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PREGLED DELOVANJA PREDSEDNIKA

Namesto uvoda
Borut Pahor se je lansko jesen potegoval za položaj predsednika republike s sloganom
»SKUPAJ«.

Poudarjal je, da Slovenijo pestijo težki problemi, vendar jih bo mogoče

premagati, če vsestransko sodelujemo. Verjel je, da znamo in moramo Slovenci v najtežjih
preizkušnjah povleči skupaj in doseči tudi tisto, kar se zdi sicer malo verjetno. Sebe in ljudi je
zato navdihoval s slavnim pojasnilom Steva Jobsa, »da jim je uspelo narediti Macintosh 84
zato, ker niso vedeli, da je to nemogoče«.

Predsednik Republike Borut Pahor zato ‐ poleg uspešnega izvrševanja neposrednih
pristojnosti ‐ opravlja delo tako, da med ljudmi spodbuja in krepi vse, kar jih povezuje kot
narod, državo in družbo. V svojih govorih večkrat na svoj način pozove, da »se ne sprašujmo
več, zakaj česa ni mogoče storiti, temveč se vprašajmo, kaj je mogoče in to naredimo«.
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Kontekst

Borut Pahor je predsednik države z izkušnjami predsednika parlamenta in predsednika
vlade. To mu omogoča dobro razumevanje problemov, s katerimi se sooča država. Ne gre
samo za probleme gospodarske in socialne narave, temveč tudi za izzive kulturno‐politične in
moralne narave. Kot temeljno poslanstvo svoje funkcije vidi izjave ali ravnanja, ki krepijo in
poudarjajo zlasti tisto, kar je slovenski družbi in državi skupnega. Razume pomen narodne
pomiritve in sprave za temeljni konsenz pri strateških odločitvah.

Do drugih institucij v državi in družbi se ne vede pokroviteljsko, temveč partnersko. Pogosto
izraža svoja stališča do strateških zadev države in družbe, toda tudi pri komentiranju
aktualnih zadev poskuša preseči raven dnevne politike. S svojim političnim ravnanjem
skrbno pazi, da zmore najprej in predvsem brezhibno opravljati neposredne pristojnosti, ki
mu jih nalagajo zakoni in ustava.

Posebno pozornost namenja druženju z ljudmi. Med njimi je izjemno pogosto, skozi
najrazličnejše prakse, tradicionalne in nove. Tudi v mednarodni politiki mu pomagajo
dosedanje izkušnje in številna, tudi zelo osebna znanstva s svetovnimi voditelji.
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Šest prednostnih usmeritev in najpomembnejših dosežkov

1.
V letu dni je brez sleherne težave predlagal državnemu zboru 7 (sedem) izjemno
pomembnih kandidatur za opravljanje pomembnih dolžnosti in zanje pridobil potrebno,
tudi dvotretjinsko podporo poslank in poslancev. To mu je uspelo tako zaradi kvalitete
predlogov, kot zaradi vestnega in potrpežljivega sodelovanja s poslanskimi skupinami v
državnem zboru.
Brez tega uspeha bi Slovenijo v letu pomembnih političnih in drugih pretresov in sprememb
doletela kriza t.i. institucionalnega deficita.
Lahko si samo predstavljamo, kako bi siceršnje dogajanje dodatno pregrela odsotnost
pravočasnih imenovanj na tako pomembne položaje kot so, denimo, guverner Banke
Slovenije, predsednik Računskega sodišča ali Varuhinja človekovih pravic. Svoje dolžnosti so
pravočasno in s praviloma precejšnjo podporo v državnem zboru nastopili naslednji kandidati
in kandidatke predsednika republike:

-

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, 82 glasov podpore

-

dr. Boštjan Jazbec, guverner Banke Slovenije, 77 glasov podpore,

-

Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča, 62 glasov podpore,

-

mag. Jorg Kristijan Petrovič, prvi namestnik predsednika Računskega sodišča, 82
glasov podpore,

-

Miro Prek, kandidat za sodnika na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu, 61 glasov
podpore,

-

dr. Mirjam Škrk, članica Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu, 52 glasov
podpore,

-

Samo Jereb, drugi namestnik predsednika Računskega sodišča, 46 glasov podpore.
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2.
Predsednik republike Borut Pahor se v svojih stališčih ne opredeljuje do pogledov in ravnanj
političnih strank. Zaveda pa se pomena njihovega sodelovanja za ključne ukrepe in reforme
za izhod iz krize in modernizacijo države. Zato na primeren način, ob njihovem polnem
razumevanju in podpori, pripomore k njihovim skupnim odločitvam, ki so elementarnega
pomena za uspešno ukrepanje države.

