
   
 

PROJEKTNA SKUPINA ZA OVSE 
 
Ljubljana, 4.4.2005 
 

Poročilo  
o dejavnostih predsedujočega OVSE, ministra za zunanje zadeve Republike 

Slovenije dr. Dimitrija Rupla, v obdobju januar - marec 2005 
 
 
4.-5.1.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Ukrajini  
 
Predsedujoči OVSE, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrij Rupel je bil 4. 
in 5. januarja 2005 na obisku v Ukrajini, kjer se je srečal s predsedniškim kandidatom Viktorjem 
Juščenkom, ministrom za zunanje zadeve Konstantinom Griščenkom, predsednikom parlamenta 
Vladimirijem Litvinom, ter vodilno poslanko v ukrajinskem parlamentu Julijo Timošenko.  
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je v svojih pogovorih osrednjo pozornost namenil razvoju 
dogodkov po nedavnih predsedniških volitvah, ter nekaterim drugim aktualnim vprašanjem na 
dnevnem redu OVSE, s posebnim poudarkom na aktivnostih OVSE v Ukrajini. Med pogovori s 
političnimi predstavniki Ukrajine zagotovil nadaljnjo podporo OVSE pri krepitvi demokracije in 
stabilnosti v tej državi.  
 
9.-10.1.2005 - Obisk namestnika zunanjega ministra Ruske federacije Čižova v Sloveniji 
 
9. in 10. januarja 2005, je Slovenijo obiskal namestnik zunanjega ministra Ruske federacije 
Vladimir A. Čižov, kjer ga je sprejel predsedujoči OVSE in slovenski zunanji minister dr. 
Dimitrij Rupel. V pogovorih na zunanjem ministrstvu je bil izpostavljen pomen in vpliv rednega 
političnega dialoga na najvišji ravni za nadaljnjo krepitev dvostranskih odnosov, slovenskega 
predsedovanja OVSE in članstva naše države v evro-atlantskih integracijah.  
 
Namestnik ministra Čižov je predstavil ruske poglede na prihodnji razvoj OVSE, njeno vlogo v 
mednarodni varnostni arhitekturi ter izvajanje njenih aktivnosti na terenu. Obravnavano je bilo 
vprašanje reforme OVSE, kjer je slovenska stran poudarila, da bo preprečevanje nastanka novih 
delitev prednostna naloga našega predsedovanja.  
 
11.1.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla na Kosovu 
  
Predsedujoči OVSE, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, dr. Dimitrij Rupel je 11. 
januarja 2005 obiskal Kosovo, kjer se je sestal s posebnim predstavnikom Generalnega sekretarja 
OZN na Kosovu in vodjo misije OZN na Kosovu, Soeren Jessen-Petersenom, predsednikom 
Kosova Ibrahim Rugovo, predsednikom vlade Ramush Haradinajem, s predsednikom parlamenta 
Nexhatom Dacijem, predstavniki kosovskih Srbov ter z vodjo OVSE misije na Kosovu, 
veleposlanikom Pascalom Fieschiejem. Predsedujoči OVSE, slovenski zunanji minister dr. 
Dimitrij Rupel je pozval vse prebivalce Kosova k aktivni vlogi v političnem procesu izgradnje 
stabilne in multietnične družbe.  
 
 
 



13.-14.1.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na zasedanju Stalnega sveta 
OVSE in srečanju z ministrsko Trojko 
 
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je 13. januarja 2005 nastopil na zasedanju Stalnega sveta 
OVSE, 14. januarja 2005 pa se je udeležil srečanja ministrske Trojke OVSE.  
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je na letošnjem prvem zasedanju Stalnega sveta predstavil 
prednostne naloge slovenskega predsedovanja OVSE stalnim predstavnikom 55-ih sodelujočih 
držav.  
 
V okviru svojega obiska na Dunaju se je minister dr. Rupel srečal tudi s predstavniki nevladnih 
organizacij, ter izkazal priznanje pomembni vlogi slednjih pri spodbujanju načel Helsinške 
sklepne listine in OVSE zavez, kakor tudi njihovo vlogo pri krepitvi miru in stabilnosti v OVSE 
regiji.  
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je drugi dan svojega obiska na Dunaju vodil sestanek ministrske 
Trojke OVSE. Sestanka so se udeležili belgijski zunanji minister Karl De Gucht, namestnica 
bolgarskega zunanjega ministra Katia Todorova in generalni sekretar OVSE Jan Kubiš. Trojka 
OVSE se je v nadaljevanju sestala tudi z vodji institucij OVSE ter predsednikom Parlamentarne 
skupščine OVSE. Na srečanju Trojke OVSE je bila osrednja pozornost namenjena aktualnim 
vprašanjem na dnevnem redu Organizacije, zlasti izbiri novega generalnega sekretarja in iskanju 
soglasja o finančnih vprašanjih delovanja OVSE. 
 
