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Sklepno poročilo in ocena 
predsedovanja Slovenije OVSE v letu 2005 

 
 
Strateški interesi Republike Slovenije so učinkovito delovanje demokratičnega parlamentarnega 
sistema, krepitev pravne države in spoštovanja ustave in mednarodnega prava, zagotavljanje 
varnosti in stabilnosti, dosledno spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, zaščita narodnih 
manjšin, blaginja ter visoka stopnja vseh drugih oblik varnosti. Svoje življenjske in strateške 
interese Slovenija uresničuje neposredno ter z aktivnim vplivom v OZN, EU, NATO, OVSE, 
SE kot tudi z intenzivno dvostransko vlogo v Jugovzhodni Evropi.  
 
Mednarodne in regionalne organizacije in institucije so okvir multilateralnega sodelovanja in so 
zato vse pomembnejši dejavnik zagotavljanja varnosti. Za evro-atlantski prostor je značilna 
vsestranska povezanost in sodelovanje ter pravna in institucionalna urejenost medsebojnih 
odnosov, ki tudi zagotavlja varnost, stabilnost in blaginjo. Nestabilnost in napetosti na 
jugovzhodu in vzhodu Evrope ter na Bližnjem Vzhodu še naprej ogrožajo evropsko varnost. 
Vključevanje in sodelovanje sosednjih območij z evropskimi institucijami in vrednotami sta 
pogoja za razvoj in za uklanjanje napetosti, nereda in kršitev človekovih pravic na teh 
območjih. 
 
V zadnjem času je prišlo do bistvenih sprememb globalnega in regionalnega varnostnega 
okolja. Zmanjšala se je nevarnost oboroženih spopadov, povečala pa se je ranljivost sodobnih 
držav s strani novih oblik varnostnih groženj, izzivov in tveganj, ki večinoma delujejo 
transnacionalno in zahtevajo visoko stopnjo sodelovanja in usklajenega odzivanja držav in 
mednarodne skupnosti. 
 
Prednost pri zagotavljanju varnosti ima seveda intenziven diplomatski in politični vpliv na 
mednarodno okolje in varnost. To še posebej v pogojih upadanja verjetnosti vojaških in 
krepitve novih oblik groženj. Med novimi oblikami groženj tveganj in izzivov, ki so povezane s 
krepitvijo globalizacije, so še posebej pereče: terorizem, širjenje orožja za množično 
uničevanje, organiziran kriminal, ilegalne migracije, nedovoljena trgovina z orožjem, mamili in 
ljudmi, vse oblike nestrpnosti, ipd., ki prihajajo predvsem z nestabilnih in institucionalno manj 
razvitih območij. Republika Slovenija je kot soseda Jugovzhodne Evrope zainteresirana, da se s 
temi območji nestabilnosti okrepi sodelovanje, da se demokratične ustanove tam čimprej in 
čimbolj razvijejo in institucionalno povežejo v evro-atlantsko skupnost, ter da se na ta način 
razširi perimeter njene lastne varnosti. Krepitev tega sodelovanja in vključevanja pa je osnovna 
vloga omenjenih mednarodnih in regionalnih organizacij in institucij, od katerih je vsaka 
zadolžena za točno opredeljen delokrog.  
 
OVSE kot prožna in stroškovno učinkovita regionalna organizacija za kooperativno varnost, ki 
na marsikaterem kriznem območju tudi edina razpolaga z misijami za pomoč na terenu, ima 
med drugimi mednarodnimi organizacijami edinstveno vlogo povezovalca njihovih dejavnosti 
v sinergičen in celovit rezultat. Ker delo s tiho diplomacijo pogosto opravi dobro in ne pride do 



krize, OVSE praviloma ni odmevna. Dejansko pa je OVSE zelo učinkovita na izjemno širokem 
področju vprašanj kooperativne varnosti, ki je v OVSE opredeljena kot celovit in interaktiven 
pristop varnostnim problemom skozi vojaško-politično, ekonomsko-okoljevarstveno in 
človekovo razsežnost varnosti.  
 
Resolucija Državnega zbora RS, sprejeta ob 25-letnici podpisa Helsinške sklepne listine (leta 
2000), o podpori slovenskemu predsedovanju OVSE v letu 2005 je bila zato sprejeta enoglasno 
in zelo premišljeno, čeprav je bilo vsem političnim opcijam že takrat jasno predstavljeno, da gre 
za izjemno zahtevno finančno in kadrovsko podjetje. Šlo je za prevzem najbolj intenzivne 
vloge, ki jo je lahko ambiciozna Slovenija, ki je bila še nedavno del konflikta, odigrala pri 
zagotavljanju svoje in varnosti svoje neposredne soseščine in tudi za okrepitev slovesa in 
politične teže posrednika, ki je Sloveniji prineslo spretno vodenje. 
 