V tem smislu je v letu dni pripravil in sklical dve srečanji voditeljic in voditeljev
parlamentarnih strank.

Na prvem srečanju, 14. marca 2013, so soglasno dosegli dogovore za:
a. nadaljevanje postopka za spremembo ustave Republike Slovenije na področju
referendumske zakonodaje,
b. ratifikacijo pogodbe o pristopu Republike Hrvaške k Evropski Uniji,
c. sprejetje Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o urejanju trga dela.

Vse tri izjemno pomembne odločitve so bile v naslednjih tednih in mesecih tudi uveljavljene.
Pri tem je potrebno spomniti na zapletene politične okoliščine, ki so bile v tistem času
značilne za razmere v državi. Ohranjanje elementarnega zaupanja med političnimi silami in
sposobnost njihovega dogovarjanja o najpomembnejših vprašanjih je v precejšnji meri
pomagalo ohraniti vzdušje strpnosti, brez katerega si politični prehod iz ene vladne koalicije
v drugo težje predstavljamo.
Na drugem srečanju, 2. decembra 2013, so poenotili stališča glede:
a. obravnave sprememb volilnega sistema zainteresiranih parlamentarnih strank, ki bi
dal volivcem odločilen glas pri izbiri poslancev,
b. obravnave morebitnega dogovora parlamentarnih strank glede usklajevanja
nekaterih ključnih zakonskih in drugih rešitev za razvoj in modernizacijo Slovenije,
c. priprave pobud zakonodajnih rešitev in drugih ukrepov za krepitev pravne države.
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Zaradi aktualnosti posledic odloženega odstopa Komisije za preprečevanje korupcije je
javnost skorajda spregledala izjemen potencial drugega stališča, ki v osnovi dopušča
možnost, da bi stranke poiskale način in določile vsebino sodelovanja za izhod države iz krize
in njeno modernizacijo. Pomembnost tega stališča se bo pokazala že kmalu v prihodnjih
tednih, ko bodo stranke na svojih pristojnih organih začele to pobudo obravnavati.
Predsednik pa se je posebej zavezal, da bo aktivno sodeloval pri pripravi potrebnih
zakonodajnih sprememb za uspešnejši boj države s korupcijo.

3.
Predsednik republike Borut Pahor je zasnoval projekt »Slovenija 2030«. V okviru tega
projekta sta bili v tem letu dve konferenci. Na prvi je razprava potrdila potrebo po
tematizaciji prihodnosti države in družbe ter sveta, ki mu pripadamo. Na drugi se je izrazila
pomembnost razprave o evropski razsežnosti slovenske prihodnosti.

Predsednik, ki s tem projektom spodbuja skupen premislek o naši prihodnosti, želi združevati
vse intelektualne moči, ki jih premoremo, ne glede na njihovo politično ali nazorsko stališče.
S projektom 2030 želi spodbuditi intelektualno vrenje v organiziran dialog o prihodnosti
naše države in družbe ter pokazati, da je treba razmišljati o njunih obrisih, kot bi ju želeli
zapustiti našim otrokom. Iz izkušenj ve, da se izvršna in zakonodajna oblast zaradi perečih
aktualnih vprašanj krize teže in manj prepričljivo ukvarjata s premisleki o prihodnosti, zato
čuti kot dolžnost, izhajajoč iz položaja predsednika republike, da se glede tega posebej
potrudi.

