okviru agencije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Kljub fizičnim in 
finančnim omejitvam je Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
ter ob podpori diplomatsko-konzularne mreže Republike Slovenije uspelo izvesti več kot 30 projektov po vsem svetu. 

OECD – ORGANIZACIJA ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ 
5. junija je potekala videokonferenca ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z generalnim sekretarjem 
OECD Joséjem Ángelom Gurrío. Na slovenski strani so bili prisotni tudi minister za finance mag. Andrej Šircelj ter 
državni sekretarki z Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Osrednja tema: pregled 
dvostranskega sodelovanja v luči ukrepov za okrevanje gospodarstva po pandemiji. 

20. julija je bila izvedena videokonferenca ob 10. obletnici članstva Republike Slovenije v OECD ob hkratni 
predstavitvi Ekonomskega pregleda Republike Slovenije 2020. Na slovenski strani so bili prisotni minister za zunanje 
zadeve dr. Anže Logar, minister za finance mag. Andrej Šircelj, tedanji minister za zdravje Tomaž Gantar in minister za 
delo, družine in socialne zadeve Janez Cigler Kralj. Na strani OECD sta se v razpravo vključila generalni sekretar OECD 
José Ángel Gurría in direktor Álvaro Santos Pereira. 

9. oktobra je potekala virtualna mednarodna konferenca Vrh spretnosti 2020 – globalna razprava o strategiji 
spretnosti za svet v okrevanju, na kateri je prek videopovezave sodelovalo več kot 700 udeležencev. Republika 
Slovenija je konferenco pripravila na predlog in povabilo OECD. 

14. decembra je potekala hibridna prireditev ob 60. obletnici OECD, na kateri je – podobno kot večina drugih 
nastopajočih – z videonagovorom sodeloval predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša. 
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Med 25. novembrom in 23. decembrom je državni sekretar dr. Stanislav Raščan opravil niz ločenih virtualnih 
srečanj s kandidati za novega generalnega sekretarja OECD iz Češke republike, Danske, Poljske, Švice in Združenih 
držav Amerike ter s kandidatkami iz Estonije, Grčije in Švedske. 

POBUDA TRI MORJA 

19. oktobra je v organizaciji predsedujoče Estonije potekal hibridni predsedniški Vrh pobude Tri morja. Direktorat 
za gospodarsko in javno diplomacijo je v povezavi s Kabinetom predsednika vlade Republike Slovenije poleg vsebinskih 
in organizacijskih priprav na slovenski strani koordiniral tudi slovenske strateške infrastrukturne projekte, ki so bili na 
interaktivni spletni platformi javno predstavljeni v času vrha. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je nastopil 
na panelu, ki je bil namenjen usklajevanju Skupne izjave, minister dr. Anže Logar se je udeležil panela o izzivih in 
priložnostih čezmejnih infrastrukturnih projektov ter o vlogi in pomenu Sklada pobude Tri morja, tedanji državni 
sekretar Tone Kajzer pa je sodeloval na panelu o srednjeročnih perspektivah pobude. Vrh pobude Tri morja je pokazal 
podobnost stališč držav članic. Poleg strateških vidikov delovanja pobude so bili v ospredju njen napredek, umeščenost 
v globalne politične razprave in varnostni vidiki. Zaradi globalnih posledic za zdravstveno stanje so bile obravnavane 
tudi gospodarske posledice pandemije. 

Minister dr. Anže Logar na oktobrskem virtualnem vrhu pobude Tri morja 
Vir: Arhiv MZZ 

6. novembra je v organizaciji SID banke, d. d., in ob sodelovanju Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo 
potekala virtualna Mini konferenca Investicijskega sklada pobude Tri morja. Šlo je za poslovni dogodek v nizu 
tovrstnih srečanj, ki so doslej potekala v prestolnicah nekaterih držav članic pobude. Namen te konference je bil 
seznaniti slovenska podjetja s poslovnimi priložnostmi, ki bodo na voljo v okviru Sklada pobude Tri morja. 

Generalni direktor mag. Iztok Grmek na virtualni mini konferenci Investicijskega sklada pobude Tri morja (levo) 
in na videokonferenci nacionalnih koordinatorjev Pobude 17 + 1 (desno) 
Vir: Arhiv MZZ 
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POBUDA 17 + 1 

Vrh voditeljev držav Pobude 17 + 1 je bil načrtovan za 15. in 16. april, vendar je bil zaradi pandemije prestavljen. 