18.1.2005 - Predsedujoči OVSE dr. Rupel je sprejel in nagovoril udeležence 3. zasedanja 
Parlamentarne pobude za Južni Kavkaz  
 
Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrij Rupel je 18. januarja 2005 v 
Državnem zboru nagovoril zbrane parlamentarce iz Armenije, Azerbajdžana in Gruzije, ki so se 
v času med 18. do 20. januarjem 2005 udeležili 3. plenarne skupščine Parlamentarne pobude za 
Južni Kavkaz.  
 
Omenjena pobuda predstavlja mehanizem dialoga, izmenjave mnenj in skupnih analiz med 
predstavniki parlamentov Armenije, Azerbajdžana in Gruzije. Minister za zunanje zadeve dr. 
Dimitrij Rupel se je ob robu zasedanja sestal tudi z vodji vseh treh parlamentarnih delegacij. 
 
19.1.2005 - Predsedujoči OVSE dr. Rupel je sprejel Visokega komisarja za narodne 
manjšine OVSE  
 
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je 19. januarja 2005 sprejel Visokega komisarja za 
narodne manjšine OVSE Rolfa Ekeusa.  
 
Minister dr. Rupel in Visoki komisar Ekeus, katerega delo temelji na načelu tihe diplomacije, sta 
se dotaknila nekaterih aktualnih vprašanj na dnevnem redu Organizacije. Njuno prvo srečanje je 
bilo namenjeno predstavitvi dela Visokega komisarja pri zgodnjem ugotavljanju in reševanju 
medetničnih napetosti, ki bi lahko ogrozile mir, stabilnost in prijateljske odnose med državami 
članicami OVSE.  
 
 
 
 
 



23.1.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na svečani zaprisegi ukrajinskega 
predsednika Juščenka  
 
Predsedujoči OVSE, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrij Rupel se je 23. 
januarja 2005 udeležil svečane zaprisege novoizvoljenega ukrajinskega predsednika Viktorja 
Juščenka. Ob tej priložnosti je slovenski zunanji minister pozitivno ocenil zavezanost 
prebivalcev Ukrajine k demokratičnim procesom ter dejstvo, da je bila nedavna politična kriza 
razrešena brez nasilja. Poudaril je tudi pomen, ki ga Organizacija pripisuje demokratični in 
stabilni Ukrajini v osrčju OVSE skupnosti. 
 
Predsedujoči OVSE, minister dr. Rupel se je ob robu dogodka srečal tudi z generalnim 
sekretarjem zveze NATO Jaapom de Hoop Shefferjem, evropsko komisarko za zunanje odnose 
in evropsko sosedsko politiko Benito Ferrero Waldner, poljskim predsednikom Aleksandrom 
Kwasnievskim, predsednikom Slovaške Republike Ivanom Gašparovičem, madžarskim 
predsednikom Ferencem Madlom, ameriškim državnim sekretarjem Colinom Powellom, bivšim 
češkim predsednikom Vaclavom Havlom, ter zunanjim ministrom Srbije in Črne gore Vukom 
Draškovićem.  
 
24.1.2005 - Predsedujoči OVSE dr. Rupel je sprejel direktorja Ameriškega židovskega 
odbora za mednarodne židovske zadeve Rabina Andrewa Bakerja  
 
Minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel je 24. januarja 2004 sprejel direktorja oddelka 
Ameriškega židovskega odbora Rabina Andrewa Bakerja, s katerim se je kot predsedujoči OVSE 
pogovarjal o nekaterih nalogah organizacije na področju človekove dimenzije.  
 
Minister dr. Rupel je v pogovoru izpostavil pomen konference OVSE na temo strpnosti, ki bo 
junija letos v Cordobi. Sogovornika sta v nadaljevanju izmenjala mnenja o pomenu tovrstnih 
konferenc za spodbujanje strpnosti, pri čemer je gospod Baker pozdravil prizadevanja OVSE v 
boju proti antisemitizmu.  
 
26.1.2005 - Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je udeležil zasedanja Severnoatlantskega sveta  
 
Predsedujoči OVSE, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, dr. Dimitrij Rupel je 
26.1.2005 obiskal sedež zveze NATO, kjer je nastopil na zasedanju Severnoatlantskega sveta, 
srečal pa se je tudi z generalnim sekretarjem zveze NATO Jaapom de Hoop Shefferjem.  
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je v svojem nastopu predstavil prednostne naloge Organizacije za 
varnost in sodelovanje v Evropi v letošnjem letu, s poudarkom na sodelovanju z zvezo NATO. 
Minister dr. Rupel je pozdravil pobudo za pripravo OVSE seminarja o vojaških doktrinah. 
 
Predsedujoči OVSE se je zavzel za tesnejše sodelovanje med OVSE in NATO, ter tudi drugimi 
mednarodnimi organizacijami, ki jim je skupno prizadevanje za evropsko in mednarodno 
varnost, zlasti na področju boja zoper terorizem, varnosti potovalnih dokumentov, kontejnerske 
varnosti, trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter prenosnih sistemov zračne obrambe. 
 
