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Poročilo 

o dejavnostih predsedujočega OVSE, ministra za zunanje zadeve Republike 
Slovenije dr. Dimitrija Rupla, v obdobju april - junij 2005 

 
 
4.-5.4.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Srbiji in Črni gori  
 
Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrij Rupel se je med 4. in 5. aprilom 
2005 v vlogi predsedujočega OVSE mudil na dvodnevnem obisku v Beogradu in Podgorici. 
  
V Beogradu je predsedujoči OVSE dr. Rupel v pogovorih s srbskim predsednikom vlade 
Vojislavom Koštunico in zunanjim ministrom Srbije in Črne gore Vukom Draškovičem poudaril 
pomen čimprejšnjega začetka političnega dialoga med Beogradom in Prištino na ustrezni ravni, 
kot tudi pripravljenost na pomoč OVSE in Slovenije pri vzpodbujanju tega dialoga, pri čemer je 
potrebno rešitev za Kosovo iskati v evropskem okviru. V pogovoru s srbskim predsednikom 
vlade Koštunico je minister dr. Rupel izrazil željo, da bi Beograd vzpodbudil kosovske Srbe k 
vključitvi v delo kosovskih institucij in izpostavil, da je skupna prihodnost Srbije in Črne gore 
Evropska unija. 
  
V Podgorici se je predsedujoči OVSE dr. Rupel srečal s predsednikom Črne gore Filipom 
Vujanovićem, predsednikom vlade Milom Djukanovićem, predsednikom parlamenta Rankom 
Krivokapićem in zunanjim ministrom Miodragom Vlahovićem. Sestal se je tudi s predsednikom 
skupnosti Srbije in Črne gore, Svetozarjem Marovićem, s predstavnikom opozicije Predragom 
Bulatovićem in predstavniki nevladnih organizacij. S sogovorniki so se pogovarjali o 
napovedanem referendumu o neodvisnosti Črne gore ter o odnosih med Srbijo in Črno Goro. 
Glede perspektive Črne gore v Evropski uniji, pa je slovenski minister poudaril, da se 
približevanje Evropski uniji ne bi smelo povezovati z vprašanjem statusa. S črnogorskimi 
sogovorniki se je minister dr. Rupel pogovarjal tudi o vlogi OVSE pri pripravi in izvedbi 
referenduma. Predsedujoči OVSE je dejal, da bo OVSE tako kot že doslej sodeluje pri 
opazovanju volitev v številnih državah članicah, sodelovala s svojimi opazovalci.  
 
8.4.2005 - Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel v Vatikanu  
 
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel se je v Vatikanu udeležil pogreba Svetega očeta, papeža 
Janeza Pavla II. 
 
11.4.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Albaniji 
 
Med obiskom v Tirani se je predsedujoči OVSE, minister dr. Rupel srečal s predsednikom 
Albanije Alfredom Moisiujem, predsednikom albanske vlade Fatosom Nanom, ministrom za 
zunanje zadeve Kastriotom Islamijem, ter predstavniki različnih političnih strank in nevladnih 
organizacij.  
 
Minister dr. Rupel je pozval vse stranke, da pokažejo kar največjo politično voljo za izvedbo 
volitev v skladu z OVSE standardi, ter zagotovil podporo organizacije pri tem. Spodbudil jih je 



tudi, da bi v predvolilnem času prednost namenili vsebini in konkretnim problemom državljanov, 
ter bi se tako izognili politizaciji tehničnih vprašanj v predvolilnih postopkih. Predsedujoči dr. 
Rupel je podprl prizadevanja albanskega političnega vodstva pri vključevanju države v EU in 
NATO. Ob tem pa je opozoril, da je Albanija, kljub mednarodni podpori, edina država na 
Zahodnem Balkanu s precejšnjimi problemi na področju izvedbe volitev. 
 
Minister dr. Rupel se je ob tej priložnosti udeležil okrogle mize o volitvah 2005, ki je potekala v 
organizaciji misije OVSE v Albaniji. Nagovoril je tudi udeležence poslovnega foruma 
"Slovenija-Albanija", ki se ga je udeležilo precejšnje število gospodarstvenikov iz obeh držav.  
 
12.4.2005 - Obisk dr. Helge Konrad, posebne predstavnice OVSE za boj zoper trgovino z 
ljudmi v Ljubljani 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je 12.4.2005 sprejel Posebno predstavnico OVSE za boj zoper 
trgovino z ljudmi dr. Helgo Konrad.  
 
