
Skupna izjava o nameri za krepitev dvostranskih odnosov med Republiko 
Slovenijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska  

 
 
Skupna izjava ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
Slovenija) ter ministrice za zunanje zadeve, Commonwealth in razvoj Združenega 
kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno 
kraljestvo).  
 
 
Uvod 
 
1. V letu 2022 mineva trideset let od vzpostavitve diplomatskih odnosov med 

Združenim kraljestvom in Slovenijo. Ta pomembni mejnik obeležujemo s 
poglabljanjem medsebojnih odnosov. Kot dolgoletni partnerski državi, ki ju 
povezujejo skupna evropska zgodovina, liberalne in demokratične vrednote ter 
skupni interesi, se zavezujeta, da bosta skupaj spodbujali te vrednote v svetu. 
Odločeni smo, da bomo tako v vladnem in gospodarskem sektorju kot znotraj 
civilne družbe razvijali svoje odlične in prijateljske odnose ter sodelovanje na 
področju zunanje in varnostne politike, podnebnih sprememb, gospodarskih 
vprašanj, znanosti, tehnologije, izobraževanja in kulture.  

 
2. S skupno izjavo želimo poudariti, da se veselimo še tesnejših partnerskih odnosov, 

ki bodo temeljili na dokumentu o strategiji dvostranskega sodelovanja med 
Združenim kraljestvom in Slovenijo. Strategija bo namenjena usmerjanju in krepitvi 
našega dvostranskega in mednarodnega sodelovanja ter utrjevanju naše 
zavezanosti evroatlantski varnosti. 
 

3. Slovenija kot članica Evropske unije podpira nadaljnje sodelovanje med EU in 
Združenim kraljestvom.  

 
Zunanja politika in varnostno sodelovanje  
 
4. Združeno kraljestvo in Slovenija bosta razvili skupen pristop k zunanji in varnostni 

politiki kot del svetovne mreže svobode. Pristop bo temeljil na tesnejšem 
gospodarskem, tehnološkem, varnostnem in razvojnem sodelovanju, vključno na 
kibernetskem področju in področjih strateškega komuniciranja ter podnebnih 
sprememb.  
 

5. Poglobili bomo dvostransko sodelovanje na področju obrambe, kot predani članici 
Nata pa bosta tesno sodelovali v multilateralnih organizacijah pri uresničevanju 
skupnih interesov in naše zavezanosti na pravilih temelječemu mednarodnemu 
redu.  

 
6. Skupaj bomo spodbujali stabilnost in blaginjo na Zahodnem Balkanu za ohranitev 

težko pridobljenega miru, svobode in demokracije. Regijo bomo še naprej podpirali 
na reformni poti, da bo lahko dosegla oprijemljiv napredek na področju vladavine 
prava, demokratičnih in družbenogospodarskih reform ter napredovala na njeni 
evroatlantski poti. 

 



7. Iskali bomo priložnosti za krepitev dvostranskega sodelovanja na področju 
kazenskega pregona in kazenskega pravosodja ter razširili sedanje sodelovanje 
med državama na podlagi sporazuma o trgovini in sodelovanju med ZK in EU. To 
vključuje krepitev sodelovanja z obstoječimi mehanizmi, kot je Interpol, in 
odkrivanjem načinov za učinkovitejšo izmenjavo informacij na področju 
kazenskega pregona. S skupnimi močmi se bomo spopadali s hudimi oblikami 
organiziranega kriminala ter si izmenjavali strokovna spoznanja in analize. 

 
8. Okrepili bomo policijsko sodelovanje za preprečevanje delovanja vseh, ki 

spodbujajo in omogočajo organiziran kriminal povezan z imigracijo, na način, da se 
razbije poslovne modele tolp in organiziranih kriminalnih združb. 

 
Gospodarsko sodelovanje 
 
9. Zavzemali se bomo za tesnejše gospodarsko sodelovanje med Združenim 

kraljestvom in Slovenijo ter krepitev stikov za nadaljnji razvoj dvostranske trgovine 
in naložb. Omogočali bomo nove poslovne priložnosti in skupna partnerstva ter 
podpirali zeleni prehod in postopno opuščanje uporabe premoga tako doma kot na 
mednarodni ravni. 
 

10. Odkrivali in ustvarjali bomo priložnosti za gospodarsko sodelovanje na področju 
obrambe in varnosti za izboljšanje regionalne varnosti, spopadanje z obstoječimi in 
novimi grožnjami ter krepitev in zaščito svobode in demokracije.  
 

11. Gradili bomo močnejše vezi med našimi poslovnimi skupnostmi in s svojim znanjem 
s področja raziskav in inovacij, tehnologije, digitalizacije in obnovljivih virov energije 
skupaj ustvarjali nova partnerstva. Ustvarili bomo okolje, ki bo spodbudno za 
digitalno trgovino, vzajemne naložbe ter tesnejše povezovanje med zagonskimi 
podjetji in podjetniki.  
 

12. Zavzemali se bomo za spodbujanje turizma z izmenjavo informacij, zlasti v okviru 
medpodjetniških turističnih dogodkov.  

 
Znanost, izobraževanje in kultura 
 
13. Spodbujali in nadgrajevali bomo obstoječe institucionalno sodelovanje na področju 

znanosti, tehnologije, izobraževanja in kulture.  
 

14. Z izmenjavo dobrih praks bomo krepili stike med visokošolskimi ustanovami in 
spodbujali tesnejše institucionalno sodelovanje med raziskovalnimi, znanstvenimi 
in inovacijskimi skupnostmi. Gradili bomo na odličnem sodelovanju med 
akademskimi partnerstvi ter prek izmenjav na področju izobraževanja spodbujali 
pretok zamisli in nadarjenih ljudi.  
 

15. Zavzemali se bomo za nadaljnjo krepitev medčloveških stikov in v sodelovanju z 
obema diasporama podpirali uveljavljanje pravic državljanov Združenega kraljestva 
in Slovenije, ki jih zagotavlja sporazum o izstopu.  
 

16. Skupaj si bomo prizadevali za spodbujanje kulturnih izmenjav, vključno s tesnejšim 
sodelovanjem prek kulturnih in športnih vezi.  



 
17. Skupaj si bomo prizadevali za krepitev parlamentarnih vezi na podlagi dela 

Parlamentarne skupine prijateljstva z Združenim kraljestvom Velika Britanija in 
Severna Irska ter Večstrankarske parlamentarne skupine.  
 

Upravljanje 
 

18. Ministrica za zunanje zadeve, Commonwealth in razvoj Združenega kraljestva ter 
minister za zunanje zadeve Slovenije sta odgovorna za skupno izjavo. Sestanki za 
vrednotenje napredka bodo organizirani dvakrat letno. Sestanki bodo organizirani 
na ravni visokih vladnih predstavnikov. 

 
Podpisano v Londonu 23. februarja 2022 v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer 
sta obe besedili enako veljavni.  
 
 
 
 
Za Vlado  Za Vlado 
Republike Slovenije  Združenega kraljestva   
 Velika Britanija in Severna Irska 


