
   
 

PROJEKTNA SKUPINA ZA OVSE 
Ljubljana, 10. januar 2006 

 
 

Poročilo  
 

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

 
 
5.10.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Makedoniji  
 
Predsedujoči OVSE, minister za zunanje zadeve RS dr. Dimitrij Rupel je 5.10.2005 obiskal 
Skopje, kjer se je srečal s predsednikom Makedonije Brankom Crvenkovskim, predsednikom 
vlade Vladom Bučkovskim, podpredsednikom vlade Muso Xhaferijem, zunanjo ministrico 
Ilinko Mitrevo ter predstavniki tamkajšnjih političnih strank.  
 
Namen obiska predsedujočega OVSE dr. Rupla je bila izmenjava stališč o vseh aktualnih 
vprašanjih na dnevnem redu organizacije v luči nadaljnje krepitve demokracije v državi. Tako 
se je predsedujoči OVSE dr. Rupel v svojih pogovorih dotaknil vprašanja reform na nekaterih 
ključnih področjih, ki jih določa Ohridski okvirni sporazum iz avgusta 2001 (krepitev 
vladavine prava, reforme pravosodnega sistema ter volilne zakonodaje). Izpostavil je tudi 
pričakovanje, da bodo svobodne in poštene parlamentarne volitve pripomogle državi na poti k 
stabilnosti in demokratičnemu razvoju in ob tem pozdravil vključitev priporočil Urada OVSE 
za demokratične institucije in človekove pravice v proces reform volilne zakonodaje.  
 
Predsedujoči OVSE in njegova makedonska kolegica Ilinka Mitreva sta se dotaknila tudi 
napredka Makedonije pri izpolnjevanju zahtevanih standardov za vključevanje države v evro-
atlantske strukture. 
 
14.10.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Beogradu in Prištini 
 
Predsedujoči OVSE, minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel je 14.10.2005 obiskal 
Beograd in Prištino. V Beogradu se je srečal predsednikom Vlade Srbije Vojislavom 
Koštunico, ministrom za zunanje zadeve Srbije in Črne gore Vukom Draškovićem ter vodjo 
Koordinacijskega centra za Kosovo Sando Rašković-Ivić. V popoldanskem delu obiska se je 
predsedujoči OVSE dr. Rupel v Prištini najprej srečal s posebnim predstavnikom generalnega 
sekretarja OZN za Kosovo Sorenom Jessen-Petersenom. V nadaljevanju pa so sledila še 
srečanja s predsednikom Kosova Ibrahimom Rugovo, predsednikom vlade Bajramom 
Kosumijem, predsednikom kosovske skupščine Nexhat Dacijem ter predstavniki kosovskih 
Srbov.  
 
Obisk predsedujočega OVSE v Beogradu in Prištini je bil posvečen vprašanju prihodnjega 
razvoja tega dela Jugovzhodne Evrope. Minister dr. Rupel je s sogovorniki izmenjal poglede 
na številna vprašanja, med drugim na prihodnost državne skupnosti Srbije in Črne gore; 
prihodnost Kosova, zlasti v luči nedavno objavljenega poročila posebnega odposlanca OZN, 
veleposlanika Kaia Eideja; sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo 



Jugoslavijo ter evropsko perspektivo držav regije. Sogovorniki so pozornost namenili tudi 
vprašanju vloge OVSE v regiji ter pomoči, ki jo lahko le-ta nudi. 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je sogovornike v Beogradu in Prištini pozval k pripravljenosti 
na sklepanje kompromisov ob bližnjih pogajanjih glede prihodnjega statusa Kosova in ob tem 
potrdil, da bo OVSE še naprej imela pomembno vlogo pri zaščiti človekovih pravic na 
Kosovu. Pozdravil je tudi odločitev o ustanovitvi ti. Skupine enotnosti (Team of Unity) še 
pred samimi pogovori o statusu. Prav tako je pozval k zagotovitvi vključevanja v omenjeno 
skupino - tako glede politične kot etnične sestave. Poudaril je tudi nujnost, da bodo skozi 
celoten proces vse skupnosti na Kosovu ustrezno konzultirane.  
 