Minister dr. Rupel je izpostavil pomen problematike trgovine z ljudmi ter aktivno vlogo, ki jo 
ima OVSE na tem področju, zlasti Posebna predstavnica za boj zoper trgovino z ljudmi. 
Sogovornica se je ministru dr. Ruplu zahvalila za podporo, ki jo le ta s strani slovenskega 
predsedstva OVSE uživa pri svojem delu. Sogovornika sta se strinjala, da je naša prednostna 
naloga izvajanje aktivnosti zastavljenih v Akcijskem načrtu OVSE za boj proti trgovini z ljudmi 
tudi v praksi. Posebna pozornost OVSE mora biti namenjena usklajevanju aktivnosti v državah 
izvora, tranzita in končnega cilja tovrstne trgovine.  
 
16.4.2005 - Obisk predsedujočega OVSE v Luksemburgu 
 
Minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel je 16.4.2005 na neformalnem zasedanju zunanjih 
ministrov Evropske unije v Luxembourgu, kot predsedujoči OVSE, predstavil zadnje dogajanje v 
organizaciji in aktivnosti slovenskega predsedstva.  
 
Minister dr. Rupel je glede zastoja pri sprejemanju proračuna izrazil pričakovanje, da bo po 
nedavnem rusko-ameriškem dogovoru, proračun OVSE za letošnje leto sprejet do konca aprila. 
Glede sodelovanja z Rusko federacijo, ki jo je po mnenju ministrov potrebno še bolj pritegniti v 
delovanje OVSE, je slovenski minister izpostavil pogoste stike, ki jih ima kot predsedujoči 
OVSE z rusko stranjo. Zbrane je tudi seznanil s obiskom Kirgizije.  
 
Zunanji ministri EU so podprli sedanjo usmeritev OVSE in se strinjali v oceni, da je finančna 
kriza premagana. Slovensko predsedstvo OVSE je bilo na neformalnem zasedanju deležno 
pohval glede prizadevanj OVSE za umiritev situacije v Kirgiziji.  
 
17.-20.4.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Kirgiziji, Tadžikistanu in 
Turkmenistanu 
 
Kirgizija 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je v okviru svojega obiska v kirgiški prestolnici Biškek srečal z 
začasnim kirgiškim predsednikom in predsednikom vlade Kurmanbekom Bakijevim, 
predsednikom parlamenta Kirgizije Omurbekom Tekebajevim, začasno ministrico za zunanje 
zadeve Rozo Otunbajevo ter predstavniki političnih strank in civilne družbe.  
 
Novo politično vodstvo Kirgizije je v pogovorih s predsedujočim OVSE dr. Ruplom izmenjalo 
poglede na skupni delovni načrt OVSE in Kirgizije za pomoč državi pri ohranjanju stabilnosti. 
Delovni načrt, ki ga je pripravil OVSE skupaj s kirgiškimi oblastmi, se kratkoročno osredotoča 
na vzdrževanje javnega reda in miru, pomoč pri volitvah, medije in razvoj podjetništva 



Predsedniške volitve, ki so predvidene za 10. julij letos, ter miren in demokratičen prenos oblasti 
bodo ključni za verodostojnost in legitimnost kirgiških demokratičnih institucij in vlade. OVSE 
je pripravljen še naprej pomagati Kirgiziji pri njenih prizadevanjih za izboljšanje volilnega 
zakonika. Predsedujoči OVSE dr. Rupel je ponudil pomoč organizacije pri izvedbi svobodnih in 
poštenih predsedniških volitev, ki bi jo s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami zagotovila 
OVSE center v Biškeku in Urad za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR). 
  
Predsedujoči OVSE je kirgiško oblast pozval, naj takoj sprejme konkretne ukrepe za boj proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu, da bi tako dosegla opazen in takojšen učinek v poslovnih 
krogih in med državljani.  
 
Minister Rupel je poudaril, da je s pomočjo nevladnih organizacij in medijev nujno potrebno 
vzpostaviti pristen dialog z državljani na nacionalni in regionalni ravni, ter tako razjasniti stališča 
oblasti do ključnih vprašanj kot sta npr. vprašanji zasega zemlje in varnosti državljanov.  
 
Tadžikistan 
V Tadžikistanu se je minister dr. Rupel srečal s predsednikom države Emomalijem 
Rahmonovom, predsednikom zgornjega doma parlamenta Tadžikistana Mahmadsaidom 
Ubaidulloevom, predsednikom spodnjega doma parlamenta Saidullom Hairulloevom, prvim 
namestnikom zunanjega ministra Sirodjiddinom Aslovom, kakor tudi predstavniki političnih 
strank in civilne družbe.  
 