8. maja je potekala spletna konferenca nacionalnih koordinatorjev Pobude 17 + 1, na kateri je kot slovenski 
predstavnik sodeloval generalni direktor Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo mag. Iztok Grmek. Razprava 
na konferenci je bil namenjena ukrepom za zagon gospodarstev držav članic pobude po pandemiji. 

DAN LATINSKE AMERIKE IN KARIBOV TER DAN AFRIKE 

Ministrstvo za zunanje zadeve je v sklopu mednarodne konference Dnevi Latinske Amerike in Karibov izvedlo 
virtualni seminar s poudarkom na krožnem gospodarstvu, in sicer v sodelovanju z Mednarodno fundacijo EU-LAK. 

10. novembra je potekala 9. mednarodna spletna konferenca Dan Afrike z naslovom Afrika in Evropska unija: 
sodelovanje za trajnostno prihodnost, ki so jo soorganizirali Ministrstvo za zunanje zadeve, Evropska komisija in Afriški 
program inštituta Chatham House. Spletna konferenca je bila posvečena povezovanju Afrike in Evrope, doseganju 
napredka pri zelenem prehodu in podnebni politiki ter iskanju priložnosti za dolgoročno gospodarsko okrevanje po 
pandemiji. Na okrogli mizi Onkraj covida-19: priložnosti za družbeno-ekonomsko okrevanje v organizaciji Direktorata 
za gospodarsko in javno diplomacijo so sodelovali predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije in zainteresiranih 
podjetij. 

BUSINESS TO DIPLOMACY 

Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo je tudi v letu 2020 nadaljeval z delovnimi dogodki Business-2-
Diplomacy, ki so namenjeni predstavitvi inovativnih in izvozno usmerjenih slovenskih podjetij diplomatskemu zboru v 
Republiki Sloveniji, s čimer se povečujejo možnosti za njihovo internacionalizacijo. Direktorat za gospodarsko in javno 
diplomacijo je izvedel dva takšna dogodka. 

23. januarja je bil opravljen delovni obisk na sedežu podjetja Revoz, d. d., v Novem mestu. Udeležence so nagovorili 
tedanji državni sekretar mag. Dobran Božič, francoska veleposlanica v Republiki Sloveniji Florence Ferrari in kot 
glavni gostitelj predsednik uprave Skupine Renault Kaan Özkan. Osrednja tema: e-mobilnost in predstavitev Skupine 
Renault. 

Državni sekretar Božič na sedežu podjetja Revoz, d. d., januarja v Novem mestu 
Vir: Arhiv MZZ 
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7. februarja je v Kranjski Gori potekala prireditev Smučajmo z Elanom v sodelovanju s podjetjem Elan in Občino 
Kranjska Gora. Dogodek sta poleg namestnika predsednika uprave Elan, d. o. o., Leona Korošca gostila minister za 
zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar in generalni direktor Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo mag. Iztok 
Grmek. Prisotna je bila večina rezidenčnih veleposlanikov v Republiki Sloveniji in tudi nekateri nerezidenčni. 

Generalni direktor mag. Iztok Grmek na prireditvi Smučajmo z Elanom 
Vir: Arhiv MZZ 

Dogodka Business-2-Diplomacy, ki sta bila načrtovana v sodelovanju s Pošto Slovenije (april 2020) in Institutom 
Jožef Stefan (maj 2020), sta bila zaradi epidemioloških razmer odpovedana. 

AKTIVNOSTI GOSPODARSKE DIPLOMACIJE, POVEZANE S PANDEMIJO COVIDA-19 

V prvih sedmih mesecih leta 2020 sta Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pekingu in Konzulat Republike 
Slovenije v Šanghaju zbrala 193 m³ oziroma okoli 15,5 tone zaščitne opreme za potrebe Republike Slovenije ob 
epidemiji covida-19. Donacije so prispevali država, province, mesta, organizacije, društva in podjetja. Veleposlaništvo 
Republike Slovenije v Pekingu in Konzulat Republike Slovenije v Šanghaju sta nudila vso podporo pri dobavi zaščitne 
medicinske opreme iz Kitajske v Republiko Slovenijo. 

Kitajska donacija zaščitne medicinske opreme Sloveniji 
Vir: Arhiv MZZ 
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Na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je Ministrstvo za infrastrukturo 
ob začetku pandemije oblikovalo Medresorsko delovno skupino za prevoznike. Cilj je bil odpravljanje težav pri 
prehajanju meja za prevoznike tovornih vozil in voznike, ki sodelujejo v mednarodnem prevozu potnikov. V delovno 
skupino so bili poleg predstavnikov Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice in Ministrstva za 
notranje zadeve vključeni tudi predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve. Od 20. marca do 23. decembra je bilo 
izvedenih 110 avdiokonferenc. 