4.
Veliko diplomatov, ki jih predsednik po koncu njihovega mandata sprejme na vljudnostni
obisk pred njihovo vrnitvijo domov, poudari, kako pomembno jim je bilo razumeti posledice
narodnega razkola med drugo svetovno vojno in revolucionarno nasilje med njo in po njej.
Predsednika republike Boruta Pahorja to stališče ne preseneti, saj si veliko večino svoje
politične kariere prizadeva za narodno pomiritev in spravo. Že ves čas je znano njegovo
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stališče, da se brez partizanstva in NOB Slovenci ne bi obranili in ohranili. Toda v času upora
proti okupatorju in sodelovanja z njim je tako potekala tudi državljanska vojna, ki je posebno
hude rane pustila po koncu vojne z izvensodnimi poboji. Predsednik republike je v večletnih
prizadevanjih za spravo spoznal, da so za dosego iskrene pomiritve veliko več vredni majhni
in nevsiljivi koraki kot pompozne besede in velike ceremonije. Mogoče ga je videti med
udeleženci prireditve na Dražgošah ali Osankarici, na maši v Kočevskem Rogu, venec polaga
na Kočevskem Rogu pri breznu Pod Krenom in pri žrtvah vojnega nasilja na Sv. Urhu v
Ljubljani. Zelo je pozoren do različnih pobud Komisije vlade za reševanje prikritih grobišč, ki
se sestaja tudi na njegovo pobudo.

Zdaj, tudi že z izkušnjo prvega leta predsedniškega mandata, je predsednik Pahor bolj kot
kdajkoli doslej prepričan, da narodna pomiritev in sprava potekata skozi aktualno
sodelovanje različnih političnih sil za boljšo in bolj pravično skupno prihodnost. K temu ga
najbolj iskreno napotuje mlada generacija, ne glede na različne politične in svetovno
nazorske poglede.

5.
Iz priložene statistike je razvidno, da je predsednik republike v minulem letu posvetil izjemno
veliko pozornost različnim načinom druženja z ljudmi. Pri tem je ohranil nekatere
tradicionalne načine, kot so sodelovanje na različnih uradnih in družabnih prireditvah, v okvir
iskrenega stika z ljudmi pa je vpeljal tudi nekatere novosti.

Pri tem gre za njegovo priložnostno delo med zaposlenimi v njihovih delovnih okoljih
(šestkrat), ali spodbujanje prostovoljnega dela z organizacijo delovnih brigad (trikrat) in
podobno. Predsednik se je v letu dni udeležil 188 prireditev, na njih je imel 153 govorov,
priredil je 33 sprejemov, v palači je sprejel številne državljanke in državljane, med njimi je
bilo samo otrok več kot 300. Opravil je skupaj 39 ur prostovoljnega dela.
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6.
Predsednik republike je privržen Evropejec, kot državnik pa si iskreno prizadeva za
mednarodno prijateljstvo in ugled Republike Slovenije v mednarodni skupnosti. Med
pomembnejše dosežke v njegovi zunanjepolitični aktivnosti gre razumeti predvsem pomen
projekta »Brdo Process«, s katerim Slovenija kot pobudnica prevzema nase priložnost in
odgovornost za aktivnejše sodelovanje pri zagotavljanju miru, varnosti in proevropski
usmerjenosti jugovzhodne Evrope.

Predsednik republike si s svojim zunanjepolitičnim angažmajem prizadeva, da bi Slovenijo
spoštovali kot sestavni del najbolj dinamičnih povezav znotraj Evropske unije. Razume, da v
prihodnjih letih glede tega strateškega vprašanja ne bo pomembno zgolj, kaj si Slovenija želi,
temveč tudi, česa je Slovenija sposobna.

Prizadeva si, da bi se zlasti utrdilo in okrepilo prijateljstvo s sosednjimi državami. Pri
reševanju nekaterih zapletenih vprašanj je sam neposredno sodeloval, v preteklosti na
drugih pomembnih položajih in sedaj kot predsednik republike. Prav tako si s svojimi skrbno
izbranimi potmi in obiski prizadeva za okrepitev vsestranskega sodelovanja in prijateljstva
Slovenije s svetom, posebno pozornost pa daje pomoči pri prodoru slovenskega
gospodarstva na tuje trge. Opravil je 19 obiskov v tujini, imel je 68 formalnih in neformalnih
srečanj z državniki, v Sloveniji pa jih je sprejel 15.
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10 odmevnejših navedkov predsednika republike Boruta Pahorja