S predsednikom Rahmonovim ter drugimi visokim predstavniki države in civilne družbe se je 
predsedujoči OVSE dr. Rupel pogovarjal o glavnih projektih sodelovanja z OVSE. OVSE želi 
okrepiti sodelovanje s Tadžikistanom v okviru vseh treh dimenzij, politično-vojaške, človekove 
in ekonomsko-okoljevarnostne dimenzije. Predsedujoči OVSE, minister dr. Rupel je v pogovorih 
izpostavil še pomen svobodnih medijev in se zavzel za čimprejšnjo obravnavo predloga novega 
zakona o medijih, ki ga je v sodelovanju z neodvisnimi strokovnjaki pripravila OVSE.  
 
Tema pogovorov so bili tudi projekti razminiranja in boj proti trgovini z drogami, ki je pereč 
problem v tem delu sveta. Misija OVSE v Tadžikistanu je dejavna tudi pri projektu uničevanja 
zalog osebnega in lahkega orožja.  
 
Predsedujoči OVSE se je pogovarjal tudi o reformi kazenskega zakonika, ki namesto smrtne 
kazni uvaja dosmrtno zaporno kazen. Ponudil je še tehnično pomoč strokovnjakov OVSE, ki bi 
pomagali pripraviti predloge za izboljšavo in reformo volilnega sistema.  
 
Predstavniki političnih strank in nevladnih organizacij so v pogovoru z dr. Ruplom predstavili 
ovire, s katerimi se srečujejo pri svojem delovanju. Med drugim so večkrat omenili težaven 
postopek pridobitve registracije nevladnih organizacij s strani države, ki je pogoj za njihovo 
delovanje.  
 
Turkmenistan 
V turkmenskem glavnem mestu Aškabatu se je Predsedujoči OVSE srečal s predsednikom 
Turkmenistana Sapamuratom Nijazovim, predsednikom parlamenta Ovezgeldjem Atajevim, 
zunanjim ministrom Rašid Meredov, ter predstavniki civilne družbe.  
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je med pogovori v Aškabadu izmenjal poglede o možnostih za 
intenzivnejše sodelovanje Turkmenistana v okviru aktivnosti, ki jih izvaja OVSE. Tako bi le ta 
lahko tudi okrepili svojo vlogo znotraj organizacije. Izrazil je pričakovanje, da bo ta 
srednjeazijska država v prihodnje več storila pri uveljavljanju standardov OVSE. OVSE vidi 
razvoj delujoče civilne družbe, ki dopolnjuje delovanje političnega vodstva države, kot enega 



ključnih elementov. Predsedujoči OVSE, minister dr. Rupel se je dotaknil tudi položaja narodnih 
manjšin, zlasti v Turkmenstanu živeče uzbeške manjšine.  
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je turkmenistanski vladi prenesel nekatera vabila in izrazil  
pričakovanje, da jih bo le ta resno preučila. Tako je tudi povabilo k udeležbi na OVSE 
konferenci s področja človekove dimenzije, ki bo letos jeseni. Turkmenistan na omenjenem 
dogodku ni bil navzoč že več let, zato upamo da bo letos prišlo do spremembe. 
 
Minister dr. Rupel je ponudil pomoč OVSE tudi na področju izobraževanja. Izrazil je 
pripravljenost OVSE Centra v Aškabatu, da pomaga pri naporih Turkmenistana za razvoj stikov 
med mladinskimi organizacijami drugih držav OVSE; tudi prek programov študentskih 
izmenjav.  
 
Na področju boja zoper terorizem je minister dr. Rupel je izrazil zadovoljstvo, da je 
Turkmenistan izpolni svojo zavezo ter postal pogodbena stranka 12-ih konvencij in protokolov 
Združenih narodov s področja boja zoper terorizem.  
 
Predsedujočega OVSE dr. Rupla sta med obiskom v  Srednji Aziji spremljala tudi Osebni 
predstavnik za Srednjo Azijo Alojz Peterle in Visoki komisar OVSE za narodne manjšine Rolf 
Ekeus.  
 
Slovenskega zunanjega ministra dr. Dimitrija Rupla je na obisku po državah Srednje Azije 
spremljala tudi delegacija slovenskih gospodarstvenikov (predstavniki Krke, Iskratela, 
Iskratelinga, Duola ter Slovenske izvozne družbe).  
 