17.10.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Ruski federaciji  
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je mudil na enodnevnem obisku v Moskvi, kjer se je srečal z 
ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. Ministra sta v pogovoru izpostavila potrebo 
po krepitvi učinkovitosti OVSE in se strinjala, da moramo s procesom reforme OVSE 
intenzivno nadaljevati v času priprav na ministrsko srečanje v Ljubljani. Izmed posameznih 
predlogov sta se ministra dotaknila vprašanja pravne osebnosti OVSE, procesa posvetovanja 
in sprejemanja odločitev v organizaciji, finančnih zadev, volitev in sprejema Ministrske 
deklaracije. Predsedujoči OVSE je rusko stran pozval h konstruktivnemu sodelovanju v 
reformnem procesu, še zlasti glede vprašanja lestvice prispevkov v proračun OVSE. Ministra 
pa sta govorila tudi o vprašanju Pridnjestrja, o situaciji v Južni Osetiji in Gruziji ter potrebnih 
korakih za stabilizacijo in izboljšanje razmer v regiji.  
 
18.10.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Moldaviji  
 
Med obiskom v Moldaviji, 18.12.2005, se je predsedujoči OVSE dr. Rupel sestal s 
predsednikom Moldavije Vladimirom Voroninom, moldavskim zunanjim ministrom 
Andreiem Stratanom, predstavnikom Pridnjestrja Igorjem Smirnovom in predstavniki civilne 
družbe. 
 
V pogovorih z moldavskimi sogovorniki je predsedujoči OVSE dr. Rupel poudaril, da je 
OVSE predana iskanju mirne politične rešitve vprašanja Pridnestrja in pozdravil dogovor, da 
bosta lahko na pogajanjih kot opazovalki sodelovali tudi Evropska unija in ZDA. 
Predsedujoči OVSE je tudi poudaril, da si bo OVSE še naprej prizadevala za popoln umik 
ruskih vojakov, orožja in vojaške opreme iz Pridnjestrja. Prav tako je potrdil podporo 
slovenskega predsedovanja OVSE usmerjenosti Moldavije k evropski integraciji. V zvezi z 
volitvami, ki naj bi jih v sredini decembra organizirale pridnjestrske oblasti, pa je 
predsedujoči OVSE dejal, da OVSE verjetno na te volitve ne bo mogla poslati opazovalcev ali 
jih priznati.  
 
19.10.2005 - Obisk predsedujočega OVSE dr. Rupla v Ukrajini 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je v okviru enodnevnega obiska v Kijevu sestal s 
predsednikom Ukrajine Viktorjem Juščenkom, predsednikom vlade Jurijem Jehanurovom ter 
zunanjim ministrom Borisom Tarasjukom in spodbudil tamkajšnje politično vodstvo k 
nadaljevanju aktivnega sodelovanja v procesu reševanja pridnjestrskega vprašanja v sosednji 
Moldaviji. Prav tako je izrazil upanje, da bo določen napredek storjen še pred zasedanjem 
Ministrskega sveta OVSE 5. in 6. decembra v Ljubljani. Minister dr. Rupel je izrazil svoje 
prepričanje, da bodo demokratični ideali in pričakovanja, izražena med "oranžno revolucijo", 
še naprej spoštovana.  
 



Med svojim obiskom Urada Projektnega koordinatorja OVSE v Ukrajini se je minister dr. 
Rupel srečal z ukrajinsko pevko Ruslano, ki mu je predstavila kampanjo Urada, s katero želijo 
dvigniti zavest javnosti glede problematike trgovine z ljudmi. Predsedujoči OVSE je ob tej 
priložnosti izpostavil pomen učinkovitega boja zoper trgovino z ljudmi ter pozval k širši 
evropski podpori na tem področju.  
 
Minister dr. Rupel je med svojim obiskom tudi odprl veleposlaništvo Slovenije v Kijevu. Kot 
je dejal, želi Slovenija z odprtjem veleposlaništva okrepiti dvostransko sodelovanje na vseh 
ravneh ter okrepiti in olajšati stike med podjetji, institucijami in posamezniki.  
 
