
   
 

PROJEKTNA SKUPINA ZA OVSE 
Ljubljana, 30. september 2005 

 
 

Poročilo  
o dejavnostih predsedujočega OVSE, ministra za zunanje zadeve Republike 

Slovenije dr. Dimitrija Rupla, v obdobju julij - september 2005 
 
 
 
1.-2.7.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v ZDA  
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je mudil na dvodnevnem obisku v ZDA. V okviru prvega 
dne obiska je na povabilo Ameriškega združenja za mednarodno pravo nastopil na okrogli 
mizi, ki je bila posvečena vlogi Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi pri soočanju 
z varnostnimi izzivi sodobnega sveta. V svojem nastopu je Predsedujoči OVSE dr. Rupel 
spomnil na skorajšnjo 30. obletnico podpisa Helsinške sklepne listine, katero je 1. avgusta 
1975 podpisalo 35 evropskih šefov držav in vlad. V nadaljevanju je orisal pot, ki ga je 
Organizacija, sprva ustanovljena kot konferenca, prehodila v preteklih tridesetih letih. 
Minister je v zaključnem delu svojega nastopa izpostavil nujnost celovitega pogleda na 
evropsko varnost, zlasti v luči nedavne širitve EU in NATO.  
 
Drugi dan obiska v Washingtonu je predsedujoči OVSE dr. Rupel nastopil na letnem 
zasedanju Parlamentarne skupščine OVSE, ter se srečal z ameriško državno sekretarko dr. 
Condoleezzo Rice. Sestal se je tudi z namestnikom svetovalca predsednika ZDA za 
nacionalno varnost Jackom Dyerjem Crouchom in generalnim sekretarjem Organizacije 
ameriških držav Jose Miguelom Insulzo. 
 
V svojem nastopu na otvoritvi letnega zasedanja Parlamentarne skupščine OVSE je 
predsedujoči OVSE dr. Rupel pozval k oblikovanju celovite strategije za krepitev 
demokracije in stabilnosti v državah Srednje Azije, katera bi predstavljala nadaljevanje 
aktivne pomoči Organizacije Kirgiziji pred predsedniškimi volitvami 10. julija letos. 
 
V pogovoru z ameriško državno sekretarko dr. Condoleezzo Rice je predsedujoči OVSE dr.  
Rupel izrazil zaskrbljenost nad razmerami v Uzbekistanu in težkim položajem uzbeških 
beguncev, ki se nahajajo v sosednji Kirgiziji. Temi njunega pogovora v Washingtonu sta bili 
tudi prihodnost Kosova in razprava o reformi OVSE. Dotaknila pa sta se tudi vprašanja širitve 
Evropske unije in reforme OZN. Slovensko predsedstvo OVSE in ZDA delita skupno skrb 
glede razmer, v katerih se nahajajo begunci, ki so po dogodkih v Andižanu iz Uzbekistana 
pobegnili v sosednjo Kirgizijo. Predsedujoči OVSE dr. Rupel je ameriško državno sekretarko 
povabil, da se decembra letos v Ljubljani udeleži zasedanja Ministrskega sveta OVSE.  
 
Minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel se je v okviru obiska v ZDA udeležil tudi 
sprejema, ki ga je v počastitev Dneva državnosti organiziralo Veleposlaništvo Republike 
Slovenije v Washingtonu, srečal pa se je tudi s slovenskimi častnimi konzuli, ki delujejo na 
področju ZDA. 
 



 
11.7.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Srebrenici, BiH 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je v spominskem centru v Potočarih (BiH) udeležil 
slovesnosti v počastitev spomina na žrtve pobojev v Srebrenici. V svoji izjavi je predsedujoči 
OVSE poudaril, da si bo organizacija še naprej prizadevala za spravo s pomočjo 
implementacije lastninske zakonodaje v BiH, dela na področju človekovih pravic, ter 
opazovanja sodnih postopkov zoper vojne zločine - v sodelovanju z Mednarodnim kazenskim 
sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (ICTY). Poudaril je tudi, da je potrebno odgovorne za 
omenjeno tragedijo pripeljati pred sodišče. 
 