21.4.2005 - Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla z zunanjim ministrom Ruske 
federacije Sergejem Lavrovom ob robu neformalnega zasedanja zunanjih ministrov Nata, 
v Vilniusu 
 
Ob robu neformalnega zasedanja zunanjih ministrov Nata v Vilniusu se je predsedujoči OVSE 
dr. Rupel ločeno sestal z zunanjim ministrom Ruske federacije Sergejem Lavrovom. 
Predsedujoči OVSE, dr. Rupel je ruski strani predstavil vsebino pogovorov ob obisku treh držav 
Srednje Azije, govorila pa sta tudi o drugih odprtih vprašanjih Organizacije za varnost in 
sodelovanje. Minister dr. Rupel je rusko stran nato seznanil z vsebino pogovorov, ki jih je imel s 
sogovorniki ob obiskih Prištine in Beograda in poudaril pomen vzpostavitve dialoga med obema 
stranema. Sogovornika sta se strinjala, da je viden napredek glede pripravljenosti srbske strani za 
dialog z albansko stranjo.  
 
Ruski minister je uvodoma izrazil zadovoljstvo nad reformo OVSE in pohvalil prizadevanja 
Slovenije za reformo organizacije. Ob vprašanju proračuna je minister dr. Rupel izrazil 
pričakovanje, da bo soglasje o sprejetju letošnjega proračuna, čimprej doseženo. V nadaljevanju 
sta se pogovarjala o Kirgiziji in izpostavil pomen stabilizacije razmer po nedavnem preobratu. 
Predsedujoči OVSE je pri tem izpostavil pomen delovnega načrta organizacije, s katerim želi 
začasni kirgiški vladi ponuditi vso tehnično podporo in pomoč na številnih področjih, zlasti pri 
pripravi predsedniških volitev.  
Ob koncu pogovorov sta se sogovornika dotaknila tudi dvostranskega sodelovanja.  
 
25.-26.4.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na rednem letnem srečanju 
OVSE in azijskih partnerjev v Seulu 
 
Predsedujoči OVSE, slovenski minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel se je 25. in 26. 
aprila 2005 v Seulu udeležil rednega letnega srečanja OVSE in azijskih partnerjev, ki je potekalo 
pod naslovom: Novi varnostni izzivi - nova varnostna paradigma. V svojem uvodnem nagovoru 



udeležencev konference se minister dr. Rupel osredotočil predvsem na vlogo OVSE pri soočanju 
z novimi varnostnimi izzivi.  
 
Tokratno tradicionalno srečanje med OVSE in Azijskimi partnerji za sodelovanje, ki je že tretjič 
potekalo v Koreji, je bilo namenjeno izzivom, ki jih predstavljajo netradicionalne in 
večdimenzionalne grožnje varnosti in stabilnosti v svetu. Zaradi porasta le teh v zadnjih nekaj 
letih je potreba po stopnjevanju multilateralnega sodelovanja postala močnejša kot kdajkoli. 
Konferenca je bila usmerjena k poudarjanju nujnosti medregionalnega sodelovanja med Evropo 
in Azijo. V prvem delu so udeleženci naslovili nove grožnje varnosti in ukrepe zoper le-te, v 
drugem delu so razpravljali o potrebi po novi varnostni paradigmi, medtem ko se je tretji del 
osredotočil na vprašanje nove varnostne paradigme v Severovzhodni Aziji.  
 
Minister dr. Rupel se je ob robu konference srečal tudi ministrom za zunanje zadeve Republike 
Koreje Ban Ki-Moonom ter drugimi vladnimi in parlamentarnimi predstavniki. Ob tej priložnosti 
je slovenski zunanji minister s korejskim kolegom podpisal konvencijo med Republiko Slovenijo 
in Republiko Korejo o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Na temo OVSE in slovenskega 
predsedovanja tej organizaciji pa je predaval študentom na Univerzi v Seulu. 
 
28.4.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na Strokovni delavnici OVSE na 
temo preprečevanja nasilja nad ženskami v Parizu 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je v Parizu udeležil Strokovne delavnice OVSE na temo 
preprečevanja nasilja nad ženskami, kjer je v uvodnem delu nagovoril udeležence le te. Minister 
dr. Rupel je otvoril srečanje skupaj s francoskim zunanjim ministrom Michelom Barnierjem.  
 
Delavnico sta so-organizirala slovensko predsedstvo OVSE in Francija. Poleg Urada OVSE za 
demokratične institucije in človekove pravice je pri izvedbi projekta sodelovala tudi 
Nizozemska, ki je skupaj z državo gostiteljico osrednja donatorka raziskovalnega programa 
Združenih narodov o nasilju nad ženskami. Delavnica je bila namenjena vodilnim strokovnjakom 
za področje nasilja nad ženskami v okviru OZN, Sveta Evrope, OVSE, EU in drugih 
mednarodnih organizacijah ter predstavnikom na terenu.  
 