21.10.2005 - Predsedujoči OVSE dr. Rupel je v Ljubljani sprejel pogajalce za reševanje 
pridnjestrskega vprašanja 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je v Ljubljani sprejel pogajalce iz Ruske federacije, Ukrajine in 
OVSE za reševanje pridnjestrskega vprašanja in ob tem pozdravil razširitev pogajalskega 
formata s predstavnikoma Evropske unije in ZDA, ki sta se tokrat prvikrat udeležila 
tovrstnega srečanja. Slovensko predsedstvo je posvetilo precej časa in naporov v procesu 
iskanja trajne rešitve za področje Pridnestrja v Moldaviji, pomanjkanje napredka v smeri 
rešitve tega vprašanja pa bi zgolj spodbujala nestabilnost in zavirala ekonomski napredek. 
 
15.11.2005 - Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla s sopredsedujočimi Mešane 
kontrolne komisije za reševanje gruzinsko-osetijskega konflikta na Brdu pri Kranju 
 
V času med 15. in 17.11.2005 je na povabilo slovenskega predsedstva OVSE na Brdu pri 
Kranju potekalo zasedanje sopredsedujočih Mešane kontrolne komisije (Joint Control 
Commission - JCC) za reševanje gruzinsko-osetijskega konflikta. V pogajalskem formatu so 
zastopani predstavniki Gruzije, Ruske federacije ter Severne in Južne Osetije. Predsedujoči 
OVSE dr. Rupel je sodelujoče pozdravil na uvodnem delu zasedanja, se zavzel za oblikovanje 
pogojev, ki bi omogočili čimprejšnji dialog na najvišji ravni in pozval k mirnemu reševanju 
konflikta. 
 
Do srečanja je prišlo potem, ko so bile na račun doslej sklenjenih dogovorov komisije 
izrečene nekatere kritike o neučinkovitosti pogajalskega formata. Sestanek, ki je potekal na 
Brdu pri Kranju, sodi v sklop prizadevanj Republike Slovenije, da konstruktivno pripomore k 
iskanju trajne rešitve za enega izmed t.i. zamrznjenih konfliktov na področju, ki ga pokriva 
OVSE. Do tokratnega srečanja prihaja po intenzivnih slovenskih naporih za nadaljevanje 
dialoga, potem ko je gruzinska stran grozila, da bo zapustila omenjeni pogajalski format.  
 
16.11.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na zasedanju Evro-atlantskega 
partnerskega sveta v Bruslju 
 
Predsedujoči OVSE dr. Dimitrij Rupel je imel 16.11.2005 uradni nagovor na veleposlaniškem 
zasedanju Evro-atlantskega partnerskega sveta v Bruslju. V nagovoru je poudaril predvsem 
sodelovanje med obema organizacijama, ki imata podobne prednostne naloge, to pa je 
povečevanje varnosti v Evropi. Pozornost je posvetil tudi pomembnosti zagotovitve dialoga 
med civilizacijami ter potrebo po še tesnejšem sodelovanju med OVSE in NATO. Z 
izmenjavo idej in izkušenj bomo lahko razširili področje naših skupnih vrednot ter zagotovili 
širitev prostora varnosti. Med drugim je predsedujoči OVSE dr. Rupel izpostavil še potrebo 
po skupnemu boju proti terorizmu, ki mora nujno vključevati tudi spoštovanje človekovih 
pravic.  
 



Ob robu zasedanja se je minister dr. Rupel uradno sestal z generalnim sekretarjem zveze Nato 
Jaapom de Hoop Schefferjem, s katerim sta govorila o Kosovu, o vlogi zveze Nato po 
katastrofalnem potresu v Pakistanu in o njegovi dolgoročni vlogi pri stabilizaciji razmer v 
Afganistanu.  
 