1. »Potrebujemo drug drugega. Ne samo v politiki, tudi sicer. Vsak od nas, kot
posameznik, kot državljan ali državljanka, ima nekaj, kar sestavlja mozaik Slovenije
21. stoletja.«1
2. »Domovina potrebuje vse nas, mi pa domovino vseh nas.«2

3. »Več politične složnosti bo v Sloveniji dalo več poguma in zagona vsem tistim, ki
verjamemo, da skupaj lahko dosežemo nepredstavljivo veliko.«3

4. »V Sloveniji je preveč talenta, znanja, pridnosti in poštenosti, da bi klonili pred
sebičnostjo in brezbrižnostjo. Krizo bomo premagali, ker bodo prevladale te naše
najbolj plemenite odlike.«4
5. »Če se zagovorniki močnejše Evrope že zdaj ne bomo borili za novo vizijo, bodo
prevladali evroskeptiki. To utegne biti njihova kratkoročna zmaga, a naš poraz bo imel
dolgoročne negativne posledice.«5
6. »Moja ocena je, da se lahko iz krize rešimo sami, čeprav se vse bolj in bolj upravičeno
zdi, da bomo na koncu uspeli skozi šivankino uho. Dokler obstaja ta možnost, je naša
moralna in politična dolžnost, da poskušamo uspeti. Skupaj.«6
7. »Ne sprašujmo se več, zakaj česa ni mogoče storiti, temveč se končno vprašajmo,
kako je nekaj mogoče narediti. In potem to naredimo.«7
8. »Zmagajte zaradi vas samih, ne zaradi poraza nekoga drugega.«8
1

Govor ob zaprisegi predsednika republike, 23.12.2012

2

Govor ob zaprisegi predsednika republike, 23.12.2012

3

Govor ob 70. obletnici poslednjega boja Pohorskega bataljona, januar 2013

4

Govor ob 300. obletnici Tolminskega punta, 24.3.2013

5

Govor na slavnosti seji Evropskega parlamenta, 11.6.2013, Strasbourg

6

Govor ob dnevu osvoboditve Vrhnike, maj 2013

7

Govor ob dnevu Rudolfa Maistra, 23.11.2013

8

Na pogovoru z dijaki Gimnazije Brežice, 16.10.2013
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9. »Kdor stori nekaj malega za druge, stori veliko zase.«9
10. »Zaupanje je sveti gral politike.«10

In še prisrčna anekdota
Po koncu občinske proslave v Velikih Laščah se je okrog predsednika Boruta Pahorja zbrala
skupina ljudi, s katero se je rokoval in slikal. Potem pa je k njemu stopila majhna deklica in ga
ogovorila:
»Ali lahko dobim vaš avtogram?«
Predsednik se je sklonil k njej in jo vprašal:
»Ja, miška mala, koliko pa si ti sploh stara?«
»Osem,« je odgovorila deklica in povedala svoje ime.
Ko se ji je predsednik podpisoval na košček papirja, jo je vprašal, kaj si želi biti, ko bo velika.
Deklica je skomignila z rameni in nekaj časa razmišljala, predsednik pa jo je z nasmehom
vprašal, ali ne bi bila rada princeska.
»To sem že,« je skoraj užaljeno odvrnila punčka.

9

Misel ob otvoritvi Info točke Evropske prestolnice mladih v Mariboru, 11.4.2013

10

Intervju za Finance, december 2013
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PRILOGA
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Predsednik republike – prvo leto mandata
(23.12.2012 – 23.12.2013)