V okviru dvodnevne delavnice so potekala plenarna zasedanja in okrogle mize, ki so obravnavale 
tri vidike nasilja nad ženskami: nasilje v družinah in doma; nasilje na podlagi socialnih in 
ekonomskih razmer; ter, spolno nasilje v oboroženih spopadih.  
Namen srečanja je oblikovanje priporočil, ki bi zajemala ključne elemente oz. mehanizme za 
obravnavanje in uspešno preprečevanje nasilja nad ženskami. Priporočila predstavljajo oporo in 
orientacijo mednarodnim organizacijam, državam in nevladnim organizacijam. Z vidika OVSE 
je bila delavnica usmerjena k prizadevanjem za implementacijo lani sprejetega Akcijskega načrta 
za promocijo enakopravnosti med spoloma.  
 
Ob tej priložnosti je imel slovenski zunanji minister dr. Dimitrij Rupel tudi ločeni srečanji s 
francoskim zunanjim ministrom Michelom Barnierjem ter delegirano ministrico za evropske 
zadeve Claudie Haigneré. Predsedujoči OVSE, minister dr. Rupel je s predavanjem "OVSE 15 
let po Pariški listini" nastopil tudi na Francoskem inštitutu za mednarodne odnose. 
 
16.-17.5.2005 – Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na 3. Vrhu Sveta Evrope v 
Varšavi 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je udeležil 3. Vrha Sveta Evrope v Varšavi. Svet Evrope je 
razvil visoko raven mednarodnih sporazumov, konvencij in instrumentov za krepitev 
demokratičnih temeljev nove Evrope, OVSE pa si prizadeva, da bi okrepil demokratične 
institucije in pripomogel k vzpostavitvi delujoče civilne družbe v tranzicijskih državah. Med 



Parlamentarno skupščino Sveta Evrope in Uradom OVSE za demokratične institucije in 
človekove pravice (ODIHR), že obstojajo trdni temelji za sodelovanje na podlagi temeljnih načel 
demokratičnih volitev. Na drugih področjih, npr. na področju strpnosti in ne-diskriminacije, bi 
organizaciji morali poskrbeti, da njuna prizadevanja dopolnjujejo obstoječe dejavnosti.  
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je  ob robu 3. Vrha Sveta Evrope v Varšavi s poljskim zunanjim 
ministrom Adamom Danielom Rotfeldom, predsedujočim Odboru ministrov Sveta Evrope, 
podpisal skupno izjavo o Deklaraciji o sodelovanju med OVSE in Svetom Evrope. Glavni namen 
deklaracije je zagotoviti ustrezno usmerjanje in učinkovito uporabo strokovnega znanja obeh 
organizacij o človekovih pravicah in vladavini prava.  
 
18.-20.5.2005 - Obisk zunanjega ministra dr. Dimitrija Rupla v Kanadi  
 
Med 18. in 20. majem 2005 se je minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel mudil na 
uradnem obisku v Kanadi. Kot predsedujoči OVSE je imel javni nastop na kanadskem 
ministrstvu za zunanje zadeve z naslovom "Moving Beyond the Divisions in Europe: The Role 
of the OSCE".  
 
Sicer se je minister dr. Rupel v Kanadi udeležil 7. ministrskega srečanja Mreže za človekovo 
varnost, kateri Kanada predseduje v letošnjem letu. V okviru bilateralnega obiska se je srečal s 
kanadskim ministrom za zunanje zadeve Pierrom Pettigrewom ter predsednikom Poslanske 
zbornice Petrom Millikenom.  
 
23.-27.5.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Dimitrij Rupla na 13. Ekonomskem 
forumu OVSE na temo"Demografski trendi, migracije in integracija pripadnikov narodnih 
manjšin: zagotavljanje varnosti in trajnostnega razvoja na območju OVSE" v Pragi  
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je nastopil na uvodnem delu foruma, ki letos nosi naslov: 
"Demografski trendi, migracije in integracija pripadnikov narodnih manjšin: zagotavljanje 
varnosti in trajnostnega razvoja na območju OVSE".  
 