26.1.2005 - Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je v Bruslju sestal s komisarko za zunanje 
odnose in evropsko sosedsko politiko Ferrero-Waldnerjevo  
 
Predsedujoči OVSE, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrij Rupel se je 25. 
januarja 2005 v okviru delovnega obiska v Bruslju, srečal tudi s komisarko za zunanje odnose in 
evropsko sosedsko politiko.  
 



Predsedujoči OVSE dr. Rupel je v svojih razgovorih predstavil prednostne naloge Organizacije 
za varnost in sodelovanje v Evropi v letošnjem letu ter izzive, pred katerimi se organizacija 
trenutno nahaja. Komisarka Ferrero-Waldner je ministra Rupla seznanila tudi s svojo izkušnjo 
predsedujoče OVSE, ko je organizaciji leta 2000 predsedovala Avstrija. Sogovornika sta 
izmenjala poglede na reformo OVSE, Gruzijo in Kosovo.  
 
1.2.2005 - Obisk Predsedujočega OVSE dr. Rupla v Moskvi  
 
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je 1. februarja 2005 obiskal Moskvo, kjer se je sestal s 
svojim gostiteljem ministrom za zunanje zadeve Ruske federacije Sergejem Lavrovom. Ob tej 
priložnosti se je srečal tudi s predsednikom Komiteja za mednarodne odnose ruske Dume 
Konstantinom Kosačovom ter predsednikom Varnostnega sveta Ruske federacije Igorjem 
Ivanovom.  
 
V okviru pogovorov z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom je izmenjal poglede na 
reformo OVSE, aktivnosti Organizacije na področju opazovanja volitev ter širok spekter 
regionalnih vprašanj. Predsedujoči OVSE, minister dr. Rupel je izrazil zadovoljstvo ob odkriti 
medsebojni izmenjavi mnenj, kakor tudi glede zavezanosti Ruske federacije, da bi izboljšali 
učinkovitost delovanja te 55-članske organizacije.  
 
V okviru regionalnih vprašanj so bili izmenjani pogledi glede razmer na Kosovu, v Gruziji, 
Moldaviji/Pridnestrju ter Gorskem Karabahu. 
 
3.2.2005 - Predsedujoči OVSE dr. Rupel je imenoval člane "Panela uglednih oseb"  
 
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je 3.2.2005 imenoval sedem predstavnikov sodelujočih 
držav OVSE v Panel uglednih oseb, katerega naloga je preučitev možnosti za krepitev 
učinkovitosti Organizacije.  
 
V Panelu, ki ga sestavljajo predstavniki držav iz celotnega področja delovanja OVSE, so 
nekdanji zunanji ministri, bivši Predsedujoči OVSE, ter prvi generalni sekretar OVSE (Člani 
Panela so: Nikolai Afanasjevski - Ruska federacija, Hans van den Broek - Nizozemska, Wilhelm 
Hoeynck - Nemčija, Kuanysh Sultanov - Kazahstan, Knut Vollebaek - Norveška, Richard S. 
Williamson - Združene države Amerike in Miomir Žužul - Hrvaška). 
 
Zunanji ministri sodelujočih držav OVSE so na ministrskem zasedanju v Sofiji sprejeli odločitev 
o imenovanju Panela uglednih oseb, ki bo "pregledal učinkovitost Organizacije, njenih teles in 
struktur, ter v luči prihodnjih izzivov oblikoval svoje poročilo." Panel naj bi priporočila 
oblikoval do konca junija letos.  
 
7.2.2005 - Obisk Predsedujočega OVSE dr. Rupla v Beogradu 
  
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je 7. februarja 2005 obiskal Beograd, kjer se je sestal s 
predsednikom Republike Srbije Borisom Tadićem ter predsednikom srbske vlade Vojislavom 
Koštunico. 
 
Med obiskom v Beogradu potrdil zavezanost Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi k 
nadaljnji aktivni vlogi na področju Jugovzhodne Evrope ter je izpostavil stabilnost v regiji kot 
eno izmed prednostnih nalog slovenskega predsedovanja OVSE.  
  
Obisk Predsedujočega OVSE, ministra dr. Rupla je sledil njegovemu obisku v Prištini, ter obisku 
zunanjega ministra Srbije in Črne gore Vuka Draškovića v Ljubljani v začetku januarja letos.  



 
Predsedujoči OVSE je srbske sogovornike seznanil s svojim nedavnim obiskom na Kosovu, kjer 
je poudaril, da morata tako mednarodna skupnost kot institucije začasne samouprave kar v 
največji možni meri zaščititi pravice srbske manjšine na Kosovu. 
 