23.11.2005 - Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla s predsednikom Armenije 
Kočarjanom v Ljubljani 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je 23.11.2005 srečal s predsednikom Armenije Robertom 
Kočarjanom, ki je bil na uradnem obisku v Sloveniji. Sogovornika sta se posvetila predvsem 
vprašanju Gorskega Karabaha. Dr. Rupel je predsedniku Kočarjanu povedal, da je Slovenija 
kot prijateljska država, letos pa tudi kot predsedujoča OVSE, pripravljena pomagati pri rešitvi 
vprašanja Gorskega Karabaha. Obe strani lahko izkoristita trenutno zelo spodbuden napredek 
pri pogajanjih in čimprej dosežeta ustrezen dogovor. Predsednik Kočarjan se je strinjal in 
ministru dr. Ruplu predstavil trenutno situacijo ter svoj predlog rešitve vprašanja Gorskega 
Karabaha. Prizadevanja za politično rešitev vprašanja Gorskega Karabaha so se okrepila po 
koncu oboroženih spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom leta 1994. OVSE se je za 
mirno rešitev začela zavzemati že med spopadi, svojo pomoč pa bo nudila tudi v prihodnje.  
 
24.11.2005 - Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla z visokim predstavnikom za 
skupno zunanjo in varnostno politiko EU Javierjem Solano 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je sestal z visokim predstavnikom za skupno zunanjo in 
varnostno politiko EU Javierjem Solano, s katerim sta govorila predvsem o slovenskem 
predsedovanju OVSE, o Zahodnem Balkanu, širitvi Evropske unije ter reševanju odprtih 
vprašanj med Slovenijo in Hrvaško v okviru EU. Minister dr. Rupel je visokemu predstavniku 
za SVZP Solani predstavil dejavnosti Slovenije pred ministrskim sestankom 5. decembra 
2005. Rupel in Solana sta govorila o reševanju konflikta med Armenijo in Azerbajdžanom 
zaradi Gorskega Karabaha, pa tudi o ostalih zamrznjenih konfliktih, s katerimi se ukvarja 
OVSE.  
 
24.11.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na Vrhu Srednjeevropske 
pobude 
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel je v svojem nagovoru zbranim voditeljem držav članic pobude 
Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi označil za “naravnega partnerja” SEP. 
Sodelovanje med OVSE in SEP je produktivno. Tudi v prihodnje moramo vzdrževati tesen 
medsebojni dialog glede razmer v regiji, razvoja evropskih integracijskih procesov ter 
izgradnje stabilne in uspešne Evrope. Države SEP imajo možnost izkoristiti znanja, ki jih 
ponuja OVSE na področju politično-vojaške, ekonomsko in okoljevarstvene ter človekove 
dimenzije. Naša regija je s spremembami v Evropi zadnjih 15 let pridobila največ. Na tem 
moramo graditi naprej, ter tako razširiti območje napredka in sodelovanja, OVSE in SEP 
ostajata ključni orodji v tem procesu. Zato si zaslužita podporo tudi v prihodnje. 
  
28.11.2005 - Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla z ministrico za zunanje zadeve 
Švice Micheline Calmy Rey 
 
V okviru uradnega obiska ministrice za zunanje zadeve Švice Micheline Calmy Rey v 
Sloveniji, je predsedujoči OVSE dr. Rupel, švicarski zunanji ministrici predstavil prioritete 
slovenskega predsedovanja OVSE in bližajočega se Ministrskega zasedanja v Ljubljani. 
Zadnji dogodki v državah Vzhodne Evrope in Srednje Azije dokazujejo pomembnost in 
koristnost inštrumentov OVSE pri zagotavljanju procesa mirnih in demokratičnih sprememb. 



Poleg tega pa sta govorila o dvostranskih odnosih med državama, o aktualnih vprašanjih v 
Evropski uniji, o situaciji na Zahodnem Balkanu ter o delovanju obeh držav v Mreži za 
človekovo varnost in OZN ter o bližnjevzhodnem mirovnem procesu.  
 
29.11.2005 - Udeležba predsedujočega OVSE dr. Rupla na mednarodni konferenci ob 
10. obletnici daytonskega sporazuma v Sarajevu   
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je 29.11.2005 v Sarajevu udeležil mednarodne konference z 
naslovom "Dayton - 10 years after: Conflict Resolution and Cooperation Perspectives", katere 
so-organizator je slovensko predsedstvo Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.  
 