Redni letni Ekonomski forum OVSE, ki sta ga organizirala slovensko predsedstvo OVSE in 
Urad koordinatorja OVSE za gospodarske in okoljske dejavnosti, je pomembna platforma za 
dialog med visokimi predstavniki 55-ih sodelujočih držav OVSE, strokovnjaki iz mednarodnih 
vladnih in nevladnih organizacij, poslovno skupnostjo in akademiki. Na omenjenem petdnevnem 
srečanju se je zbralo prek 450 predstavnikov sodelujočih držav OVSE, mednarodnih organizacij 
in institucij, ter nevladnih organizacij, kot tudi predstavnikov akademskih krogov in 
gospodarstva. Udeleženci 13. Ekonomskega foruma OVSE so ob zaključku srečanja pozvali 
OVSE, da razvije tesnejše sodelovanje s partnerskimi organizacijami pri odzivanju na vprašanja 
povezana z demografskimi trendi, migracijami ter integracijo pripadnikov narodnih manjšin. 
Zavzeli so se za bolj usklajeno delovanje med institucijami OVSE in terenskimi misijami, saj se 
bo tako mogoče bolje soočati z izzivi, ki so pred državami OVSE na področju vseh treh 
razsežnosti varnosti - politično-varnostni, ekonomski in okoljevarstveni ter človekovi dimenziji.  
  
Udeleženci foruma so se dotaknili tudi vprašanj kot so: izboljšanje zbiranja in izmenjave 
podatkov, zagotavljanje informacij in storitev migrantom, pravice migrantov, odzivanje na 
okoljsko pogojene migracije, upravljanje migracij delovne sile, ter ekonomski in socialni vidiki 
integracije. Stranski dogodki so bili posvečeni vprašanju Romov in Sintov, boja zoper trgovino z 
ljudmi ter sodelovanja z sredozemskimi partnerji OVSE. Za temo naslednjega ekonomskega 
foruma je bilo predlagano vprašanje transporta v državah OVSE.  
 
 
 



25.5.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na zasedanju Varnostnega foruma 
Evro-atlantskega partnerskega sveta (EAPS) v Aareju 
  
Na povabilo Generalnega sekretarja zveze NATO Jaap de Hoop Schefferja je udeležence EAPS 
obvestil o svojih dejavnostih v vlogi predsedujočega OVSE v zvezi z aktualnimi razmerami v 
Uzbekistanu. Prisotne je seznanil s svojo nedavno izjavo, v kateri je oblasti v Uzbekistanu pozval 
k sodelovanju z mednarodno skupnostjo, kar bi omogočilo izvedbo neodvisne mednarodne 
preiskave o dogodkih v Andidžanu. Prav tako je obvestil o svojih stikih z oblastmi v 
Uzbekistanu, sosednji Kirgiziji in z drugimi zainteresiranimi državami. Opozoril je, da se je vseh 
55 v OVSE sodelujočih držav – tudi Uzbekistan – zavezalo skupnim demokratičnim standardom 
in spoštovanju temeljnih človekovih pravic, zato so pričakovanja mednarodne skupnosti po večji 
kooperativnosti Uzbekistana v celoti upravičena. Uzbekistan se mora zavedati, da se bo le s 
transparentnostjo svojega delovanja in dialogom dokazal kot kredibilen član mednarodne 
skupnosti.  
 
Minister dr. Rupel se je ob robu zasedanja srečal tudi s pomočnikom državne sekretarke ZDA 
Danielom Friedom, s katerim sta izmenjala stališča obeh držav do razmer v Uzbekistanu. 
Pogovarjala sta se tudi o bilateralnih odnosih med državama in o možnostih za njihovo nadaljnjo 
krepitev.  
 
28.5.2005 - Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla s predsednikom Parlamentarne 
skupščine NATA Pierrom Lellouchem v Ljubljani 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je srečal s predsednikom Parlamentarne skupščine NATA 
Pierrom Lellouchem, ki se je udeležil spomladanskega zasedanja Parlamentarne skupščine 
NATA v Ljubljani. Govorila sta o sodelovanju OVSE in zveze NATO in ocenila, da se je tesno 
sodelovanje med organizacijama že v preteklosti, zlasti na področju Z Balkana, izkazalo kot zelo 
učinkovito pri zagotavljanju varnosti in stabilnosti v regiji. Poudarila sta pomen skupnega 
pristopa k reševanju kriznih žarišč na območju Kavkaza, Uzbekistanu in ostalih državah Srednje 
Azije. Osrednji del pogovorov sta namenila izmenjavi pogledov glede situacije v Uzbekistanu, 
Gruziji in reševanju gruzijsko-osetijskega in gruzijsko-abhaškega konflikta. Minister dr. Rupel je 
sogovorniku nato predstavil vlogo OVSE pri zagotavljanju stabilnosti v Kirgiziji in ga seznanil s 
srečanjem z začasnim kirgiškim predsednikom Bakijevim na Dunaju.  
 