Aktivnosti in stroške enoletnega predsedovanja in gostitve ministrskega sveta OVSE gre zato 
ocenjevati z vidika najustreznejšega, političnega načina zagotavljanja dolgoročne varnosti naše 
države in državljanov ter naše soseščine z diplomatskimi sredstvi. Na ta način predsedovanje 
Slovenije ocenjujejo tudi naše partnerice iz vrst OVSE, ko nam čestitajo za izjemno uspešno 
vodenje organizacije.  
 
OCENA SLOVENSKEGA PREDSEDOVANJA OVSE  
Predsedovanje OVSE v letu 2005 smo pričeli z geslom 3R ("revitalize, rebalance, reform"). Ob 
prevzemu predsedovanja v začetku leta organizacija ni imela ne proračuna, ne sprejetih lestvic 
prispevkov ne dogovora o nasledniku generalnega sekretarja. Z ustanovitvijo Skupine uglednih 
osebnosti in z njihovim poročilom je bila dana trdna osnova za prenovo organizacije in 
povečanje njene učinkovitosti. Ob zaključku leta lahko ugotovimo, da so zastavljeni cilji 
doseženi v okviru možnega, atmosfera sodelovanja se je bistveno izboljšala, organizacija  je 
spet vitalna, ima proračun, sprejete lestvice prispevkov, novega generalnega sekretarja in 
sprejet načrt za postopno prenovo oz. krepitev OVSE.  
 
Dogovarjanje in pogajanja o lestvicah prispevkov so potekala skozi vse leto in doseženo 
soglasje  med 55 državami na to temo je rezultat neumornega in zavzetega strokovnega dela 
Stalnega predstavništva RS pri OVSE na Dunaju, kar je imelo za posledico sprejem proračuna 
OVSE decembra 2005, za katerega že nekaj let ni bilo mogoče doseči soglasja pravočasno. 
Doseganje soglasja se je pri skoraj vseh drugih zadevah tudi pokazala kot najtežja naloga med 
predsedovanjem, saj se v okviru OVSE krešejo zelo različni interesi na različne teme in je 
doseganje soglasja  tudi v razpravi o reformi organizacije predstavljalo najtežji cilj. 
 
Predsedujoči OVSE se je hitro odzival na izzive, ki so se pojavljali tekom leta (Ukrajina, 
Kirgizija, Uzbekistan) ter se in s svojim neumornim osebnim posredovanjem in obiskovanjem 
sodelujočih držav preprečil marsikatero krizno situacijo. Posebno pozornost smo posvečali  
stanjem v regijah, kjer ni zagotovljenega miru in se s številnimi aktivnostmi in pobudami 
neutrudno ukvarjali s podedovanimi zamrznjenimi konflikti (Kosovo, Gorski Karabah, Gruzija-
Južna Osetija, Pridnjestrje). Pri nekaterih od njih je dosežen napredek v pogajanjih o možnih 
rešitvah, kar je razvidno tudi iz sprejetih dokumentov. 
 
Na področju treh dimenzij je bilo sprejetih 22 odločitev, kar je lepo število, tudi uravnoteženo 
med dimenzijami, kar pomeni, da so s tem presežene ostre kritike držav SND o 
neuravnoteženosti delovanja iz leta 2004. S ciklom 13. Ekonomskega foruma OVSE, 
posvečenega demografskim trendom, migracijam in integraciji oseb, ki pripadajo narodnim 
manjšinam so Sloveniji kot predsedujoči OVSE s prevladujočo prioriteto "migracije - 
integracije" uspela inovativna prizadevanja za povezovanje treh razsežnosti OVSE.  
 