11.-13.2.2005 - Udeležba Predsedujočega OVSE dr. Rupla na 41. varnostni konferenci v 
Münchnu  
 
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel se je v času med 11. in 13. februarjem 2005 v Münchnu 
udeležil 41. konference o varnostni politiki. Konferenca je bila posvečena predvsem razmerju 
med gospodarskim razvojem in varnostjo, varnosti na Bližnjem vzhodu ter prihodnji vlogi 
Organizacije združenih narodov v okviru globalne varnosti.  
 
Minister za zunanje zadeve in predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je nagovoril visoke 
udeležence 41. mednarodne varnostne konference, ki se danes zaključuje v Münchnu. V svojem 
nastopu v okviru razprave o Prihodnji vlogi OZN na področju globalne varnosti, poseben 
poudarek namenil sodelovanju med OVSE in Združenimi narodi.  
 
Konferenca, katere se redno udeležujejo visoki in vplivni zunanjepolitični in obrambni 
predstavniki, je bila posvečena predvsem razmerju med gospodarskim razvojem in varnostjo, 
varnosti na Bližnjem vzhodu ter prihodnji vlogi Organizacije združenih narodov v okviru 
globalne varnosti. Letošnje konference so se udeležili GS OZN Kofi Annan, GS NATO Jaap de 
Hoop Scheffer, visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Javier Solana, ameriški sekretar za 
obrambo Donald Rumsfeld in številne druge pomembne osebnosti.  
 
15.-16.2.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Kazahstanu in Uzbekistanu  
 
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je bil 15. in 16. februarja 2005 na delovnem obisku v 
Kazahstanu in Uzbekistanu.  
 
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je v okviru obiska v Kazahstanu podprl tamkajšnje 
politično vodstvo pri nadaljnjih reformah, zlasti na področju političnega pluralizma ter 
neodvisnih medijev. Med pogovori s predsednikom zgornjega doma parlamenta Nurtajem 
Abikajevim, predsednikom spodnjega doma parlamenta Uralbajem Mukhamedžanovim, 
namestnikom zunanjega ministra Askarjem Shakirovim ter predsedujočim Varnostnega sveta ter 
Komisije za demokratizacijo in civilno družbo Bolatom Utemuratovim je dejal, da bi 
demokratične reforme v Kazahstanu, ki si prizadeva za predsedovanje OVSE v letu 2009, 
predstavljale pomemben signal drugim srednje azijskim državam.  
 
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je med svojim obiskom v Uzbekistanu zagotovil podporo 
in pomoč Organizacije pri nadaljnjem razvoju volilnega sistema ter gospodarskih reformah. Na 
srečanjih s predsednikom Islamom Karimovim, podpredsednikom vlade in ministrom za zunanje 
zadeve Eljorem Ganievim ter predsednikom zakonodajne zbornice parlamenta Erkinom 
Khalilovim je predsedujoči OVSE pozdravil pobude Uzbekistana za tesnejše sodelovanje med 
državami v regiji.  
 
18.2.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Dimitrija Rupla v Zvezni Republiki Nemčiji  
 
Minister za zunanje zadeve in predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel se je 18. februarja 2005 
mudil na delovnem obisku v Zvezni republiki Nemčiji.  
 



Z nemškim zunanjim ministrom Joschko Ficherjem se je pogovarjal o odprtih vprašanjih znotraj 
OVSE, pripravah na skupno predsedovanje Evropski uniji v letih 2007 in 2008 in vprašanju 
prihodnje ureditve na Kosovu. Opozoril je, da se je OVSE znašla v težavnem obdobju, kjer je 
potreben poglobljen razmislek o vlogi in prihodnji strateški viziji OVSE. Sogovornike je 
seznanil z ustanovitvijo in nalogami Skupine uglednih osebnosti in predstavil prioritete 
slovenskega predsedovanja OVSE.  
 
24.2.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na 4. zimskem zasedanju 
Parlamentarne skupščine OVSE  
 
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je 24. februarja 2005 nastopil na uvodnem dela 4. 
zimskega zasedanja Parlamentarne skupščine OVSE, ki se ga je udeležilo okoli 250 
predstavnikov iz več kot 40 držav OVSE.  
 
Predsedujoči OVSE, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrij Rupel je podprl 
pobudo o nadgradnji zavez OVSE na področju volitev, sprejetih leta 1990 v Kopenhagnu. 
Kopenhagenski dokument iz leta 1990 je začrtal osnovne kriterije za demokratične volitve in 
zagotovil možnost sodelujočim državam, da povabijo opazovalce iz drugih držav, ki ugotavljajo 
izpolnjevanje tozadevnih zavez OVSE.  
 
Predsedujoči OVSE, minister dr. Rupel je dejal, da ceni delo Parlamentarne skupščine OVSE na 
področju opazovanja volitev. Parlamentarne predstavnike je spodbudil k aktivnemu sodelovanju 
v razpravi o reformi Organizacije.  
 