Konferenco so z uvodnimi nagovori odprli predsedujoči OVSE dr. Rupel, rektorica Univerze 
na Primorskem dr. Lucija Čok, prorektor Univerze v Sarajevu dr. Nikola Kovač in predsednik 
predsedstva BiH Ivo Miro Jovič. Po uvodnih nagovorih je potekala okrogla miza, ki jo je 
vodil predsedujoči OVSE dr. Rupel in na kateri so politiki, visoki predstavniki mednarodnih 
institucij, akademiki in strokovnjaki z različnih področij podali širšo analizo zgodovinskega 
ozadja podpisa Daytonskega sporazuma, predstavili razmisleke o trenutni situaciji, 
obravnavali probleme integracije, osvetlili družbene, prostorske in geopolitične trende v 
Bosni in Hercegovini, ter govorili o priložnostih za to državo v širšem evropskem in 
globalnem kontekstu. O svojih pogledih na dosedanji razvoj BiH in katere reforme bo morala 
izpolniti v prihodnje, sta govorila tudi posebni predstavnik EU v BiH Paddy Ashdown in 
nekdanji posebni odposlanec ZDA za Balkan in soustvarjalec Daytonskega sporazuma James 
O'Brien.  
 
4.12.2005 - Srečanje predsedujočega OVSE dr. Rupla z ministrom za zunanje zadeve 
Ruske federacije Sergejem Lavrovom 
 
V času uradnega obiska MZZ RF Lavrova v Sloveniji, katerega namen je bil potrditev dobrih 
dvostranskih odnosov na političnem in gospodarskem področju, poglobitev političnega 
dialoga ter krepitev vsestranskega sodelovanja, sta s predsedujočim OVSE dr. Ruplom 
govorila tudi o ministrskem zasedanju OVSE v Ljubljani, o tekočih zadevah OVSE in o 
izvedenih aktivnostih v Severni Osetiji. Minister Lavrov je nato ostal v Sloveniji še na 
zasedanju Ministrskega sveta OVSE.  
 
 

13. Ministrski svet OVSE v Ljubljani, 5.-6. december 2005 
 
Največjega mednarodnega političnega dogodka v samostojni Sloveniji doslej so se udeležili 
predstavniki vseh 55 sodelujočih držav OVSE (od tega 40 na ravni ministrov za zunanje 
zadeve), 5 predstavnikov držav azijskih partneric za sodelovanje (med njimi minister za 
zunanje zadeve Južna Koreje), 5 predstavnikov Mediteranskih partnerjev za sodelovanje, 
predstavniki OVSE institucij (terenske misije, ODIHR, predstavnik OVSE za svobodo 
medijev, OVSE visoki komisar za nacionalne manjšine, predsednik Parlamentarne skupščine 
OVSE, predstavniki 19 mednarodnih organizacij in vodja UNMIK) ter treh nevladnih 
organizacij.  
 
Predsedujoči OVSE dr. Rupel se je dan pred Ministrskim svetom srečal z MZZ RF Sergejem 
Lavrovom in MZZ Južne Koreje Ban Ki-Moonom. Ob robu Ministrskega sveta OVSE se je 
ločeno srečal z MZZ Nemčije dr. Frankom-Walterjem Steinmeierjem, ministrom za trgovino 
Velike Britanije Ianom Pearsonom, EU komisarko Benito-Ferrero Waldner, državnim 
podsekretarjem za politične zadeve ZDA Nicholasom Burnsom, MZZ Ukrajine Borisom 
Tarasyukom, MZZ SČG Vukom Draškovićem, MZZ Azerbajdžana Elmarjem 