188 UDELEŽB PREDSEDNIKA REPUBLIKE NA PRIREDITVAH
• 12 koncertov
• 10 kulturnih prireditev
• 4 razstave
• 20 dobrodelnih prireditev
• 25 športnih prireditev
33 SPREJEMOV, KI JIH JE PRIREDIL PREDSEDNIK REPUBLIKE
153 GOVOROV, NAGOVOROV ALI POZDRAVNIH NAGOVOROV (brez govorov v tujini)
37 IZJAV ZA JAVNOST
95 POKROVITELJSTEV (22 udeležb)
22 ODLIKOVANJ
27 POGOVOROV Z INSTITUCIJAMI
60 POGOVOROV Z DRŽAVLJANI – POSAMEZNIKI
8 OBISKOV SKUPIN OTROK V PALAČI (skupno nad 300 otrok)
6 DEL – SKUPAJ SPODBUJAJMO DRUG DRUGEGA
3 DELOVNE BRIGADE – SKUPAJ ZA SKUPNO
39 PROSTOVOLJNIH UR SKUPAJ
19 OBISKOV V TUJINI
68 SREČANJ Z DRŽAVNIKI
15 OBISKOV TUJIH DRŽAVNIKOV V RS
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PRISTOJNOSTI PREDSEDNIKA REPUBLIKE IN NJEGOVO DELOVANJE
SIMBOLI IN DOMOVINSKA/DRŽAVLJANSKA ZAVEST (krepitev občutka pripadnosti
domovini, narodu, državi – simboli, zastave)
Po ustavi predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih
obrambnih sil. Že iz te osnovne ustavne pristojnosti izhaja njegova naloga, da s skrbnostjo
spodbuja spoštljiv odnos do državnih simbolov. Takoj v začetku mandata je predsednik
napovedal, da bo posvetil posebno pozornost zastavi. V tem smislu so poslej pred
Predsedniško palačo vsak dan izobešene zastave na drogovih, kjer so prej plapolale samo v
času praznikov in državniških obiskov. Slovenija s tem ne izstopa od odnosa do zastave na
državnih ustanovah v primerljivih državah. Ob državnih praznikih pa je pred Predsedniško
palačo postavljena častna straža in pripravljen Dan odprtih vrat.
Predsednik republike Borut Pahor se je večkrat
javno zavzel za vidnejšo vlogo državnih simbolov
Slovenije in pozval tudi druge, naj v zastavi vidijo
"inspiracijo in pripadnost nečemu, kar je dobro in
nas povezuje".
Na sestanku z župani občin je predsednik župane
prosil, naj razmislijo o možnosti, da bi izobesili
slovensko zastavo na vidnejšem mestu v njihovi
občini (ne nujno samo na občinski zgradbi), in da
bi bila tam izobešena vse leto.
Predsednik republike na športnih prireditvah
spodbuja s slovensko zastavo.
Predsednik republike je bil pobudnik srečanja
športnikov in športnih delavcev (24. maja), na
katerem je skupaj z Olimpijskim komitejem
razpravljal o slovenskih športnih barvah in
uporabi državnih simbolov na športnih
prireditvah.

ČASTNA STRAŽA ‐ novost
Predsednik republike se je za častno stražo odločil po posvetovanjih z ministrstvom za
obrambo in Generalštabom Slovenske vojske. Odločil je, da se straža pred Predsedniško
palačo postavi ob državnih praznikih med 8. in 18. uro. Častna straža je bila prvič postavljena
na Dan državnosti 25. junija.
Predsednik republike je mnenja, da se ob
državnih praznikih tako simbolno izkaže spoštljiv
odnos do države kot ustanove, ki je suverena
manj kot četrt stoletja. Za to, da se straža postavi
le ob državnih praznikih, se je, med drugim,
predsednik odločil tudi zato, da se izogne
nepotrebni razpravi o stroških, ki so v tem
primeru zanemarljivi. Predsednik je odločitev za
častno stražo sam pojasnil z besedami: "V okviru
pristojnosti kot predsednik republike sem od
prvega dne razmišljal v smeri polne regeneracije
državljanske zavesti in pripadnosti. Tega nam
manjka. Tudi ko gre za čisto praktično ukrepanje
v krizi. Gre za občutek samozavesti, pripadnosti
skupnosti. Mislim, da nam je to manjkalo med
tranzicijo. Porazgubilo se je, ko smo begali za
drugimi dobrinami. Zdaj pa se zdi, da je to zelo
pomembno. Za našo samozavest in za spopad z
okoliščinami, v katerih smo se znašli."
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SPREJEM Z VOJAŠKIMI ČASTMI NA KONGRESNEM TRGU – novost
Pozdravne slovesnosti za voditelje tujih držav z vojaškimi častmi predsednik republike poslej
prireja (če so v Ljubljani) na Kongresnem trgu. Predsednik republike se je za to novost
odločil, ker imajo na ta način visoki gostje možnost videti lepote našega glavnega mesta in
spoznati njegove ljudi, velja pa tudi obrnjeno, da imajo Ljubljančani in obiskovalci Ljubljane
tako boljšo možnost spremljati sprejem. Na ta način promoviramo lepote naše dežele, saj je
po prenovi Kongresnega trga ta kraj najprimernejši prostor, ki prestolnico in državo pokaže v
najbolj reprezentativni podobi, hkrati pa opozori na še druge pomembne historične in
kulturne pomnike v mestu. Izkazalo se je, da je javnost novost zelo dobro sprejela, in da jo
tuja (turisti) spremlja prav tako rada kot domača.