22.2.2005 - Predsedujoči OVSE dr. Rupel je imenoval Osebnega predstavnika za Srednjo 
Azijo  
 
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je 22. februarja 2005 imenoval, poslanca v Evropskem 
parlamentu in nekdanjega predsednika slovenske vlade Alojza Peterleta, za Osebnega 
predstavnika Predsedujočega OVSE za Srednjo Azijo.  
 
Z imenovanjem želi slovensko predsedstvo dati nov zagon programskim aktivnostim 
Organizacije v omenjeni regiji, ter izpostaviti pomen, ki ga OVSE pripisuje sodelovanju s petimi 
srednje azijskimi državami.  
 
23.2.2005 - Obisk predsedujočega OVSE, ministra dr. Rupla na Svetu Evrope 
 
Predsedujoči OVSE, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrij Rupel je 23. 
februarja 2005 v Strassbourgu Odboru ministrskih namestnikov Sveta Evrope predstavil 
aktivnosti OVSE, ter se udeležil srečanja na visoki ravni med Organizacijo za varnost in 
sodelovanje v Evropi ter Svetom Evrope. Na srečanju sta poleg, poljskega zunanjega ministra 
Adama Daniela Rotfleda, ki predseduje Odboru ministrov Sveta Evrope, sodelovala tudi 
generalna sekretarja obeh organizacij Jan Kubiš (OVSE) in Terry Davies (SE).   
 
V svojem nastopu je predsedujoči OVSE dr. Rupel dejal, da bi morala OVSE in Svet Evrope 
učinkoviteje sodelovati pri vprašanjih, kot so človekove pravice in terorizem. Organizaciji se 
ukvarjata s podobnimi aktivnostmi, vključno z udejanjanjem mednarodnih standardov in zavez 
na področju demokratičnih volitev, boja zoper nestrpnost in diskriminacijo, človekovih pravic in 
boja proti terorizmu, delovanja na področju vladavine prava ter svobode medijev.  
 
 
 



4.-9.3.2005 - Obisk predsedujočega OVSE, ministra dr. Rupla v ZDA   
 
Predsedujoči OVSE, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrij Rupel je med 
4. in 9. marcem 2005 obiskal New York in Washington. Ob tej priložnosti je predsedujoči OVSE 
v New Yorku nastopil pred Varnostnim svetom OZN ter se srečal z generalnim sekretarjem 
Kofijem Annanom, v Washingtonu se je srečal z ameriško državno sekretarko Condoleezzo Rice 
in drugimi predstavniki ameriške administracije ter Kongresa, kjer je nastopil tudi pred 
Helsinško komisijo.  
 
Obisk Predsedujočega OVSE, ministra za zunanje zadeve dr. Dimitrija Rupla je bil namenjen 
zlasti aktualnim vprašanjem na dnevnem redu Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. 
Osrednja pozornost je bila namenjena izmenjavi pogledov o možnostih za premostitev razhajanj 
znotraj organizacije, njenemu prilagajanju izzivom sodobnega varnostnega okolja ter aktivnostim 
OVSE na terenu, zlasti tam, kjer je le-ta prisotna s svojimi terenskimi misijami - v Jugovzhodni 
Evropi, Srednji Aziji, Kavkazu in Vzhodni Evropi.  
 
4.3.2005 - Nastop predsedujočega OVSE dr. Rupla v Varnostnem svetu OZN  
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je v nastopu pred Varnostnim svetom OZN pozval 
njegove države članice, da pomagajo pri reševanju dolgotrajnih konfliktov v OVSE regiji. V 
svojem nastopu je dejal, da je pri t.i. zamrznjenih konfliktih v Moldaviji in Gorskem Karabahu 
moč opaziti začetne znake topljenja le teh. Predsedujoči OVSE, minister dr. Rupel je poudaril, da 
je ključno načelo pri odzivanju na grožnje varnosti spoštovanje vladavine prava.  
 
5.3.2005 - Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla z generalnim sekretarjem OZN Kofijem 
Ananom  
Predsedujoči OVSE, minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel se je 5. marca 2005 srečal z 
generalnim sekretarjem Združenih narodov Kofijem Annanom. Minister dr. Rupel je v pogovoru 
izpostavil, da sta se obe organizaciji znašli v obdobju preoblikovanja. Generalnemu sekretarju 
Annanu je predstavil naloge Panela uglednih oseb, ki bo pripravil priporočila za preoblikovanje 
OVSE. Generalni sekretar Annan je ob tem izrazil pripravljenost za izmenjavo izkušenj, ki so si 
jih ZN pridobili ob pripravi poročila Panela modrecev za preoblikovanje organizacije.  
 
Sogovornika sta soglašala s potrebo po okrepitvi učinkovitosti obeh organizacij ter še tesnejšem 
medsebojnem sodelovanju. Generalni sekretar se je zavzel za tesno medsebojno sodelovanje, saj 
sta obe organizaciji močno dejavni pri uveljavljanju standardov na Kosovem. Minister dr. Rupel 
pa je sekretarja Annana seznanil s svojimi obiski Prištine in Beograda, ter predstavil nekatere 
iniciative za spodbuditev dialoga med najvišjimi predstavniki Srbije in Kosova. 
 