POSVET EKONOMSKIH SVETOVALCEV 

Redni letni posvet ekonomskih svetovalcev je bil načrtovan za 8. in 9. april. Prvi dan je bil posvet predviden v okviru 
3. konference o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju. V okviru konference je Direktorat za 
gospodarsko in javno diplomacijo pripravljal panel za slovenska podjetja o sistemu javnega naročanja v Organizaciji 
združenih narodov. Zaradi epidemioloških razmer je bil redni letni posvet ekonomskih svetovalcev odpovedan. 

DAN GOSPODARSKE DIPLOMACIJE 

PV okviru 53. mednarodnega obrtnega sejma v Celju je bil v septembru načrtovan 10. dan gospodarske diplomacije. Kot 
gostujoča država je bila predvidena Madžarska, dogodka pa naj bi se udeležili vodilni madžarski vladni predstavniki. 
Zaradi epidemioloških razmer sta bili obe prireditvi odpovedani. 

BLEJSKI STRATEŠKI FORUM 

V okviru 15. blejskega strateškega foruma je Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo v sodelovanju s Strateško-
razvojno-inovativnim partnerstvom Tovarne prihodnosti in v koordinaciji z Institutom Jožef Stefan načrtoval izvedbo 
panela o robotiki. Zaradi epidemioloških razmer je bil 15. blejski strateški forum izveden v omejenem obsegu, 
načrtovani panel pa je odpadel. 

PROJEKTNI GOSPODARSKI SKLAD 

Sredstva projektnega gospodarskega sklada, ki so namenjena izvajanju gospodarske diplomacije v obliki dogodkov 
za promocijo gospodarstva v organizaciji ali soorganizaciji posameznih diplomatsko-konzularnih predstavništev 
Republike Slovenije v tujini, so v letu 2020 (po rebalansu) znašala 135.000 evrov. Prijavljanje projektov, predvsem pa 
njihovo realizacijo, je onemogočala pandemija. Kolegij Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo je odločal o 
48 prijavljenih projektih v skupni vrednosti 118.404 evrov. Realiziranih je bilo le 24 projektov v skupni vrednosti 49.000 
evrov. V februarju, marcu, aprilu in maju projektov ni bilo mogoče izvajati. Klasičnih dogodkov z mreženjem in srečanji 
v živo zaradi epidemije letos skoraj ni bilo, izjema so bili januar in poletni meseci. Nekatera diplomatsko-konzularna 
predstavništva Republike Slovenije so se prilagodila razmeram z virtualnimi projekti, večinoma pa so bili predvideni 
dogodki zaradi glavne komponente mreženja – fizičnega druženja – odpovedani. 

IZVAJANJE POGODB V SKRBNIŠTVU DIREKTORATA ZA GOSPODARSKO IN JAVNO DIPLOMACIJO 

V veljavi je bilo pet pogodb, ki so za ekonomske svetovalce na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike 
Slovenije in zaposlene v Direktoratu za gospodarsko in javno diplomacijo pomembne kot podatkovne baze in viri 
informacij. 

Pogodba št. C1811-19-000149 o sofinanciranju in izvajanju raziskovalnega projekta Človekove pravice in regulacija 
umetne inteligence, vredne zaupanja, v okviru Ciljnega raziskovalnega programa CRP 2019 med Ministrstvom za 
zunanje zadeve Republike Slovenije in Inštitutom za kriminologijo pri Pravni fakulteti. 

Pogodba o uporabi mednarodnega poslovnega spletnega iskalnika Easybusiness by Kompass št. MZZ C1811-
19000134 med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Kompass International. Za 16 uporabnikov na 
diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije sta bili izvedeni dve virtualni delavnici. 

Pogodba št. C1811-20-000006 o uporabi poslovnoinformacijskega sistema Portfolio Inteligence med Ministrstvom za 
zunanje zadeve in podjetjem Bisnode, d. o. o. To podatkovno bazo uporabljajo diplomatsko-konzularna predstavništva 
Republike Slovenije v državah, nastalih na področju nekdanje Jugoslavije. Podatkovno bazo in virtualno delavnico so 
vsi uporabniki ocenili kot zelo koristno. 

Pogodba o uporabi spletne aplikacije E-bonitete št. C1811-19-000056 med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike 
Slovenije in podjetjem Prva bonitetna agencija, d. o. o. E-bonitete je kakovostna podatkovna baza o podjetjih, ki so 
registrirana v Republiki Sloveniji, in je nepogrešljiva za Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo ter za Konzularni 
sektor. 