Mammadyyarovom, MZZ Armenije Vartanom Oskanianom, MZZ Uzbekistana Elyorjem 
Ganievim, MZZ Makedonije dr. Ilinko Mitrevo, MZZ Kirgistana Alikbekom 
Djekshenkulovim, MZZ Poljske Stefanom Mellerjem, MZZ Islandije Geirjem H. Haardejem, 
MZZ Kazahstana Kassymzhomartom Tokaevim, MZZ Gruzije Gelo Bezhuashvilijem, MZZ 
Črne Gore Miodragom Vlahovičem in MZZ Norveške Jonasom Gahrom Storejem. Poleg tega 
je na predvečer Ministrskega sveta predsedujoči OVSE nagovoril sodelujoče na zasedanju 
OVSE Partnerjev za sodelovanje v Aziji in na zasedanju Mediteranskih partnerjev OVSE ter 
na zasedanju razširjenega odbora Parlamentarne skupščine OVSE. 
 
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 pri 
odločitvi o krepitvi učinkovitosti OVSE na tem vsebinskem področju, 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. 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 dimenziji je nudila implementacija 
Strategije za soočanje z varnostnimi izzivi v 21. stoletju. Številne odločitve, ki jih je v zvezi s 
tem sprejel Ministrski svet OVSE, dokazujejo po eni strani  raznolikost področja in strukturno 
zahtevnost varnostnih izzivov in po drugi strani  pomemben napredek v sodelovanju OVSE z 
drugimi mednarodnimi organizacijami pri soočanju s temi izzivi.  
 
Dokumenti, sprejeti na Ministrskem svetu OVSE: 
 
Politični dokumenti 
1. Izjava predsedujočega OVSE (Chairman Statement) 
Izjava vsebuje vse elemente Ministrske deklaracije, ki ni bila sprejeta predvsem zaradi 
nasprotovanja carigrajskim zavezam.  
 
2. Ministrska izjava glede Gruzije (Ljubljana ministerial statement on Georgia) 
Po dolgotrajnem usklajevanju je sprejeta izjava o Gruziji, v kateri je izražena podpora 
demokratičnim reformam v Gruziji, pozdravljajo se pobude za reševanje gruzinsko-
osetijskega konflikta in nadaljevanje pogajanj za reševanje konflikta v Abhaziji ter skupno 
izjavo Rusije in Gruzije o umiku ruskih baz in orožja iz Gruzije. Gre za velik uspeh. 
 
3. Ministrska izjava glede Gorskega Karabaha (Statement on the conflict dealt with by the 
OSCE Minsk Group) 
Izjava o reševanju konflikta v Gorskem Karabahu, katere besedilo so pripravili 
sopredsedujoči Minsk skupine, pozdravlja napredek pri procesu pogajanj in poziva 
predsednika Armenije in Azerbajdžana k nadaljevanju reševanja konflikta v okviru OVSE 
Minsk procesa. 



Reforma OVSE  
1. Ministrska odločitev o krepitvi učinkovitosti OVSE (Decision on strengthening the 
effectivness of the OSCE - "Roadmap") 
Roadmap navaja odločitve in naloge, ki jih je potrebno opraviti do Ministrskega sveta OVSE 
2006.  
 
Politično-vojaška dimenzija 
1. Koncept upravljanja in varnost meja (Border Security and Management Concept) 
Države se zavezujejo k sodelovanju na področju mednarodnega prava, zaupanja, izmenjave 
informacij, izkušenj in najboljših praks, transparentnosti, v duhu prijateljstva med sosednjimi 
državami.  
 
2. Odločitev o krepitvi varnosti kontejnerskega prometa (Decision on further measures to 
enhance container security)  
OVSE politično podpira mednarodne standarde, ki se nanašajo na varnost in urejenost 
mednarodnih oskrbovalnih linij, vključno z zavezami glede implementacije  teh standardov v 
nacionalne zakonodaje in prakse. 
 
3. Krepitev pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah povezanih s terorizmom 
(Decision on enhancing legal co-operation in criminal matters to counter terrorism)  
Države aktivno in v celoti sodelujejo skladno z nacionalno in mednarodno zakonodajo v 
prizadevanjih pri iskanju storilcev aktivnosti, povezanih s terorističnimi dejanji. 
 