8.3.2005- Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla z ameriško državno sekretarko Rice  
Razmere na Kosovu ter aktualna nesoglasja znotraj OVSE glede vprašanja proračuna za leto 
2005 in lestvice prispevkov vanj sta bili osrednji temi pogovora ministra dr. Rupla z ameriško 
državno sekretarko Condoleezzo Rice. Minister dr. Rupel je poudaril, da notranja nesoglasja 
OVSE ne bi smela odvrniti njene pozornosti od aktivnosti pri izgradnji varnosti v Evropi.  
 
Glede Kosova je Predsedujoči OVSE, minister dr. Rupel izpostavil potrebo, da kosovski Srbi 
prevzamejo aktivno vlogo v političnem procesu, pri čemer je zaščita pravic manjšin ključnega 
pomena. "Prihodnost celotne Jugovzhodne Evrope mora biti razumljena v evropskem kontekstu", 
je dodal.  
 
Ločeni pogovori z drugimi predstavniki ameriške administracije so bili namenjeni reševanju t.i. 
zamrznjenih konfliktov v regiji OVSE, vključno z Moldavijo/Pridnestrjem ter Gorskim 
Karabahom.  



 
9.3.2005 - Srečanje ministra dr. Rupla z ameriškima senatorjema Harkinom in Voinovichem  
Minister za zunanje zadeve in predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel se je o dejavnosti in vlogi 
OVSE na Kosovu in drugih kriznih žariščih, ter vlogi OVSE v boju zoper antisemitizem in druge 
vrste diskriminacije ločeno pogovarjal s senatorjema Tomom Harkinom in Georgeom V. 
Voinovichem.  
 
9.3.2005 - Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla s svetovalcem ameriškega predsednika za 
nacionalno varnost Hadleyem  
Predsedujoči OVSE, minister dr. Dimitrij Rupel se je v okviru svojega obiska v ZDA v Beli hiši 
srečal tudi s svetovalcem ameriškega predsednika za nacionalno varnost Stephenom Hadleyem.  
 
Osrednji del pogovorov sta sogovornika namenila razmeram na Zahodnem Balkanu, vlogi OVSE 
pri uresničevanju standardov na Kosovu, trenutnemu stanju v OVSE in potrebnih korakih za 
premostitev nekaterih nesoglasij glede financiranja organizacije.  
 
9.3.2005 - Predsedujoči OVSE dr. Rupel je nastopil pred Helsinško komisijo ameriškega 
Kongresa 
 
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je ob zaključku svojega večdnevnega obiska v ZDA 
nastopil tudi pred t.i. Helsinško komisijo ameriškega Kongresa, kjer je predstavil aktualno 
dogajanje v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi. Opozoril je, da je OVSE pod 
napadom nekaterih kritikov, ki si zastavljajo vprašanja o njeni nadaljnji relevantnosti. OVSE se 
tako sooča z vprašanjem sprejema proračuna za letošnje leto, ter dogovora o lestvicah prispevkov 
vanj. Na zadnjem ministrskem zasedanju v Sofiji ponovno ni bila sprejeta ministrska deklaracija. 
Prav tako ni bil podaljšan tudi mandat opazovalne misije v Gruziji, je še opozoril minister.  
 
14.3.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Moldaviji  
 
Predsedujoči OVSE, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrij Rupel je 13. in 
14. marca 2005 obiskal Moldavijo, kjer se je v Kišinjevu srečal s predsednikom Moldavije 
Vladimirjem Voroninom, ministrom za zunanje zadeve Andrejem Stratanom, ter predstavniki 
tamkajšnje opozicije. Minister dr. Rupel se je v Tiraspolu ob tej priložnosti sestal tudi 
pridnestrskim voditeljem Igorjem Smirnovom.  
 
Ob obisku v Kišinjevu izrazil upanje, da bodo nedavne volitve v Moldaviji in Ukrajini 
pripomogle k novemu zagonu pri iskanju rešitve za Pridnestrje. S sogovorniki je izmenjal 
poglede na možnosti za nadaljnje reševanje pridnjestrskega vprašanja. Pozornost je bila 
namenjena tudi ugotovitvam mednarodne opazovalne misije ob nedavnih parlamentarnih 
volitvah. Minister dr. Rupel je obiskal tudi eno izmed tamkajšnjih šol, kjer se bo seznanil z 
razmerami glede uporabe latinice v šolah na področju Pridnjestrja. Poudaril je pomen, ki ga 
slovensko predsedstvo OVSE ter celotna organizacija pripisujeta demokratični, stabilni in 
suvereni Moldaviji. 
 
15.3.2005 - Udeležba ministra dr. Rupla na 61. zasedanju Komisije OZN za človekove 
pravice v Ženevi  
 
Predsedujoči OVSE, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrij Rupel se je 15. 
marca 2005 udeležil 61. zasedanja Komisije ZN za človekove pravice, ki je potekalo na sedežu 
Urada ZN v Ženevi.  
 