Pogodba št. C1811-20-000156 za skupinske naročnine med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in 
podjetjem Časnik Finance, d. o. o., zagotavlja spletni dostop do člankov Financ in njihovih izdaj za vse zaposlene na 
Ministrstvu za zunanje zadeve in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. 
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FINANČNO POSLOVANJE 
Ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 2020 za izvajanje svojih programov razpolagalo s 114.477.470 EUR veljavnega 
proračuna. Od tega je bilo porabljenih 98.466.556 EUR oziroma 86,01 % veljavnega proračuna (izvoz podatkov Sappra 
na dan 1. 2. 2021). 

Za redna (integralna) sredstva ministrstva, vključno s predsedovanjem Republike Slovenije Svetu EU, je veljavni 
proračun znašal 101.484.389 EUR, od tega je bilo realiziranih 96.599.077 EUR oziroma 95,19 %. 

Veljavni proračun v segmentu namenskih sredstev od odprodaje nepremičnin in oddaje stvarnega premoženja, 
odškodnin in tiskovin je znašal 9.495.609 EUR, od tega je bilo realiziranih 2,34 % ali 222.242 EUR. 

Namenska sredstva iz naslova donacij v višini 168.556 EUR v letu 2020 niso bila realizirana. 

Evropska sredstva in sredstva slovenske udeležbe za financiranje projektov iz Sklada za notranjo varnost so bila 
realizirana v višini 1.223.617 EUR oziroma 42,11 % veljavnega proračuna, ki je znašal 2.905.536 EUR. 

Za ukrepe za zajezitev pandemije covida-19, repatriacijske prevoze in izplačilo dodatkov po Zakonu o intervencijskih 
ukrepih (ZIUZEOP) je ministrstvo razpolagalo s sredstvi v višini 423.379 EUR, ki so bila skoraj v celoti realizirana 
(421.619 EUR – 99,58 %). 

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

95.515.563 EUR, od tega je bilo realiziranih 79.613.781 EUR oziroma 83,35 % veljavnega proračuna. 
• Največji delež v okviru programa predstavlja podprogram Izvajanje zunanje politike in EU zadeve, kjer so 

financirani stroški dela, materialni stroški obveznosti za delovanje notranje službe, vključno z aktivnostmi 
posameznih direktoratov, materialni stroški in pogodbene obveznosti za delovanje mreže diplomatskih 
predstavništev in konzulatov v tujini in investicijska vlaganja. V okviru podprograma je bilo zagotovljenih 
81.989.513 EUR, realiziranih pa 68.841.102 EUR, kar predstavlja 83,96 % veljavnega proračuna. Pri tem je treba 
opozoriti, da podprogram vsebuje tudi namenska sredstva (glavnina se nanaša na prihodke od odprodaje 
nepremičnin iz nasledstva 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 2020 izvedena obnova rezidence Veleposlaništva 
RS v Berlinu v višini 79.272,15 EUR. V okviru programa so bila realizirana tudi sredstva iz Sklada za notranjo 
varnost, in sicer 1.223.617 EUR. V tem okviru se izvaja tudi podprogram Predsedovanje Svetu EU, vključno s 
sredstvi Sekretariata za koordinacijo priprav, logistične organizacije in izvedbe. Skupni veljavni proračun je 
znašal 9.725.750 EUR, realiziranih je bilo 6.976.902 oziroma 71,74 % načrtovanih sredstev. V podprogramu 
Multilateralno sodelovanje je bilo za obveznosti do mednarodnih organizacij (brez EDF in OECD) realiziranih 
3.795.777 EUR oziroma 99,88 % veljavnega proračuna. 

• Gospodarska diplomacija: Za izvajanje programa je bilo v proračunu zagotovljenih 4.917.179 EUR, od tega 
je bilo realiziranih 4.833.922 EUR oziroma 98,31 % veljavnega proračuna. Za plače ekonomskih svetovalcev 
na ministrstvu in diplomatsko-konzularnih predstavništvih je bilo porabljenih 2.908.422 EUR, za obveznost 
republike Slovenije do OECD 1.782.819 EUR in 142.682 EUR za aktivnosti gospodarske diplomacije. 

• Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč: Za izvajanje programa je bilo v proračunu 
zagotovljenih 12.768.793 EUR, od tega je bilo realiziranih 12.746.669 EUR oziroma 99,83 % 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. Zanjo je bilo v proračunu zagotovljenih 52.534 EUR, od tega je bilo realiziranih 50.543 EUR oziroma 
96,21 % veljavnega proračuna. 