 
13.7.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Ruski Federaciji 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je 13. julija 2005 obiskal Rusko federacijo. Osrednji del obiska 
predsedujočega OVSE je bilo srečanje z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. 
Poleg tega pa se je minister dr. Rupel sestal tudi z namestnikom zunanjega ministra 
Vladimirjem Čižovom ter s predsednikom Odbora za mednarodne zadeve Sveta Ruske 
federacije Mihailom Margelovom. 
 
Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla z zunanjim ministrom Lavrovom je bilo v prvi vrsti 
posvečeno aktualnim vprašanjem, s katerimi se ukvarja Organizacija za varnost in 
sodelovanje v Evropi, še zlasti vprašanju reforme in skale prispevkov, o mednarodnem 
terorizmu, razvoju dogodkov v Srednji Aziji, Moldaviji, prihodnosti Kosova in reformi 
OVSE-ja. Ruski in slovenski zunanji minister sta podrobneje govorila o delu Panela uglednih 
oseb OVSE, ki je po njunem mnenju dobra podlaga za preoblikovanje OVSE. Strinjala sta se, 
da je potreben napredek glede reforme OVSE in se zavzela za pospešitev priprav in 
usklajevanj do decembrskega ministrskega sveta. Glede vprašanja lestvic prispevkov je 
zunanji minister dr. Rupel svojega ruskega kolego pozval, naj zavzame pragmatični pristop 
majhnih korakov.  
 
Izmenjala sta si poglede o možnostih za premike v smeri iskanja odgovorov na posamezna 
odprta vprašanja v državah, kjer je OVSE navzoča s svojimi terenskimi misijami (Kirgizija, 
Uzbekistan, Moldova in Kosovo). Dotaknila pa sta se tudi priprav na ministrsko zasedanje 
OVSE-ja, ki bo decembra letos potekalo v Ljubljani. 
 
Ob koncu pogovora sta se dotaknila tudi dvostranskega sodelovanja med Slovenijo in Rusko 
federacijo. Odnose med državama sta ocenila kot zelo dobre, še posebej na gospodarskem 
področju, kjer vrednost blagovne menjave med dvema državama dosega že skoraj milijardo 
dolarjev. Ministra sta govorila o možnostih za še večjo poglobitev sodelovanja tako na 
gospodarskem kot tudi na političnem in kulturnem področju.  
 
 
14.7.2005 - Obisk posebnega predstavnika GS OZN za Kosovo Sorena Jessena-Petersena 
v Ljubljani 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je 14.7.2005 sprejel posebnega predstavnika GS OZN za 
Kosovo Sorena Jessena-Petersena. 
 
Na srečanju je Jessen-Petersen predstavil načrte o preoblikovanju UNMIK-a v okviru 
preoblikovanja mednarodne prisotnosti v pokrajini, vzporedno z oceno o izvajanju standardov 
ter začetkom pogajanj o bodočem statusu Kosova. Predsedujoči OVSE dr. Rupel je 



sogovornika obvestil o bodoči vlogi OVSE misije na Kosovu, ki je z več kot 1.000 
zaposlenimi najobsežnejša misija v celotni OVSE regiji. OVSE misija nudi pomoč pri krepitvi 
demokratično izvoljenih institucij, demokratizaciji, vladavini prava, vzpostavitvi multietnične 
družbe, izvedbi decentralizacije, na področju volitev ter izvaja programe usposabljanja 
policije. Sogovornika sta izmenjala stališča o trenutni politični in varnostni situaciji na 
Kosovu ter o izvajanju standardov s strani začasnih institucij v pokrajini, predvsem s področja 
zaščite manjšin, decentralizacije ter vračanja beguncev. Vodja misije ZN g. Jessen-Petersen se 
je predsedujočemu OVSE dr. Ruplu zahvalil za podporo in pomoč, ki jo je od slovenskega 
predsedstva OVSE dobil v prve polovici leta. 
 