Na področju človekove dimenzije je največji dosežek Ministrskega sveta OVSE konsenz glede 
odločitve o krepitvi učinkovitosti OVSE, ki v skladu z letos začeto razpravo glede reforme 
OVSE nalaga državam sodelujočim v OVSE naloge, ki jih je potrebno v zvezi z reformo 
opraviti v prihodnjih letih. Odločitev ohranja neodvisni status ODIHR pri opazovanju volitev in 
določa naloge na področju volitev v letu 2006. Preboj je bil dosežen tudi pri odločitvi o 
strpnosti in nediskriminaciji; promociji vzajemnega spoštovanja in razumevanja, v katero je 
bila vključena tudi tema zavezništva civilizacij in tema o vlogi civilne družbe in nevladnih 
organizacij. Gre za odločitev, ki je po mnenju številnih delegacij med najpomembnejšimi 
odločitvami in med drugim predvideva konference s tega področja na vsake dve leti. Tudi 
pilotni projekt o izobraževanju o človekovih pravicah, za katerega je dala pobudo Slovenija, je 
bil dobro sprejet, kar se je pokazalo tudi v podpori držav pri doseganju konsenza o tozadevni 
odločitvi na ministrski ravni. 
 
Ključen poudarek aktivnostim OVSE na politično-vojaški razsežnosti je dajala implementacija 
Strategije za soočanje z varnostnimi izzivi v 21. stoletju. Številne odločitve, ki jih je v zvezi s 
tem sprejel Ministrski svet, pričajo po eni strani o raznolikosti področja in strukturni 
zahtevnosti varnostnih izzivov in po drugi strani o pomembnem napredku v sodelovanju OVSE 
z drugimi mednarodnimi organizacijami pri soočanju s temi izzivi.  
 
Slovenija je bila aktivna na številnih področjih z eksperti, z donacijami in s koordiniranjem 
nekaterih aktivnosti, kot npr. realizacija dokumenta o zalogah konvencionalnega streliva. 
Slovenija je bistveno pripomogla tudi k dogovoru o organizaciji seminarja o vojaških 
doktrinah. Aktivnosti na politično-vojaški razsežnosti so pokazale, da je Slovenija sposobna 
prispevati k upravljanju teh procesov z znanjem, izkušnjami in tudi s sredstvi. V delovanje na 
tem področju so se dejavno vključevali predstavniki številnih drugih ministrstev, npr. 
obrambno, notranje, finančno, pravosodno itd. 
 
Slovensko predsedovanje OVSE lahko ocenimo kot zelo uspešno. Ne le, da smo v celoti 
izpolnili svoj načrt predsedovanja, dosežen je bil tudi osnovni namen sprejema te funkcije pred 
leti. To je posledica iniciativnosti in neumornega delovanja predsedujočega, ministra dr. Rupla 
osebno in profesionalne podpore, ki sta mu jo pri tem nudili tako Stalno predstavništvo RS pri 
OVSE na Dunaju kot tudi Projektna skupina OVSE na MZZ RS. Delovna zavzetost in dobro 
vzdušje v obeh skupinah in med obema skupinama sta bila osnovna pogoja za uspeh. K uspehu 
so s svojimi aktivnostmi pomembno prispevala tudi slovenska diplomatsko-konzularna 
predstavništva v tujini. 
 
Slovenija se je s predsedovanjem OVSE in organizacijo Ministrskega zasedanja v Ljubljani v 
mednarodnem prostoru profilirala kot sposoben partner, ki zna in zmore prispevati s svojimi 
pobudami in akcijami k poglabljanju stabilnosti v svetu in mednarodnega sodelovanja.  
 
Ministrsko zasedanje je bilo po mnenju vseh udeležencev brez izjem zgledno organizirano, kar 
potrjuje slovenske organizacijske sposobnosti pa tudi kaže na civilizacijsko razvitost, ki jo je 
Slovenija dosegla. Po številnih neformalnih tujih ocenah, ki so posebej prišle do izraza na 
Ministrskem zasedanju v Ljubljani, je bilo slovensko predsedovanje izrazito uspešno v 
vsebinskem in organizacijskem smislu in menda eno najboljših v zadnjem desetletju. 



ANEKS 
 

Informacija  
o aktivnostih predsedovanja Slovenije OVSE v letu 2005 

 
 
I. Reforma OVSE  
 

• 1. sestanek Skupine uglednih oseb za reformo OVSE, 17.2.2005 (Ljubljana) 
• 2. sestanek Skupine uglednih oseb za reformo OVSE, 10.–11.4.2005 (Dunaj) 
• 3. sestanek Skupine uglednih oseb za reformo OVSE, 6.–7.4.2005 (Varšava) 
• 4. sestanek Skupine uglednih oseb za reformo OVSE, 4.–6.5.2005 (Bruselj) 
• Zaključni sestanek Skupine uglednih oseb za reformo OVSE, 1.–3.6.2005 (Dunaj) 
• Predstavitev poročila in priporočil članov Skupine uglednih oseb predsedujočemu 