Na zasedanju Komisije ZN za človekove pravice Združenih narodov, ki je poleg Tretjega odbora 
Generalne skupščine najpomembnejše telo svetovne organizacije, ki se celovito ukvarja s 
problematiko človekovih pravic.  
 
Zunanji minister dr. Dimitrij Rupel se je ob robu zasedanja sestal z zunanjim ministrom 
Armenije Vartanom Oskanianom in z generalnim direktorjem Mednarodnega odbora Rdečega 
križa Jakobom Kellenbergerjem. Srečal se bo tudi z nekaterimi uglednimi profesorji ženevskega 
Inštituta za podiplomske študije mednarodnih odnosov in predstavniki nevladne organizacije 
Human Rights Watch. 
 
17.3.2005 - Predsedujoči OVSE dr. Rupel je sprejel udeležence srečanja "dialog Gruzija-
Južna Osetija" 
  
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je 17.3.2005 sprejel predstavnike Gruzije, Južne Osetije, 
Severne Osetije (parlamentarci, vladni uradniki in predstavniki NVO) in mednarodne 
strokovnjake, ki so se v času med 14. in 18.3.2005 udeležili prvega strokovnega srečanja "dialog 
Gruzija-Južna Osetija". Cilj prvega tovrstnega srečanja po lanskih spopadih med Gruzijo in J. 
Osetijo je bil neformalna izmenjava mnenj glede reševanja, kjer je v prvi vrsti poudarjeno 
konstruktivno sodelovanje in izgradnja zaupanja med vpletenimi stranmi. 
  
18.3.2005 - Uradni obisk predsednika Republike Srbije Borisa Tadića v Republiki Sloveniji  
 
18. marca 2005, se je na povabilo ministra za zunanje zadeve in predsedujočega OVSE dr. 
Dimitrija Rupla na prvem uradnem obisku v Republiki Sloveniji mudil predsednik Republike 
Srbije Boris Tadić.  
 
Minister dr.Rupel je sogovornika seznanil s potekom in načrti slovenskega predsedovanja 
OVSE. Kot predsedujoči OVSE je poudaril, da je vloga organizacije na Kosovu spremljanje 
demokratičnih procesov v pokrajini. Povedal je še, da bo Slovenija podprla tiste procese, ki bodo 
pripomogli k večji stabilnosti in blaginji regije. Dolgoročna rešitev statusa Kosova je mogoča 
zgolj na osnovi dogovora med Beogradom in Prištino, zato je nujna vzpostavitev tvornega 
dialoga. Ob vprašanju Kosova je minister dr. Rupel še poudaril pomen uresničevanja standardov 
v pokrajini, spoštovanja človekovih pravic in pravic manjšin.  
 
18.3.2005 - Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla s sopredsedujočimi Minsk skupine in 
VP Kasprzykom  
 
Sopredsedujoči Minsk skupine (VP Yuri Merzlyakov - Rusija, VP Bernard Fassier - Francija in 
Joshua Archibald - svetovalec VP Manna iz ZDA) ter VP Andrzej Kasprzyk, osebni predstavnik 
predsedujočega OVSE za konflikt s katerim se ukvarja Minsk konferenca, so se 18.3.2005 srečali 
s predsedujočim OVSE dr. Ruplom. Naloga sopredsedujočih Minsk skupine so pogajanja o 
politični rešitvi problema Gorskega Karabaha in potekajo že od leta 1992. Skupina Minsk je le 
posrednik med sprtima stranema, za rešitev konflikta pa mora vsaka od vpletenih strani najti 
predlog za rešitev spora in zagotoviti trajni mir. 
 
Namen srečanja je bila predstavitev aktualne situacije v Gorskem Karabahu v okviru priprav CiO 
OVSE na obisk v regiji. 
 
23.3.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na EU - OVSE Trojki 
 
Ministri za zunanje zadeve Trojke OVSE, pod vodstvom Predsedujočega OVSE, ministra dr. 
Dimitrija Rupla, so na srečanju s Trojko EU v Bruslju, 23.3.2005 pozvali vse strani v Kirgiziji, 



da se vzdržijo nasilja. Predsedujoči OVSE je dejal, da je za OVSE in Evropsko unijo ključnega 
pomena nadaljnja podpora Kirgiziji na njeni poti demokratičnih reform, še zlasti na področjih 
oblikovanja učinkovitih policijskih sil in demokratičnega nadzora nad njimi ob hkratnem 
spoštovanju človekovih pravic. 
 
Zunanji ministri Trojke OVSE ter njihovi kolegi iz Trojke EU so na tokratnem srečanju 
pozornost namenili tudi prošnji Gruzije za mednarodno pomoč pri nadzoru njenih meja ter 
razmeram na Kosovu. Predsedujoči OVSE, minister dr. Rupel je predstavil svoje vtise iz 
nedavnega obiska v Moldaviji.  
 