Trenutno poteka celostna ocena implementacije standardov, ki jo izvaja posebni odposlanec 
generalnega sekretarja Združenih narodov veleposlanik Kai Eide. Zaključki ocene nikakor 
niso določeni vnaprej, zato je izrednega pomena, da se sam proces implementacije standardov 
nadaljuje tako v času ocenjevanja in kasneje. OVSE je zaradi svoje široke in dolgoročne 
prisotnosti na Kosovu, pomemben vir informacij, ocen in tudi priporočil v procesu 
ocenjevanja.  
Sogovornika bosta tudi izmenjala mnenja glede možnosti za vzpostavitev direktnega 
političnega dialoga med Beogradom in Prištino, za kar si slovensko predsedstvo že od samega 
začetka predsedovanja aktivno prizadeva.  
 
 
20.7.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na okrogli mizi avstrijske 
diplomatske akademije in zunanjega ministrstva na Dunaju  
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je na Dunaju udeležil okrogle mize o Helsinški listini z 
naslovom "Trideset let Helsinškega procesa: prispevek OVSE v spreminjajočem se svetu", ki 
jo je pod vodstvom ministrice Ursule Plassnik organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike Avstrije v sodelovanju z diplomatsko akademijo na Dunaju.  
 
Predsedujoči organizaciji dr. Rupel je imel uvodni nagovor na temo "Vloga Organizacije za 
varnost in sodelovanje v Evropi v spreminjajočem se svetu". V govoru je poudaril prispevek 
OVSE-ja k razvoju mednarodnih odnosov in trenutno situacijo organizacije, katero so 
spremembe v sodobni mednarodni skupnosti prisilile v reformo. Posebno okroglo mizo je 
poleg predsedujočega OVSE dr. Rupla odprla tudi avstrijska zunanja ministrica Ursula 
Plassnik, ki je hkrati voditeljica celotnega dogodka.  
 
Uvodnim nagovorom je sledila razprava, v kateri je s svojimi prispevki sodelovalo več 
uglednih osebnosti: zunanji minister Poljske Adam Rotfeld, namestnik zunanjega ministra 
Ruske federacije Vladimir Čižov, nekdanji francoski zunanji minister Michel Barnier in drugi.  
 
 
1.8.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na slovesnosti ob 30. obletnici 
podpisa Helsinške sklepne listine v Helsinkih 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je v Helsinkih udeležil slovesnosti ob 30. obletnici podpisa 
Helsinške sklepne listine, ki pomeni temeljni dokument Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE). Ob obletnici so v Helsinkih priredili seminar na temo 
Prihodnost evropske in globalne varnosti, na katerem so o pomenu OVSE in Helsinškem 
procesu, poleg predsedujočega OVSE dr. Rupla, govorili tudi finska predsednica Tarja 
Halonen, finski zunanji minister Erkki Toumioja, predsednica gruzinskega parlamenta Nino 
Burdžanadze in nekdanja predsednica nemškega Bundestaga Rita Suessmuth. Pred Finnlandia 



Hall je predsedujoči OVSE dr. Rupel  skupaj z zunanjim ministrom dr. Erkkijem Tuomiojem 
odkril spominsko ploščo OVSE. 
 
Helsinški proces, za katerega je v času popuščanja napetosti med hladno vojno in povečanju 
stikov med Zahodom in Vzhodom dala predlog Sovjetska zveza, se je začel z odprtjem 
Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE) v Helsinkih 3. julija 1973. Na 
srečanju od 30. julija do 1. avgusta 1975 je nato 35 predsednikov držav oziroma vlad v 
Helsinkih podpisalo Helsinško sklepno listino. Z njenim podpisom so se države dogovorile za 
nadaljevanje s konferenco začetega multilateralnega procesa. Helsinška sklepna listina 
potrjuje deset načel miroljubnega sožitja, s katerimi so bili vzpostavljeni temeljni standardi o 
odnosih med državami ter standardi ravnanja držav do svojih državljanov. Vzpostavljene so 
bile tudi tri dimenzije sodelovanja: zaščita in promocija človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, sodelovanje na gospodarskem in okoljevarstvenem področju ter politično-vojaška 
vprašanja.  
 