OVSE, 27.6.2005 (Ljubljana) 
• Predstavitev poročila na Stalnem svetu, 30.6.2005 (Dunaj) 
• Otvoritveni nagovor predsedujočega OVSE dr. Rupla na konferenci o reformi OVSE, 

7.9.2005 (Brdo pri Kranju) 
• Nastop vodje PS OVSE dr. Frleca na konferenci helsinškega monitorja "Prihodnost 

OVSE po 30 letih", 9.9.2005 (Dunaj) 
• Konzultacije na visoki ravni, 12.–13.9.2005 (Dunaj) 

 
 
II. Politično-vojaška dimenzija  
 

• Izvajanje Strategije za soočanje z grožnjami varnosti in stabilnost 21. stoletja  
• Delavnica ob 10-letnici Kodeksa vedenja o politično vojaških zadevah, 28.1.2005 

(Dunaj) 
• Prva pregledna konferenca na temo sporazuma Odprto nebo, 14.–15.2.2005 (Dunaj) 
• Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na 41. varnostni konferenci, 11.–13.2.2005 

(München) 
• Sprejem evaluacijske inšpekcije iz Avstrije, 2.–3.3.2005 (Ljubljana) 
• 15. letno implementacijsko ocenjevalno srečanje - AIAM, 7.–9.3.2005 (Dunaj) 
• Obisk načelnika agencije za nadzor oborožitve Ruske federacije generalmajorja 

Artyukina na MORS, GŠSV, VERC in MZZ, 11.–12.3.2005 (Ljubljana) 
• Predstavitev predsedovanja OVSE in prioritet ter procesov CENCOOP, 25.3.2005 

(Zagreb) 
• Seminar ob tridesetletnici podpisa Helsinške sklepne listine - Demokracija in varnost v 

21. stoletju, 21.–22.4.2005 (Dunaj, Avstrijski center za mednarodne študije) 
• OVSE konferenca "New Security Threats and a New Security Paradigm", 25.–26.4. 

2005 (Seul/Koreja) 
• Vzpostavitev in razvoj niza aktivnosti VERC SV na področju CSBM – dodatne 

inšpekcije po določilih DD99 in v skladu z Zaključnim dokumentom o pogajanjih po čl. 
5 Anexa 1B Daytonskega sporazuma, dogovorjene povratne inšpekcije  

• Letna varnostna in obrambna konferenca "New defense agenda", 24.5.2005 (Bruselj) 
• 1. Varnostni forum EAPC, 24.–25.5.2005 (Are, Švedska)  
• 3. letna pregledna varnostna konferenca - ASRC, 21.–22.6.2005 (Dunaj) 
• Drugi kontakti s predstavniki tujih držav na področju nadzora oborožitve  
• Prizadevanja za pripravo in izvedbo seminarja o vojaških doktrinah v novih razmerah 



 
Nekateri procesi in aktivnosti, ki sodijo v politično-vojaško dimenzijo, so dejansko v večji ali 
manjši meri prisotni tudi v drugih dveh dimenzijah, vsaj v sklopu varnosti, kadar se ta dotika 
tudi vojaške varnosti. Zlasti jih lahko identificiramo v okviru regionalnih vprašanj, 
izboljševanja sodelovanja OVSE z drugimi mednarodnimi organizacijami ter aktivnosti 
predsedujočega in drugih predstavnikov OVSE v organih zveze NATO, EU, OZN in kjer se 
tudi ukvarjajo z različnimi varnostnimi (politično-vojaškimi) vprašanji.  
 
Dokument o presežkih konvencionalnega streliva ter Dokument o osebnem in lahkem 
orožju  
 

• Nastop vodje PS OVSE dr. Frleca na seminarju ob 10. obletnici Kodeksa vedenja (Code 
of Conduct) o politično vojaških vidikih varnosti, 28.1.2005 (Dunaj) 

 
Preprečevanje in boj zoper terorizem 
 

• Izvedenska delavnica o krepitvi pravosodnega sodelovanja glede kaznivih dejanj v 
povezavi s terorizmom, 15.4.2005 (Dunaj) 

• Izvedenska delavnica o samomorilskem terorizmu, 20.5.2005 (Dunaj) 
• Izvedenska delavnica o preprečevanju financiranja terorizma, oktober 2005 (Dunaj) 