25.3.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla na Kosovu 
 
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je med svojim obiskom v Prištini 25.3.2005, drugim po 
vrsti odkar je Slovenija prevzela predsedovanje organizaciji, pozval kosovsko administracijo pod 
vodstvom predsednika vlade Bajrama Kosumija, da prevzame polno odgovornost za stabilnost in 
izvajanje procesa standardov pri izgradnji več-etničnega Kosova. Predsedujoči OVSE je dejal, da 
je miren in nemoten potek sprememb v vladi znak, da se dogodki premikajo v pravo smer. V 
pomembnem trenutku za Kosovo je pozval politične voditelje, da delujejo po načelu 
vključevanja vseh strani v dialog. Predsedujoči je zagotovil nadaljnjo podporo OVSE krepitvi 
demokracije in vladavine prava na Kosovu, kjer je OVSE prisotna s svojo največjo terensko 
misijo in predstavlja steber začasne administracije Združenih narodov.  
 
Minister dr. Rupel se je pogovarjal s Posebnim predstavnikom Generalnega sekretarja OZN na 
Kosovu in vodjo misije OZN na Kosovu, Soeren Jessen-Petersenom, predsednikom Kosova 
Ibrahimom Rugovo, novoimenovanim predsednikom vlade Bajramom Kosumijem, 
predsednikom parlamenta Nexhatom Dacijem ter predsednikom Demokratske stranke Kosova 
Hashimom Thacijem.  
 
30.3.-2.4.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Južnem Kavkazu 
 
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel se je od 30.3.2005 do 2.4.2005 mudil na delovnem obisku 
v Armeniji, Gruziji in Azerbajdžanu. 
 
V okviru svojega obiska v armenski prestolnici Erevan, 30.3.2005 se je predsedujoči OVSE dr. 
Rupel srečal s predsednikom Kočarianom, ministrom za zunanje zadeve Oskanianom, 
predsednikom parlamenta Baghdasarianom ter političnim voditeljem Gorskega Karabaha 
Ghoukasianom. 
 
V Gruziji se je minister dr. Rupel 1.4.2005, srečal s predsednikom Saakashvilijem, 
predsednikom vlade Nogaidelijem, predsednico parlamenta Burjanadze, ministrico za zunanje 
zadeve Zourabichvili ter s predstavniki nevladnih organizacij. 
 
V Azerbajdžanu se je predsedujoči OVSE 2.4.2005, srečal s predsednikom Aliyevim, 
predsednikom vlade Rasizadejem, ministrom za zunanje zadeve Mammadyarovom, 
predsednikom parlamenta Alaskarovim, s predstavniki azerbajdžanskih političnih strank ter 
nevladnih organizacij. 
 
V pogovorih s sogovorniki v Armeniji, Gruziji in Azerbajdžanu so prevladovale naslednje teme: 
sodelovanje med OVSE in omenjenimi državami, opazovanje gruzinsko-ruske meje in OVSE 
program za treniranje mejnih straž, reševanje vprašanja konfliktov v Gorskem Karabahu, Južni 
Osetiji in Abhaziji, ustavne reforme, reforma policije, reforme na področju zdravstva, socialnega 
varstva ter pravnega, političnega in gospodarskega sistema.   



 
Ministra dr. Rupla je v regiji spremljala tudi delegacija slovenskih gospodarstvenikov, ki že 
poslujejo oziroma izražajo interes za poslovanje na tamkajšnjem trgu. Ob tej priložnosti je bil v 
vsaki izmed držav organiziran poslovni forum ter ločeni pogovori s predstavniki gospodarskih 
resorjev in poslovnimi partnerji. Udeležence poslovnih konferenc pa je nagovoril tudi minister 
dr. Rupel. 
 
31.3.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Kirgiziji 
 
Minister dr. Rupel se je 31.3.2005 v Kirgiziji ločeno sestal z novim predsednikom vlade in 
začasnim predsednikom države Kurmanbekom Bakijevim, zunanjo ministrico Rozo Otunbajevo 
in predsednikom novoizvoljenega parlamenta Omurbekom Tekebajevim. Pred omenjenimi 
pogovori pa se je predsedujoči Ovseja srečal tudi s Feliksom Kulovim, vodjo stranke Ar-Namys 
(Dostojanstvo).  
 
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je ključnim predstavnikom nove kirgiške vlade zagotovil 
polno podporo Organizacije Kirgiziji na njeni poti k večji stabilnosti, enotnosti, demokraciji ter 
gospodarskemu razvoju.  
 
Na srečanju s predstavniki kirgiške civilne družbe na Ovsejevi akademiji v Biškeku je 
predsedujoči zagotovil, da bo Ovsejev center tudi v prihodnje dejavno sodeloval z nevladnimi 
organizacijami na področju človekovih pravic in krepitve demokracije.  
 