Ob robu slovesnosti ob 30. obletnici podpisa Helsinške listine se je predsedujoči OVSE dr. 
Rupel ločeno srečal s finskim zunanjim ministrom Erkkijem Tuomiojem. Ministra sta se v 
delovnem pogovoru dotaknila aktualnih vprašanj o Evropski uniji, novi finančni perspektivi, 
širitvi Evropske unije ter govorila o reformi OVSE.  
 
 
1.8.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na konferenci, ki jo je ob 30. 
obletnici Helsinške listine pripravil nemški inštitut za zunanjo politiko v Berlinu 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je v Berlinu udeležil konference, ki jo je pripravil nemški 
inštitut "Deutsche Gesellschaft fuer Auswaertige Politik", kjer je predaval na temo 30. 
obletnice Helsinške sklepne listine. Uvodni nagovor je imel podpredsednik inštituta Fritjof 
von Nordenskjöld, glavni govorci pa so bili predsedujoči OVSE dr. Rupel, nekdanji nemški 
zunanji minister Hans-Dietrich Genscher in vodja poslanske skupine FDP v Bundestagu 
Wolfgang Gerhardt.  
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je v svojem govoru izpostavil pregled sprememb v Vzhodni 
Evropi, ki so privedle do padca Berlinskega zidu leta 1989, propada Sovjetske zveze, SFRJ in 
drugih komunističnih režimov ter posledično demokratizacijo držav nekdanjega Vzhodnega 
bloka. V tem procesu je dr. Rupel izpostavil veliko vlogo Konference o varnosti in 
sodelovanju v Evropi (KVSE), predhodnice današnje Organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi (OVSE). 
V nadaljevanju govora se je predsedujoči OVSE dr. Rupel osredotočil na položaj današnje 
Evrope in na vlogo in perspektive OVSE danes in njene izzive v prihodnje. Orisal je 
institucionalni razvoj Organizacije, ki ni več samo ad-hoc konferenca, temveč visoko 
specializirana ustanova z jasnimi cilji, področji delovanja in razvejanimi institucijami.  
 
 
29.8.2005 – Obisk sopredsedujočih Minsk skupine in osebnega predstavnika 
predsedujočega OVSE za konflikt, s katerim se ukvarja "Minsk konferenca" v 

jubljani L 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je v Ljubljani srečal z osebnim predstavnikom 
predsedujočega OVSE za konflikt, s katerim se ukvarja "Minsk konferenca", veleposlanikom 
Andrzejem Kasprzykom ter sopredsedujočimi "Minsk skupine". Veleposlanik Kasprzyk in 
sopredsedujoči "Minsk skupine" so predsedujočega OVSE dr. Rupla seznanili z rezultati 
sestanka predsednika Armenije Roberta Kochariana in predsednika Azerbajdžana Ilhama 
Aliyeva, ki je v ruskem mestu Kazan potekalo 27.8.2005. Osrednja tema sestanka obeh 

http://www.gov.si/mzz/novinarsko_sred/foto_arhi/berlin.html


predsednikov je bilo vprašanje Gorskega Karabaha in možnosti za njegovo rešitev. Minister 
dr. Rupel se je v pogovoru zavzel, da bi obe strani izkoristili priložnost in pospešili iskanje 
kompromisne rešitve za Gorski Karabah. 
 