• V okviru programa Splošna proračunska rezervacija so bila realizirana sredstva za vplačilo v Instrument za 
begunce v Turčiji v višini 800.021 EUR oziroma 100 % od veljavnega proračuna. 

• V okviru programa Sredstva za financiranje epidemije so bili realizirani stroški repatriacijskih prevozov v višini 
316.590 EUR in izplačila dodatkov javnim uslužbencem po 71. členu ZIUZEOP v višini 105.029 EUR. Realizacija 
znaša 99,58 % veljavnega proračuna programa. 
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Gospodarska diplomacija: 4,91 % Splošna proračunska rezervacija: 0,81 % 

Sredstva za financiranje epidemije: 0,43 % 

Mednarodno razvojno sodelovanje 
in humanitarna pomoč: 12,95 % 

Programi v kulturi in mediji: 0,05 % 

Politična diplomacija in konzularne storitve: 80,85 % 

Graf 1: Realizacija proračuna za leto 2020 po programih 

Mednarodno razvojno sodelovanje (vključno z EDF): 12,31 % Namenska in EU sredstva: 0,84 % 

Stroški dela MZZ in DPK: 40,25 % 

Stroški gospodarske diplomacije: 0,14 % 

Graf 2: Realizacija proračuna za leto 2020 po namenih 

Predsedovanje RS Svetu EU: 7,09 % Materialni stroški MZZ, aktivnosti direktoratov: 3,56 % 

Materialni stroški in pogodbene obveznosti DKP: 25,37 % 

Zunanje kulturna politika: 0,05 % 

Obveznosti do mednarodnih organizacij: 5,67 % 

Migrantski tok: 0,81 % 

Investicije: 3,59 % 

Repatriacijski prevozi – covid-19: 0,32 % 

V letu 2020 je Finančno-računovodska služba spremljala izvajanje 333 izvajalskih pogodb (FEP), 69 avtorskih pogodb, 
šest podjemnih pogodb, 24 finančno ovrednotenih programov (FOP) in 37 drugih dogovorov in sklepov. Od tega je bilo 
v letu 2020 na novo sklenjenih 166 izvajalskih pogodb, 56 avtorskih pogodb in štiri podjemne pogodbe. V letu 2020 so 
bili sklenjeni štirje sporazumi za dvostransko tehnično pomoč in dve pogodbi o izvedbi projekta dvostranske tehnične 
pomoči z javnima uslužbencema MZZ. 

Na službeno pot so bili javni uslužbenci napoteni na podlagi 1.304 izdanih potnih nalogov (732 za območje Republike 
Slovenije in 572 za tujino). 

Finančno-računovodska služba je mesečno spremljala porabo finančnih sredstev po posameznem diplomatskem 
predstavništvu in konzulatu. Ministrstvo ima na svojih diplomatskih predstavništvih in konzulatih sklenjenih okoli 
1.080 pogodb. 

V letu 2020 je bilo izvedenih šest rednih in 24 korespondenčnih sej Finančne komisije. 
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KADROVSKE ZADEVE 
Na ministrstvu je bilo 31. decembra 2020 zaposlenih 771 uslužbencev (62 % žensk in 38 % moških). V to število 
se štejejo tudi zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne uslužbence zaradi bolniške odsotnosti, 
porodniškega dopusta ali mirovanja (15 uslužbencev) ter uslužbenci, ki opravljajo delo pri projektih. Pri projektu 
predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 je dodatno zaposlenih 110 javnih uslužbencev, od tega 
64 v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju. 

V notranji službi je bilo zaposlenih 429 uslužbencev (56 %), v zunanji službi pa 342 uslužbencev (44 %). 

moški: 38 % 

ženske: 62 % 

Graf 3: Razmerje zaposlenih po spolu 

Delovno razmerje je prenehalo 26 uslužbencem, od tega dvema zaposlenima za nedoločen čas in 24 zaposlenim za 
določen čas. V letu 2020 se je upokojilo šest uslužbencev, šestim uslužbencem je bilo zagotovljeno mirovanje pravic 
in obveznosti iz delovnega razmerja. 