 
Varnost in upravljanje meja 
 

• Ohridski proces; 1. seminar "Workshop on Interagency Co-operation and Co-ordination 
in the field of Integrated Border Management", 22.–23.3.2005 (Skopje, Makedonija) 

• Ohridski proces; 2. seminar o čezmejnem kriminalu in ilegalnih migracijah "Fighting 
Cross-Border Crime: Illegal Migration", 13.–15.6.2005 (Brdo pri Kranju) 

• Ohridski proces; 3. seminar "Blue Borders", oktober 2005 (Divulje pri Splitu, Hrvaška) 

 
 
III. Ekonomsko-okoljevarstvena dimenzija 
 

• Konferenca o okolju, 12.–13.5.2005 (Tromsø) 
• 13. Ekonomski forum OVSE, 23.–27.5.2005 (Praga) 
• Ministrska konferenca OECD o financiranju vodnih virov in čiščenju voda v državah 

vzhodne Evrope, Kavkaza in Centralne Azije, 17.–18.11.2005 (Erevan) 
 
Migracije in integracije 
 

• 1. pripravljalni seminar na 13. Ekonomski forum OVSE "Demografska pričakovanja v 
prostoru OVSE: ekonomske in varnostne implikacije", 8.– 9.11.2004 (Trst) 

• 2. pripravljalni seminar na 13. Ekonomski forum OVSE "Migracije iz ekonomske, 
okoljevarstvene in varnostne perspektive", 24.–25.1.2005 (Almaty) 

• 3. pripravljalni seminar na 13. Ekonomski forum OVSE "Integracija pripadnikov 
narodnih manjšin - ekonomski in drugi vidiki", 10.–11.3.2005 (Kijev) 

• "Migration-Integration" seminar s področja človekove dimenzije, 11.–13.5.2005 
(Varšava) 

 
 
 



IV. Človekova dimenzija 
 
Boj proti nestrpnosti in diskriminaciji 
 

• Udeležba predsedujočega OVSE dr. Dimitrija Rupla na Konferenci o nasilju nad 
ženskami, 28.4.2005 (Pariz) 

• OVSE konferenca o antisemitizmu in drugih oblikah nestrpnosti, 8.–9.6.2005 (Cordoba) 
• Seminar za implementacijo res. 1325 VS OZN, 21.6.2005 (Dunaj) 
• Seminar na temo kaznivih dejanj zbujanja sovraštva in vloga policije pri njihovem 

pregonu »Improving the Effectiveness of Law Enforcement in Preventing and Combating 
Hate Crimes, 12.–13.9.2005 (Dunaj) 

• Human Dimension Implementation Meeting, 19.–30.9.2005 (Varšava): 
o strpnost in nediskriminacija 
o položaj medijev v OVSE regiji in vloga držav in nedržavnih akterjev pri 

spodbujanju svobode medijev 
o načini preprečevanja in boja proti mučenju 

• Mednarodna konferenca o Romih in Sintih, 21.–22.10.2005 (Varšava) 
 

Pilotni projekt "Izobraževanje o človekovih pravicah" 
 

• Predstavitev prioritet predsedovanja vodjem OVSE misij, 14.1.2005 (Dunaj) 
• Strokovna izdelava učnega gradiva za pilotni projekt, januar–marec 2005 (Ljubljana) 
• »HRE Workshop«; predstavitev gradiva in projekta predstavnikom OVSE misij, 

6.4.2005 (Varšava) 
• Predstavitev pilotnega projekta sodelujočim državam, 12.4.2005 (Dunaj) 
• Predstavitve učnega gradiva in pilotnega projekta zainteresiranim državam, 

potencialnim donatorjem in diplomatsko-konzularnim predstavništvom, april–junij 2005 
• Operativni dogovori o implementaciji pilotnega projekta, junij–september 2005 
• Izvajanje pilotnega projekta v Albaniji, Azerbajdžanu, Bolgariji, Črni gori, Hrvaški, 

Irski, Makedoniji, Nemčiji, Ruski Federaciji, Sloveniji, Srbiji, Turčiji in Ukrajini, 
september–december 2005 

• Začetek evaluacije projekta, december 2005 
 
Volitve 
 

• Dodatni seminar s področja človekove dimenzije OVSE "Challenges of Election 
Technologies and Procedures, 21.– 22.4.2005 (Dunaj) 

• Ekspertni seminar, 6.–7.9.2005 (Varšava) 
• Ekspertni seminar, 22.–23.11.2005 (Moskva) 