 
5.-6.9.2005 - Obisk Predsedujočega OVSE, ministra dr. Rupla v Azerbajdžanu in 
Armeniji 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je 5. in 6. septembra 2005 mudil na obisku v Azerbajdžanu 
in Armeniji. Osrednja tema pogovorov ministra dr. Rupla v obeh prestolnicah je bila 
izmenjava stališč glede možnosti za nadaljnje korake v smeri iskanja kompromisne rešitve za 
Gorski Karabah in ostala aktualna vprašanja, s katerimi se ukvarja organizacija v omenjenih 
državah, ter možnosti za okrepitev medsebojnega sodelovanja.  
 
V azerbajdžanskem glavnem mestu Baku se je predsedujoči OVSE dr. Rupel srečal s 
predsednikom Azerbajdžana Ilhamom Aliyevim, predsednikom vlade Arthurjem 
Rasizadejem, predsednikom parlamenta Murtuzem Alaskarovom, zunanjim ministrom 
Elmarjem Mammadyarovom, predstavnikom azerbajdžanske skupnosti Gorskega Karabaha 
Nizamijem Bahmanovom ter predstavniki političnih strank in nevladnih organizacij. 
 
Ena od glavnih tem obiska v Bakuju so bile priprave na prihajajoče parlamentarne volitve, ki 
bodo 6. novembra 2005. Predsedujoči OVSE je ob tej priložnosti dejal, da morajo biti 
parlamentarne volitve izvedene v skladu z mednarodnimi standardi. Opazovalna misija Urada 
OVSE za demokratične institucije in človekove pravice bo opazovala celoten proces volitev v 
Azerbajdžanu in pri tem sodelovala s tamkajšnjimi oblastmi. Predsedujoči OVSE dr. Rupel je 
pozdravil napredek, ki je bil dosežen v zadnjih stikih na najvišji ravni med azerbajdžanskimi 
in armenskimi predstavniki pri reševanju vprašanja Gorskega Karabaha in poudaril, da je 
OVSE pripravljena še naprej pomagati Azerbajdžanu pri izvajanju reform na področju boja 
zoper korupcijo in pranje denarja, na gospodarskem področju, pri reformi pravosodnega 
sistema ter spodbujanju človekovih pravic.  
 
Minister za zunanje zadeve Azerbajdžana Mammadyarov se je slovenskemu ministru zahvalil 
za nedavno donacijo slovenske vlade za aktivnosti Sklada za razminiranje v Zakavkazju v 
višini 21 milijonov tolarjev. Zunanja ministra sta se dotaknila tudi dvostranskega sodelovanja 
in se strinjala, da je možnosti za okrepitev gospodarskega sodelovanja še veliko in da bo 
priložnost za ponovno tovrstno izmenjavo informacij v času obiska predsednika Azerbajdžana 
v Sloveniji. 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je v okviru svojega obiska v armenski prestolnici Erevan 
srečal z armenskim predsednikom Robertom Kocharianom, predsednikom vlade Andranikom 
Margarianom, ministrom za zunanje zadeve Vartanom Oskanianom, političnim voditeljem 
Gorskega Karabaha Arkadijem Ghoukasianom ter predstavniki nevladnih organizacij.  
 
V pogovorih je predsedujoči OVSE dr. Rupel izpostavil pomen nadaljnjih stikov na najvišji 
ravni med Armenijo in Azerbajdžanom. Minister dr. Rupel je dejal, da OVSE pozdravlja 
tesno sodelovanje z armenskimi oblastmi na številnih področjih - od zakonodajne reforme, do 
usposabljanja policije ter odstranjevanja ostankov raketnega goriva. Pozdravil je tudi 
napredek, ki je bil storjen na področju ustavnih reform in izpostavil potrebo po vključitvi širše 
javnosti v proces ustavne reforme, kar bi omogočilo pripraviti uspešen referendum.  
 
Na srečanju z armenskim zunanjim ministrom Oskanianom je bila pozornost namenjena tudi 
vprašanju reforme OVSE.  