Izobrazbena struktura zaposlenih v ministrstvu je bila naslednja: 34 uslužbencev z doktoratom, 163 z magisterijem 
znanosti, 433 z univerzitetno ali drugo bolonjsko stopnjo izobrazbe, 52 z visoko strokovno izobrazbo ali s prvo bolonjsko 
stopnjo izobrazbe, 19 z višjo izobrazbo, 62 s srednješolsko izobrazbo in sedem s srednjo poklicno izobrazbo. 

srednja poklicna izobrazba: 1 % doktorat: 4 % 

višja izobrazba: 2 % 

visoka strokovna/1. bolonjska stopnja: 7 % 

univerzitetna/2. bolonjska stopnja: 56 % 

magisterij znanosti: 21 % srednješolska izobrazba: 8 % 

Graf 4: Izobrazbena struktura zaposlenih 

V letu 2020 je Republika Slovenija ponovno odprla veleposlaništvo v Irski, zaprla Gospodarski urad v Milanu in 
odprla Generalni konzulat v Milanu. V tujini je tako delovalo 56 diplomatskih predstavništev in konzulatov, od tega 
41 veleposlaništev, sedem stalnih predstavništev, šest generalnih konzulatov, en konzulat in en urad. 

Na diplomatska predstavništva in konzulate Republike Slovenije v tujini je bilo razporejenih 137 uslužbencev (62 % 
žensk in 38 % moških), od tega 12 administrativno-tehničnih uslužbencev in 125 diplomatov. 

V 20 diplomatskih predstavništvih je bilo razporejenih 20 diplomatov, ki se ukvarjajo izključno z ekonomskim 
področjem. Na preostalih predstavništvih so te naloge opravljali drugi diplomati ali lokalni strokovni uslužbenci. 
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Na obrambno področje je bilo v diplomatskih predstavništvih razporejenih 50 uslužbencev Ministrstva za obrambo 
(osem obrambnih atašejev v veleposlaništvih in 42 obrambnih predstavnikov v veleposlaništvih oz. stalnih 
predstavništvih). En obrambni ataše je iz Ljubljane nerezidenčno pristojen za tri države, drug pa za dve državi. V 
diplomatskih predstavništvih je službovalo pet policijskih atašejev. 

Na predstavništvih Republike Slovenije v tujini je bilo 185 oseb zaposlenih kot lokalna delovna sila, od tega jih je 106 
opravljalo tajniška, administrativna, dopisna, receptorska, finančna, prevajalska in konzularna opravila, 48 oseb dela 
voznika, kurirja, vzdrževalca, oskrbnika, vrtnarja, 20 oseb je bilo zaposlenih za čiščenje poslovnih prostorov, 11 pa jih 
je opravljalo strokovno delo. 

Odprtih je bilo pet konzulatov, ki jih vodijo častni konzuli, imenovanih je bilo šest častnih konzulov, dva častna konzula 
pa sta bila razrešena. Republika Slovenija ima 15 generalnih konzulatov, ki jih vodijo častni generalni konzuli, in 123 
konzulatov, ki jih vodijo častni konzuli. 

V letu 2020 sta dva uslužbenca Ministrstva za zunanje zadeve delala kot napotena strokovnjaka v mednarodnih 
organizacijah. Ena uslužbenka deluje kot namestnica generalnega sekretarja Srednjeevropske pobude, en uslužbenec 
pa opravlja naloge v. d. izvršnega direktorja Mednarodnega centra za promocijo podjetij (ICPE). 

V Evropski službi za zunanje delovanje (EEAS) je konec leta pogodbeno delovalo sedem uslužbencev ministrstva, 
med katerimi so tudi vodja delegacije EU v Papui Novi Gvineji, namestnici vodij delegacij EU v Srbiji in v Rusiji ter od 
16. decembra 2020 dalje namestnik generalnega direktorja za Zahodno Evropo, Zahodni Balkan, Turčijo in Združeno 
kraljestvo na sedežu EEAS. S sedmimi začasnimi uslužbenci v EEAS se Republika Slovenija še vedno uvršča med 
najbolje zastopane države članice EU glede na število prebivalcev. 

Poleg diplomatov, ki delujejo v EEAS, so konec leta 2020 štirje uslužbenci Ministrstva za zunanje zadeve delovali tudi 
v drugih mednarodnih organizacijah ali telesih: dve diplomatki v Evropski komisiji, en uslužbenec v Uradu visokega 
predstavnika v Sarajevu (OHR) in ena uslužbenka v Evropskem parlamentu. 