 
Preprečevanje trgovine z ljudmi 
 

• Konferenca o trgovini z ljudmi, 18.3.2005 (Dunaj) 
• Obisk Posebne predstavnice OVSE za boj zoper trgovino z ljudmi,12.4.2005 

(Ljubljana)  
• Konferenca ZN in SE o nasilju in spolni zlorabi otrok, 6.–8.7.2005 (Ljubljana) 

 
SHDM (Special Human Dimension Meetings) 
 

• Vloga zagovornikov pri zagotavljanju pravičnega sojenja, 3.–4.4.2005 (Tbilisi) 
• Človekove pravice in boj proti terorizmu, 13.–14.7.2005 (Dunaj) 



V. Regionalna vprašanja 
 

• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Ukrajini, 4.–5.1.2005 (Kijev) 
• Obisk MZZ SČG Draškovića v Sloveniji, 8.–9.1.2005 (Ljubljana) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla na Kosovu, 11.1.2005 (Priština)  
• Nastop predsedujočega OVSE dr. Rupla na 3. zasedanju Parlamentarne pobude za Južni 

Kavkaz, 18.1.2005 (Ljubljana) 
• 3. plenarna skupščina Parlamentarne pobude za Južni Kavkaz - srečanje parlamentarcev 

iz Armenije, Azerbajdžana in Gruzije, 18.–20.1.2005 (Ljubljana)  
• Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na svečani zaprisegi ukrajinskega 

predsednika Juščenka, 23.1.2005 (Kijev) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Beogradu, 7.2.2005 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Kazahstanu in Uzbekistanu, 15.–16.2.2005 

(Astana, Taškent) 
• Udeležba vodje PS OVSE dr. Frleca na sestanku HCNM o Turkmenistanu, 7.3.2005 

(Haag) 
• Srečanje predstavnikov Gruzije, Južne Osetije in Severne Osetije (parlamentarci, vladni 

uradniki in predstavniki NVO) glede reševanja gruzinsko-osetijskega konflikta, 14.–
18.3.2005 (Ljubljana) 

• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Moldaviji, 14.3.2005 (Kišinjev, Tiraspol) 
• Udeležba Osebnega predstavnika predsedujočega OVSE za Centralno Azijo na posvetu 

regionalnih vodij misij OVSE v Centralni Aziji, 17.–18.3.2005 (Dušanbe) 
• Obisk predsednika Srbije Tadića v Sloveniji, 18.3.2005 (Ljubljana) 
• Obisk sopredsedujočih Minsk skupine, 18.3.2005 (Ljubljana) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla na Kosovu, 25.3.2005 (Priština) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Armeniji, Gruziji in Azerbajdžanu, 30.3.–

2.4.2005 (Erevan, Tbilisi, Baku) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Kirgiziji, 31.3.2005 (Biškek) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Srbiji in Črni gori, 4.–5.4.2005 (Beograd, 

Podgorica) 
• Sestanek mediatorjev za Pridnjestrje, 7.4.2005 (Ljubljana) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Albaniji, 11.4.2005 (Tirana) 
• Udeležba vodje PS OVSE dr. Frleca na posvetu regionalnih vodij misij OVSE v 

Jugovzhodni Evropi, 14.–15.4.2005 (Sarajevo) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Kirgiziji, Tadžikistanu in Turkmenistanu, 17.–

20.4.2005 (Biškek, Ašgabad, Dušanbe) 
• Udeležba na GAERC – srečanje z Jakobovitsem, odposlancem EU za Moldavijo in 

Transdnjestrijo, 23.5.2005 
• Nastop predsedujočega OVSE dr. Rupla pred Stalnim svetom OVSE na temo Kirgizije 

in srečanje s predsednikom Kirgizije Bakijevim, 30.5.2005 (Dunaj) 
• Obisk predsednika kosovske vlade Kosumija v Sloveniji, 2.6.2005 
• Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na komemoraciji 10. obletnice zločinov v 

Srebrenici (BiH), 10.–11.7.2005 
• Obisk posebnega predstavnika GS OZN Jessen-Petersena v Sloveniji, 14.7.2005 
• Obisk so-predsedujočih Minsk skupine in osebnega predstavnika predsedujočega OVSE 

za konflikt, s katerim se ukvarja "Minsk konferenca", 29.8.2005 (Ljubljana) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Azerbajdžanu in Armeniji, 5.–6.9.2005 
• Obisk vodje Misije OVSE v Moldaviji veleposlanika Hilla, 9.9.2005 (Ljubljana)  
• Obisk veleposlanika s posebnimi nalogami v MZZ RF Nesteruškina, 22.9.2005 