30.5.2005 - Nastop predsedujočega OVSE dr. Rupla pred Stalnim svetom OVSE na temo 
Kirgizije in srečanje s predsednikom Kirgizije Bakijevim na Dunaju 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je na Stalnem svetu OVSE pozval 55 sodelujočih držav OVSE, da 
čimprej zagotovijo finančna sredstva za projekte pomoči kirgiški policiji, ter tako pripomorejo 
zagotoviti stabilnost v času pred bližajočimi se predsedniškimi volitvami, ki bodo v tej državi 
julija letos.  
V svojem nastopu na posebnem zasedanju Stalnega sveta OVSE, na katerem je nastopil tudi 
začasni predsednik Kirgizije Kurmanbek Bakijev, je minister dr. Dimitrij Rupel poudaril, da se ta 
srednjeazijska država nahaja na pomembni točki svojega razvoja, soočena z zapletenimi izzivi.  
 
Minister dr. Rupel je poudaril tudi pomen dolgoročne ekonomske stabilnosti v državi in dejal, da 
bodo predsedniške volitve 10. julija predstavljale izredno pomemben korak za Kirgizijo. Ob tem 
je tudi pozval Kirgizijo naj ne vrne beguncev, ki so se na jug države zatekli po nemirih v 
Uzbekistanu. Slovenski zunanji minister in predsedujoči OVSE je kirgiškega predsednika 
povabil, da v bližnji prihodnosti obišče Slovenijo. 
 
 
 



2.6.2005 - Obisk predsednika kosovske vlade Bajrama Kosumija v Ljubljani  
 
Na povabilo predsedujočega OVSE dr. Rupla se je na obisku v Republiki Sloveniji mudil 
predsednik kosovske vlade Bajram Kosumi.  
 
Glavna tema pogovorov je bila izmenjava informacij in ocena situacije pred napovedanim 
začetkom ocenjevanja implementacije standardov od katerega bo odvisen začetek pogovorov o 
prihodnjem statusu Kosova. Kot predsedujoča OVSE se RS trudi, da bi vzpostavila primerno 
vzdušje za pričakovano statusno razpravo. Poleg dialoga med Beogradom in Prištino so bile 
prednostne teme pogovorov: ocena splošne politične in gospodarske situacije na Kosovu, 
gospodarsko sodelovanje med RS in Kosovom, ocena varnostne situacije v pokrajini in 
decentralizacija.  
 
8.-9.6.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na Konferenci OVSE o 
antisemitizmu in o ostalih oblikah nestrpnosti v Cordobi 
 
Omenjena konferenca predstavlja realizacijo Odločitve o strpnosti in nediskriminaciji, sprejete 
na zasedanju Ministrskega sveta OVSE v Sofiji. Le ta določa nadaljevanje in združitev dela 
berlinske konference o antisemitizmu, pariške konference o odnosu med rasistično, ksenofobično 
in antisemitistično propagando na internetu ter zločini iz sovraštva ter bruseljske konference o 
strpnosti in boju proti rasizmu, ksenofobiji in diskriminaciji, ki so potekale v letu 2004.  
Konferenco sta otvorila Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel in predsednik vlade Španije Jose 
Luis Rodriguez Zapatero.  
 
Konferenca v Cordobi predstavlja pomemben korak na poti do holističnega obravnavanja 
različnih oblik nestrpnosti. Tako so udeleženci dvodnevnega srečanja prvič na enem mestu 
razpravljali o temah, kot so antisemitizem ter mediji in izobraževanje o holokavstu, boj proti 
diskriminaciji in nestrpnosti do muslimanov, kristjanov in pripadnikov drugih ver na območju 
OVSE. Na konferenci je bila sprejeta Deklaracija iz Cordobe v obliki izjave Predsedujočega 
OVSE, ki poudarja predvsem implementacijo obstoječih zavez OVSE s področja strpnosti. 
Vsebuje tudi splošno obsodbo diskriminacije ter spodbuja k strpnosti v smeri medverskega in 
medkulturnega dialoga. 
 
Dan pred pričetkom konference, 7. junija 2005, je predsedujoči OVSE dr. Rupel v Sevilli 
nagovoril udeležence Foruma nevladnih organizacij.  
 
13.-14.6.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Veliki Britaniji  
 
Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Veliki Britaniji je bil realiziran na podlagi 
obojestranskega interesa po nadaljnji krepitvi političnega dialoga na multilateralni kot bilateralni 
ravni med Slovenijo in Veliko Britanijo še posebno v času slovenskega predsedovanja OVSE in 
pred britanskim prevzemom predsedovanja EU.  
 