4. Odločitev o boju proti nelegalnim drogam (Decision on combating the threat of illicit 
drugs) 
Poziva se sodelujoče države h krepitvi sodelovanja pri preprečevanju in boju proti proizvodnji 
in trgovini nedovoljenih drog.  
 
Forum za varnostno sodelovanje 
5. Notiranje odločitve o seminarju o vojaških doktrinah (Decision on the OSCE Seminar 
on Military Doctrine) 
Osnutek odločitve govori o izvedbi seminarja o vojaških doktrinah, ki bo na Dunaju v 
februarju leta 2006.   
 
6. Odločitev o nadaljnjih prizadevanjih o izvedbi dokumenta o presežkih lahkega orožja 
in konvencionalnega streliva (Decision on further efforts to implement the OSCE 
Documents on Small Arms and Light Weapons and Stockpiles of Conventional 
Ammunition) 
 
7. Odločitev  o podpori resoluciji VS ZN 1540 o preprečevanju grožnje uporabe 
kemičnih, jedrskih in bioloških snovi s strani teroristov (Decision on supporting the 
effective implementation of UN Security Council resolution 1540 (2004)) 
OVSE pozdravlja sprejem resolucije VS ZN 1540 kot pomemben korak k preprečevanju 
širjenja jedrskega, kemičnega in biološkega orožja, njihovih sestavin in materialov. 
 
Gospodarsko-okoljevarstvena dimenzija 
1. Odločitev o upravljanju migracij (Decision on migration) 
Vloga OVSE, ki je vezana na demografski razvoj, migracije in integracijo manjšin, se bo po 
sprejetju te odločitve nadaljevala tudi po koncu slovenskega predsedovanja. 
 
2. Odločitev o čezmejnem organiziranem kriminalu (Decision on combating 
transnational organized crime) 



 
3. Deklaracija ob 20-letnici nesreče v Černobilu (OSCE ministerial declaration on the 
20th anniversary of the disaster at the Chernobyl nuclear power plant) 
 
Človekova dimenzija 
1. Odločitev o strpnosti in nediskriminaciji; promocija vzajemnega spoštovanja in 
razumevanja (Decision on tolerance and non-discrimination: promoting mutual respect 
and understanding) 
Odločitev je bila slovenska pobuda, pogajanja so bila izjemno naporna. Gre za pomembno 
vsebinsko odločitev, v kateri so na temo strpnosti odslej predvidene konference na dve leti. 
 
2. Odločitev o promoviranju izobraževanja in usposabljanja za človekove pravice v 
OVSE (Decision on promotion of human rights education and training in the OSCE area) 
Pobudo je dala Slovenija, odločitev je bila sprejeta med prvimi, odločeno je, da bo OVSE v 
sodelovanju z drugimi mednarodnimi nevladnimi organizacijami poglobila to dejavnost s 
posebnim poudarkom na mladih v OVSE regiji. ODIHR ima nalogo, da uredi izbor najboljših 
praks ter da podpre sodelujoče države. 
 
3. Odločitev o boju proti trgovini z ljudmi (Decision on combating trafficking in human 
beings) 
Posebej je poudarek na boju proti trgovini z otroki. 
 
4. Odločitev o vlogi žensk pri upravljanju sporov (Decision on women in conflict 
prevention, crisis management and post-conflict rehabilitation) 
 
5. Odločitev o preprečevanju nasilja nad ženskami (Decision on preventing and 
combating violence against women) 
 
6. Odločitev o vzdrževanju človekovih pravic in vladavine prava v kazenskem 
pravosodju (Decision on enhancing legal co-operation in criminal matters to counter 
terrorism) 
 
7. Odločitev o zagotavljanju najvišjih standardov pri delovanju oseb znotraj 
mednarodnih sil in na misijah (Decision en ensuring the highest standards of conduct and 
accountability of persons srving on international forces and missions) 
 
 
Poleg zgoraj naštetih dokumentov sta bili sprejeti tudi odločitev o predsedovanju leta 2008 
(Finska) ter odločitev o kraju in času naslednjega Ministrskega sveta OVSE (Bruselj, 4. in 
5.12.2006). 