(Ljubljana) 



• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Bosni-Hercegovini, 27.9.2005 (Sarajevo) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Makedoniji, 5.10.2005 (Skopje) 
• Slovenija in Kanada sta organizirali Mednarodno konferenco o razminiranju, 5.–

6.10.2005 (Tbilisi) 
• Obisk osebnega predstavnika predsedujočega OVSE za Gruzijo Geoane v Gruziji, 6.–

7.10.2005 (Tbilisij in Tskhinvali) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Srbiji in Črni gori, 14.10.2005 (Beograd in 

Priština) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Moldaviji, 18.10.2005 (Kišinjev, Tiraspol) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Ukrajini, 19.10.2005 (Kijev) 
• Obisk pogajalcev za reševanje pridnjestrskega vprašanja, 21.10.2005 (Ljubljana) 
• Srečanje JCC - Joint Control Commission (Mešane kontrolne komisije za reševanje 

vprašanja Južne Osetije), 15.–17.11.2005 (Brdo pri Kranju) 
• Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla s predsednikom Armenije Kočarjanom, 

23.11.2005 (Ljubljana) 
• Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na mednarodni konferenci "10 let po 

Daytonu" (predsedujoča OVSE je bila soorganizatorka dogodka), 29.11.2005 (Sarajevo) 
 
 
Obiski osebnega predstavnika g. Lojzeta Peterleta v Centralni Aziji: 

• Kazahstan, Uzbekistan, 14.–16.2.2005 (s predsedujočim OVSE) 
• Tadžikistan, 15.–18.3. 2005 (HoM meeting) 
• Kazahstan, Kirgizija, 23.–26.3.2005 
• Kirgizija, Dunaj, 5.–14.4.2005 
• Kirgizija, Tadžikistan, Turkmenistan, 17.–20.4.2005 (s predsedujočim OVSE) 
• Kirgizija, 24.–27.4.2005 
• Kirgizija, 27.5.–2.6.2005 
• Turkmenistan, 16.–19.10.2005 
• Kazahstan, 31.10.2005 
• Kirgizija, 25.–27.11.2005 

 
 
VI. 30. obletnica podpisa Helsinške sklepne listine, 60. obletnica II. svetovne vojne, 15. 
obletnica Pariške listine za novo Evropo 
 

• Uvodni govor predsedujočega OVSE dr. Rupla na konferenci "Trideset let Helsinškega 
procesa", 20.7.2005 (Dunaj) 

• Govor vodje PS OVSE dr. Frleca na Nemškem inštitutu za zunanjo politiko, 1.8.2005 
(Berlin)  

• Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na slovesnosti ob 30.obletnici podpisa 
Helsinške sklepne listine, 1.8.2005 (Helsinki) 

 
 
VII. Krepitev partnerstva z Mediteranskimi in Azijskimi partnerji OVSE 
 

• Seminar z azijskimi partnerji, 25.–26.4.2005 (Seul) 
• Seminar z mediteranskimi partnerji na temo migracij, 8.–9.9.2005 (Rabat) 

 
 
 



VIII. Tesno sodelovanje s Parlamentarno skupščino OVSE 
 

• Nastop predsedujočega OVSE dr. Rupla na zimskem zasedanju Parlamentarne 
skupščine OVSE, 24.2.2005 (Dunaj) 

 
 
IX. Izboljšanje koordinacije z drugimi mednarodnimi organizacijami in krepitev 
sodelovanja z nevladnimi organizacijami 
 

• Nastop predsedujočega OVSE dr. Rupla na Severnoatlantskem svetu, 26.1.2005 
(Bruselj) 

• Udeležba v.d.gen.dir.Raščana na tripartitnem srečanju SE-OVSE-OZN, 17.2.2005 
(Strasbourg) 

• Nastop predsedujočega OVSE dr. Rupla pred Svetom Evrope, 23.2.2005 (Strasbourg) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v OZN, 4.3.2005 (New York) 
• Nastop predsedujočega OVSE dr. Rupla pred Komisijo ZN za človekove pravice, 

15.3.2005 (Ženeva) 
• Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na EU-OVSE Trojki, 23.3.2005 (Bruselj) 
• Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na neformalnem zasedanju zunanjih 

ministrov NATO, 20.4.2005 (Vilnius) 
• Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na 3. Vrhu Sveta Evrope, 16.–17.5.2005 