ENAKE MOŽNOSTI 
Ministrstvo je v okviru prizadevanj za enake možnosti žensk in moških ter prijaznejšo družinsko politiko v diplomaciji 
pristopilo k pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje (ali organizacija), ki ga v sodelovanju z Ministrstvom za delo 
družino in socialne zadeve podeljuje Inštitut Ekvilib. Ministrstvo je certifikat pridobilo julija. Prav tako je v sodelovanju 
z Ministrstvom za zunanje zadeve Islandije izvedlo raziskavo o enakih možnostih žensk in moških v diplomacijah 
obeh držav, in sicer 10 let po prvi tovrstni raziskavi v ministrstvu. V raziskavi je bil potrjen napredek na tem področju, 
obenem pa so bila podana priporočila za nadaljnja prizadevanja za krepitev enakih možnosti. 

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: 

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

predstavništev Republike Slovenije, 
• Navodilo o uporabi službenih vozil Ministrstva za zunanje zadeve in o prevozih uslužbencev Ministrstva za 

zunanje zadeve za službene potrebe, 
• Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o zaposlovanju lokalnega osebja in opravljanju del partnerjev 

javnih uslužbencev na predstavništvih Republike Slovenije v tujini, 
• Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o delu Kadrovske komisije Ministrstva za zunanje zadeve, 
• Navodilo za določitev letnega dopusta, 
• Navodilo o dežurstvu v Ministrstvu za zunanje zadeve, 
• Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravah za delo v zunanji službi. 

V letu 2020 so bili na predlog ministrstva sprejeti tudi podzakonski akti, in sicer: 
• Pravilnik o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici, 
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. 

Ministrstvo je poleg reševanja zahtev iz leta 2019 v letu 2020 na novo vodilo ali prejelo v reševanje petnajst zahtev za 
dostop do informacij javnega značaja. 
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Poleg obveščanja in ozaveščanja zaposlenih glede integritete in preprečevanja korupcije je ministrstvo pripravilo 
Poročilo o izvedenih ukrepih iz Načrta integritete Ministrstva za zunanje zadeve, prav tako je pristojnim institucijam 
poročalo o izvajanju aktivnosti s področja integritete in preprečevanja korupcije. 

Pri javnem naročanju je ministrstvo začelo izvajati 23 postopkov za oddajo 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 ali 
začetih največ naročil male vrednosti, in sicer 14, trije odprti postopki in šest postopkov s pogajanji brez predhodne 
objave. Ministrstvo je oddalo tudi 13 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 ali začelo postopke za štiri javna naročila. 

VARNOST IN LOGISTIKA 
Na področju varnostne tehnike sta bila v letu 2020 izvedena dva obsežnejša projekta, in sicer varnostno-tehnično 
opremljanje novega objekta Stalnega predstavništva Republike Slovenije v Bruslju in posodobitev varnostnih sistemov 
v ministrstvu. 

Redno potekajo aktivnosti s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in pregledov protipožarnih sistemov. 
Zaradi pandemije covida-19 so bile odpovedane skoraj vse načrtovane aktivnosti na predstavništvih Republike Slovenije 
v tujini. Posodobitev oziroma nadgraditev varnostno-tehničnih sistemov je bila opravljena na treh veleposlaništvih. 

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. Sprejet je bil nov Načrt kriznega odzivanja v 
Ministrstvu za zunanje zadeve in Načrt dejavnosti Ministrstva za zunanje zadeve ob naravnih in drugih nesrečah. 

Ministrstvo je v letu 2020 nabavilo eno novo vozilo za notranjo službo in 11 vozil za diplomatska predstavništva in 
konzulate Republike Slovenije v tujini. Tri službena vozila so bila v tujini odprodana. 

NEPREMIČNINE 
VV želji po postopnem uvajanju centralizacije podatkov in dokumentov o nepremičninah, ki jih za potrebe svojega 
delovanja uporablja ministrstvo doma in v tujini, je bila vzpostavljena Centralna evidenca nepremičnin. 

Poleg rednega vzdrževanja nepremičnin, ki jih uporablja ministrstvo, so bile v letu 2020 izvedene nekatere večje 
dejavnosti: 

• preselitev Veleposlaništva Republike Slovenije v Bruslju in Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri EU 
za potrebe predsedovanja Svetu EU v letu 2021, 

• iskanje možnih dolgoročnih rešitev glede lastniških prostorov Veleposlaništva Republike Slovenije v Bruslju in 
Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri EU, 

• začetek obnove rezidence Veleposlaništva Republike Slovenije v Berlinu, 
• začetek aktivnosti za obnovo vile Maraviglia v Rimu, ki jo bo Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu 

uporabljalo kot poslovni prostor in rezidenco. 