 
 
7.9.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na mednarodni konferenci o 
reformi OVSE na Brdu pri Kranju 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je nagovoril udeležence mednarodne konference z naslovom 
"Reforma OVSE - 15 let po Pariški listini za novo Evropo: problemi, izzivi in tveganja", ki 
sta jo 7. in 8.9.2005 skupaj organizirala Fakulteta za družbene vede ter Univerzitetni inštitut 
za mednarodne študije iz Ženeve. Poleg uvodnega nagovora predsedujočega OVSE dr. Rupla, 
so udeležence pozdravili še dekanica Fakultete za družbene vede prof. dr. Anuška Ferligoj, 
namestnik direktorja Univerzitetnega inštituta za mednarodne študije iz Ženeve dr. Daniel 
Warner, prof. Victor-Yves Ghebali prav tako iz omenjenega inštituta.  
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je pozdravil dosedanji napredek na področju reforme, ki je ena 
izmed prednostnih nalog slovenskega predsedovanja in izrazil upanje, da bodo posvetovanja 
na visoki ravni, 12. in 13.9.2005 na Dunaju, pripomogla k izoblikovanju jasnejše podobe o 
strateških prednostnih nalogah OVSE, ter načinih za okrepitev njene učinkovitosti. 
 
V uvodnem delu konference je vodja Projektne skupine za OVSE v MZZ RS, veleposlanik dr. 
Boris Frlec predstavil tudi polletno poročilo slovenskega predsedovanja OVSE.  
 
 
8.9.2005 - Nastop predsedujočega OVSE dr. Rupla na Mediteranskem seminarju v 
Maroku 
 
V uvodnem nagovoru 11. Mediteranskega seminarja OVSE v Rabatu, na katerem sodeluje 55 
držav organizacije in njenih 6 mediteranskih partneric, je predsedujoči OVSE dr. Rupel dejal, 
da OVSE lahko poveže Evropo, Severno Afriko in Bližnji Vzhod, ter spodbuja iskanje rešitev 
za skupne izzive. Partnerskim državam je ponudil strokovno znanje organizacije. 
Predsedujoči OVSE je izpostavil, da so migracije in integracije ključni temi slovenskega 
predsedovanja, saj predstavljajo izzive klasičnemu konceptu celovitega pristopa organizacije 
do vprašanja varnosti.  
 
Skupino Mediteranskih partneric OVSE sestavljajo Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Maroko 
in Tunizija.  
 
 
9.9.2005 - Obisk vodje Misije OVSE v Moldaviji veleposlanika Williama Hilla v 
Ljubljani   
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je sprejel vodjo misije OVSE v Moldaviji, veleposlanika 
Williama Hilla. Sogovornika sta pregledala aktualno stanje glede reševanja pridnestrskega 
vprašanja ter možne nadaljnje korake, ki bi lahko pripeljali do trajnega dogovora 
zamrznjenega konflikta. Predsedujoči OVSE dr. Rupel je ob tej priložnosti poudaril, da 
slovensko predsedovanje OVSE podpira vse napore za ponovno oživitev procesa iskanja 
kompromisne rešitve. Poudaril je, da je do nje mogoče priti zgolj na miren način in z 
medsebojnim dialogom. V tej luči podpiramo kakršenkoli format nadaljnjih pogovorov, ki bi 
bil sprejemljiv za vse vpletene strani.  
 
Minister dr. Rupel je ob tem dejal, da bo do ministrskega zasedanja OVSE v Ljubljani 
ponovno obiskal Moldavijo. 
 