(Varšava) 
• 7. ministrsko srečanje mreže za socialno varnost, 18.–20.5.2005 (Kanada) 
• Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla s predsednikom Parlamentarne skupščine 

Nata Lellouchem, 28.5.2005 (Ljubljana) 
• Zasedanje parlamentarne skupščine NATO, 31.5.2005 (Ljubljana) 
• Nastop predsedujočega OVSE dr. Rupla na EAPC, 12.10.2005 (Bruselj) 
• Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na zasedanju Evro-atlantskega partnerskega 

sveta, 16.11.2005 (Bruselj) 
• Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na Vrhu Srednjeevropske pobude, 

24.11.2005 (Pještany) 
 
 
X. Razne druge aktivnosti: 

• Konzultacije z namestnikom MZZ Ruske federacije Čižovim, 10.1.2005 (Ljubljana) 
• Nastop predsedujočega OVSE dr. Rupla na zasedanju Stalnega sveta OVSE,  13.1.2005 

(Dunaj) 
• Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na srečanju ministrske Trojke OVSE, 

14.1.2005 (Dunaj) 
• Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla z Visokim predstavnikom OVSE za narodne 

manjšine, 19.1.2005 (Ljubljana) 
• Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na svečani zaprisegi ukrajinskega 

predsednika Juščenka, 23.1.2005  
• Udeležba vodje PS OVSE dr.Frleca na Warsaw Reflection Group, 31.1.2005 in 

2.2.2005 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Ruski federaciji, 1.2.2005 (Moskva) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Zvezni Republiki Nemčiji, 18.2.2005 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v ZDA, 4.–9.3.2005 (New York, Washington) 
• Konzultacije vodje PS OVSE dr. Frleca z Italijo, 12.4.2005 (Ljubljana) 
• Konzultacije vodje PS OVSE dr. Frleca s Finsko, 13.4.2005 (Ljubljana)  



• Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla z MZZ RF Lavrovom ob robu neformalnega 
zasedanja zunanjih ministrov Nata, 21.4.2005 (Vilnius) 

• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Kanadi, 18.–20.5.2005 
• Konzultacije PS OVSE s predstavniki Sekretariata OVSE, 20.5.2005 (Ljubljana) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Veliki Britaniji, 13.–14.6.2005 
• Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla z DS ZDA Rice ob robu 14. letnega srečanja 

Parlamentarne skupščine OVSE, 2.7.2005 (Washington) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Ruski federaciji, 13.7.2005 (Moskva) 
• Konzultacije vodje PS OVSE dr. Frleca z direktorjem v MZZ Velike Britanije, S. 

Pattisonom, 2.9.2005 (Ljubljana)  
• Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na EU-OVSE ministrski Trojki, 20.9.2005 

(New York)  
• Konzultacije predstavnikov ZDA, Velike Britanije, Francije, Nemčije, Belgije in 

predsedujoče Slovenije (udeležba vodje PS OVSE dr. Frleca), 10.10.2005 (Berlin) 
• Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Ruski federaciji, 17.10.2005 (Moskva) 
• Konzultacije vodje PS OVSE dr. Frleca z direktorjem za strateške zadeve P. Carréjem v 

MZZ Francije, 19.10.2005 (Ljubljana) 
• Pogovori predsedujočega OVSE dr. Rupla z GS OVSE de Brichambautom ter 

konzultacije vodje PS OVSE dr. Frleca z GS OVSE, 4.11.2005 (Ljubljana) 
• Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla z visokim predstavnikom za skupno zunanjo 

in varnostno politiko EU Solano, 24.11.2005 (Bruselj) 
• Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla z MZZ Švice Calmy Rey, 28.11.2005 

(Ljubljana) 
• Bilateralni obisk MZZ Lavrova pred Ministrskim svetom OVSE, 4.12.2005 (Ljubljana) 
• Bilateralni pogovori predsedujočega OVSE dr. Rupla ob robu 13. Ministrskega sveta 

OVSE, 5.–6.12.2005 (Ljubljana); podrobneje opisano v III. točki poročila  
• Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je na obiskih in drugih aktivnostih srečeval s številnimi 

osebnostmi in predstavniki, kar je razvidno iz predhodnih četrtletnih poročil o 
dejavnostih predsedujočega OVSE 

• Sestanki z nevladnimi organizacijami. 


	ANEKS