Minister dr. Rupel je imel kot predsedujoči OVSE predavanje z naslovom "OVSE in stabilnost v 
širši Centralno Azijski regiji" v Chatham House. Srečal se je tudi z britanskim ministrom za 
zunanje zadeve Jackom Strawom in s Charlesom Grantom, direktorjem Centra za evropske 
študije. V pogovorih med zunanjima ministroma obeh držav so bile poleg bilateralnih vprašanj 
obravnavane aktualne evropske teme, situacija na Zahodnem Balkanu in aktivnosti 
predsedujočega OVSE.  
 
 
 



15.6.2005 - Govor predsedujočega OVSE dr. Rupla na Marshallovem centru o vlogi OVSE 
v današnjem svetu v Garmisch-Partenkirchnu 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je o vlogi organizacije in aktivnostih Slovenije kot predsedujoče 
države govoril slušateljem strokovnega programa za višje varnostne študije Centra za strateške 
študije George C. Marshall v Garmisch - Partenkirchnu, katerega se udeležujejo predstavniki iz 
celotnega področja držav OVSE.  
 
Minister dr. Rupel je v svojem nastopu govoril o spremenjenih varnostnih razmerah v svetu, 
vlogi OVSE v tovrstnih okoliščinah in reformi le te, kakor tudi o drugih aktualnih vprašanjih 
povezanih z delom organizacije. Predsedujoči OVSE je spomnil na letošnjo 30. obletnico 
podpisa Helsinške sklepne listine, s katero je bila ustanovljena takratna KVSE, predhodnica 
današnje OVSE. Poudaril je, da je le ta veliko prispevala k umiritvi napetosti med takratnima 
blokoma. Minister dr. Rupel je nadaljeval z orisom izzivov varnosti po koncu hladne vojne, ko se 
je vir nemirov in groženj prenesel na področja večnacionalnih držav, kjer so izbruhnile 
državljanske vojne in medetnični spopadi. OVSE je, po besedah predsedujočega OVSE, veliko 
prispevala k njihovi umiritvi. Tako je leta 1997 v Tadžikistanu organizacija ključno vplivala na 
končanje državljanske vojne, je izpostavil dr. Rupel.  
 
21.6.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na Letni varnostni pregledni 
konferenci OVSE na Dunaju 
 
Minister dr. Rupel je imel na Letni varnostni pregledni konferenci OVSE na Dunaju uvodni 
nastop v dvodnevno razpravo o širokem spektru vprašanj, ki vključujejo: strateške spremembe v 
varnostnem okolju in njihov vpliv na vojaške doktrine; preprečevanje in boj zoper terorizem; boj 
zoper organiziran kriminal; varnost in upravljanje z mejami; ter problem presežkov 
konvencionalnega streliva ter osebnega in lahkega orožja.  
 
Letna pregledna varnostna konferenca (Annual Security Review Conference - ASRC) predstavlja 
forum za izmenjavo mnenj o aktualnih zadevah OVSE ter za oblikovanje smernic nadaljnjega 
delovanja. Vsebinsko zajema vse tri dimenzije OVSE. Na konferenci se opravi pregled 
varnostnih razmer na področju OVSE ter oceni dejavnost v preteklem letu. Izvede se tudi pregled 
rezultatov nadzora nad oborožitvijo, razorožitvijo ter ukrepov za krepitev varnosti in zaupanja. 
 
27.6.2005 - Skupina uglednih oseb za reformo OVSE-ja predala svoje poročilo o 
prihodnosti organizacije 
 
Skupina uglednih oseb za reformo OVSE-ja je Predsedujočemu OVSE-ju, ministru dr. Dimitriju 
Ruplu predala poročilo s predlogi za krepitev učinkovitosti te 55-članske varnostne organizacije.  
 
Poročilo, ki ga je v imenu sedemčlanske skupine izročil veleposlanik Knut Vollebaek, in je 
pripravljeno na 32-ih straneh, je bilo javnosti predstavljeno v četrtek, 30. junija 2005, na 
zasedanju Stalnega sveta OVSE na Dunaju. V nadaljevanju bo poročilo predmet razprave 
posebnih konzultacij o prihodnosti organizacije, ki bodo potekale letos jeseni.  
Preostali člani Skupine ugledni oseb so Hans van den Broek (Nizozemska), Wilhelm Hoeynck 
(Nemčija), Kuanysh Sultanov (Kazahstan), Richard S. Williamson (ZDA) in Miomir Žužul 
(Hrvaška) in Vladimir Šustov (Ruska federacija), ki je nadomestil veleposlanika Afansievskega. 