Ministrstvo je v letu 2020 prodalo nepremičnino v Bamaku v Maliju, ki jo je pridobilo v postopku nasledstva, in sicer 
za kupnino v višini 200.000 EUR. Iz deleža deponiranih najemnin za obdobje od razpada nekdanje SFRJ do dodelitve 
nepremičnine je Republika Slovenija v letu 2020 prejela približno 70.000 EUR za nepremičnino v Georgetownu v 
Gvajani, ki ji je bila dodeljena avgusta 2019, za obdobje od avgusta 2019 do konca oktobra 2020 pa od dotedanjega 
najemnika UNICEF še približno 25.000 EUR. 

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA 
Redno so bila izvajana sistemska opravila (vzdrževanje, nadgrajevanje in posodabljanje informacijskega sistema) tako 
v ministrstvu kot v diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije v tujini. 

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

V letu 2020 je bila med nove storitve dodana tudi priprava in podpora za avdio-video sestanke uporabnikov v ministrstvu. 

Med pomembnejše naloge, izvedene v letu 2020, sodijo tudi spremljanje informacijskih varnostnih groženj, izvajanje 
ukrepov in usposabljanje zaposlenih. 
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Ministrstvo je v letu 2020 doniralo 96 zaslonov in 73 delovnih postaj za tiste, ki ob šolanju od doma zaradi pomanjkanja 
računalniške opreme niso mogli slediti učnemu procesu. Podarjeni računalniki in zasloni so delujoči in pripravljeni 
za uporabo, za uporabo v ministrstvu pa niso več primerni, ker ne omogočajo optimalnega delovanja informacijskega 
sistema ministrstva. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je podarilo računalnike in zaslone za šolanje otrok in mladostnikov na daljavo – 
minister dr. Anže Logar in Matjaž Ugovšek, predstavnik prostovoljskega Društva za trajnostni razvoj Duh časa 
Vir: Arhiv MZZ 

UPRAVLJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA 
Izmenjava dokumentov z drugimi državnimi organi tudi zaradi izbruha pandemije covida-19 poteka večinoma 
elektronsko, še vedno pa ostaja določen delež dokumentov, ki jih prejmemo v fizični obliki – dnevno je obdelanih 
približno 500 dokumentov. 

TAJNI PODATKI 
V letu 2020 je bilo distribuiranih približno 20.000 tajnih dokumentov (nacionalnih, EU in Nato). Oddelek za tajne 
podatke je sodeloval pri nadzorih glavnega diplomatskega nadzornika ter izvajal osnovna in dodatna usposabljanja 
za obravnavanje tajnih podatkov. Spletni Center za izobraževanje v diplomaciji za področja obravnave tajnih podatkov 
in konzularno področje obsega 12 predmetov, identičen sistem pa je bil vzpostavljen tudi za potrebe Diplomatske 
akademije. 

DIPLOMATSKI ARHIV 
Diplomatski arhiv je v letu 2020 sodeloval na vsakoletni konferenci diplomatskih arhivov EU in institucij EU (EUDIA), 
ki ga je gostila predsedujoča Svetu EU Republika Nemčija. Sodeluje tudi v Delovni skupini za elektronsko arhiviranje 
v zunanjih ministrstvih držav članic EU v okviru projekta D-ARH in pri oblikovanju enotne metodologije Natovega 
arhivskega Komiteja za avtomatizacijo znižanja stopenj tajnosti Natovim dokumentom. 

Izdan je bil tudi Vodnik po zbirkah diplomatskega arhiva za lažje iskanje gradiva in za raziskovanje zgodovine 
diplomacije. 
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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 DUBLIN 

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

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

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

VELEPOSLANIŠTVO KOPENHAGEN http://kopenhagen.veleposlanistvo.si/ @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 
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DIPLOMATSKO PREDSTAVNIŠTVO 
IN KONZULAT 

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK 

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

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

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

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

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

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

VELEPOSLANIŠTVO SARAJEVO http://sarajevo.veleposlanistvo.si/ @SLOinBIH 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 
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DIPLOMATSKO PREDSTAVNIŠTVO 
IN KONZULAT 

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK 

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

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 
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DIPLOMATSKO PREDSTAVNIŠTVO 
IN KONZULAT 

SPLETNA STRAN TWITTER FACEBOOK 

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

GENERALNI KONZULAT 
CLEVELAND 

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

GENERALNI KONZULAT MILANO 

GENERALNI KONZULAT 
MONOŠTER 

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

GENERALNI KONZULAT 
MÜNCHEN 

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

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

KONZULAT REPUBLIKE 
SLOVENIJE V ŠANGHAJU 

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
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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