 
20.9.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE na Troiki OVSE-EU v New Yorku 
 
V okviru obiska predsedujočega OVSE dr. Rupla na sedežu OZN (med 13. in 20.9.2005), kjer 
se je udeležil visokega plenarnega sestanka in splošne razprave 60. zasedanja GS OZN, je 
20.9.2005 potekala Troika OVSE-EU. Na sestanku je bila posebna pozornost namenjena 
vprašanju krepitve vloge OVSE ter pripravam na Ministrski svet OVSE. Poleg tega so se 
udeleženci sestanka pogovarjali tudi o odprtih regionalnih vprašanjih, zlasti Uzbekistanu, 
Moldovi in Gruziji. Glede Uzbekistana je predsedujoči OVSE podal mnenje, da je potrebno 
preučiti smotrnost uporabe t.i. Moskovskega mehanizma, glede na to, da nimamo garancij, da 
bo uzbeška stran sodelovala. Sogovorniki so izmenjali tudi stališča v zvezi z reševanjem 
vprašanja Pridnestrja, in sicer zlasti vprašanja nadzora meje med Moldavijo in Ukrajino, kjer 
se bo posebej angažirala EU.  
 
V New Yorku se je ob robu vrha in splošne razprave 60. zasedanja Generalne skupščine OZN 
minister dr. Rupel srečal tudi z generalnim sekretarjem OZN Kofijem Annanom, kitajskim 
zunanjim ministrom Li Zhaoxingom, zunanjim ministrom Pakistana Khurshidom M. 
Kasurijem, gruzinsko zunanjo ministrico Salome Zourabichvili, zunanjo ministrico 
Makedonije Ilinko Mitrovo, zunanjim ministrom Črne gore Miodragom Vlahovićem, 
zunanjim ministrom Tajske dr. Kantathijem Suphamongkolomin, generalnim sekretarjem 
Organizacije islamske konference Ekmeleddinom Ihsanoglujem in posebnim predstavnikom 
OZN za Kosovo Sorenom Jessenom-Petersenom. 
 
 
22.9.2005 - Obisk veleposlanika s posebnimi nalogami v MZZ RF Valerija Nesteruškina 
v Ljubljani 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je v Ljubljani sprejel veleposlanika s posebnimi nalogami v 
zunanjem ministrstvu Ruske Federacije Valerija Nesteruškina. Na srečanju je bila glavna 
pozornost posvečena obravnavi naporov s strani s soposrednikov Rusije, Ukrajine in OVSE za 
reševanje pridnestrskega problema glede obnovitve pogajalskega procesa med Republiko 
Moldavijo in Pridnestrjem, obravnava možnosti pomoči temu procesu s strani mednarodne 
skupnosti, pa tudi analiza možnosti nadaljevanja skupnega delovanja pri iskanju celovitega in 
trdnega modela politične rešitve v regiji.  
 
 
27.9.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v BiH 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je 27.9.2005 obiskal Sarajevo, kjer se je sestal s predsedstvom 
Bosne in Hercegovine, člani Sveta ministrov BiH, zunanjim ministrom Mladenom Ivanićem, 
Visokim predstavnikom lordom Paddyem Ashdownom, vodjo predstavništva Evropske 
komisije, veleposlanikom Michaelom Humphreysem, ter drugimi predstavniki mednarodne 
skupnosti (EUFOR, EUPM, UNHCR) v BiH.  
 
Namen obiska predsedujočega OVSE dr. Rupla je bila izmenjava stališč o trenutni politični 
situaciji v Bosni in Hercegovini, bodoči delitvi nalog mednarodnih institucij v državi, ter 
pomoči terenske misije OVSE pri izvajanju reform v okviru vključevanja BiH v evro-
atlantske integracije. Misija OVSE v Bosni in Hercegovini pomaga tamkajšnji vladi na 
področju reforme obrambnega sektorja, vračanju beguncev in razseljenih oseb, vzpostavitvi 
pravne države ter pri krepitvi lokalnega sodstva pri reševanju sodnih postopkov, ki jih je 
Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo predalo nacionalnim sodiščem.  
 



Predsedujoči OVSE se je v pogovorih dotaknil tudi priprav na mednarodno konferenco, ki bo 
obeležila 10. obletnico Daytonskega sporazuma. Slednjo bosta od 29. novembra in 1. 
decembra letos v Sarajevu - v sodelovanju s slovenskim predsedstvom OVSE in misijo OVSE 
v BiH - organizirala Primorska univerza ter Univerza v Sarajevu. 

 