DAN ODPRTIH VRAT – novost
Na dan vsakega državnega praznika (z izjemo dneva spomina na mrtve) je bil pripravljen dan
odprtih vrat, ko so si ljudje lahko ogledali prostore Predsedniške palače. To je novost, ki jo je
uvedel predsednik republike Borut Pahor z željo, da je Predsedniška palača odprta in da je
dostopna vsem ljudem.
Razen tega je predsednik republike na pogovor
ob različnih priložnostih povabil državljanke in
državljane, ki so se v hudi osebni stiski obrnili k
njemu po pomoč ali pa so ga v pismu ali na kak
drug način seznanili s svojimi stiskami.
Predsedniško palačo je obiskalo več skupin otrok
in šolarjev, ki so si ogledali prostore, se seznanili
z bogato zgodovino stavbe, spoznali vsebine
delovanje institucije predsednika republike ter se
s predsednikom tudi srečali. Obiski so bili
pripravljeni na podlagi zaprosil posameznih šol
oz. vrtcev in mestoma vključeni v programe
državljanske vzgoje.
PROMOCIJA DRŽAVE
Predsednik države s svojimi nastopi v tujini in doma aktivno prispeva k promociji Slovenije.
Povsem poseben prispevek pa je predsednikov promocijski videospot, ki si ga je v času Euro
Basketa ogledalo skoraj 50.000 ljudi.
Predsednik Republike Slovenije je v veliki meri
zaslužen, da je Slovenija gostila izjemen športni
dogodek Euro Basket. Predsednik je že pred
prvenstvom opozarjal na pozitivne učinke v
gospodarstvu in tudi na to, da lahko tak dogodek
vpliva na rast narodne zavesti. Predsednik
republike se je aktivno vključil v promocijo
dogodka in je z akrobatsko skupino Dunking
Devils posnel promocijski videospot z glasbo
Slavka Avsenika v izvedbi skupine Perpetuum
Jazzile. ‐ novost

16

SKUPNA ODGOVORNOST ZA STRPNO IN VISOKO RAVEN POLITIČNE KULTURE
Predsednik republike Borut Pahor vseskozi opozarja na skupno odgovornost za strpnost in
visoko raven politične kulture. Predsednik republike je večkrat opozoril: “Zlasti politiki in vsi,
ki sodelujemo v javnem dialogu, se moramo disciplinirano vzdržati vsake izjave, ki jo lahko
kdo razume kot žaljivo, nestrpno ali celo sovražno. To je naša najbolj elementarna dolžnost v
skrbi za prepotrebno ozračje tolerance, svobode in spoštovanja drug drugega.“
ENAKE MOŽNOSTI VSEH LJUDI IN ČLOVEKOVE PRAVICE
Predsednik opozarja, da moramo kot skupnost držati skupaj, ne glede na razlike med nami,
če želimo premagati krizo in verjame, da bomo, "če bomo ustvarili družbo vključenih, vsi
živeli bolje". Predsednik republike veliko svojega časa nameni prav najbolj ranljivim
skupinam družbe.
Predsednik republike Borut Pahor se je na
povabilo Društva Parada ponosa kot prvi
predsednik republike udeležil zaključka PARADE
PONOSA na Kongresnem trgu v Ljubljani.
Udeležba predsednika zato predstavlja mejnik v
odnosih med državo in tem delom civilne družbe.
Ob tej priložnosti je predsednik Pahor izrazil
prepričanje, da je potrebno pravice istospolno
usmerjenih spoštovati, saj gre za temeljne
človekove pravice. ‐ novost
Predsednik republike se je aktivno vključeval tudi
v reševanje na področju romske problematike.
Predsednik je v začetku julija sprejel
predstavnike romske skupnosti. Glavni namen
pogovorov je bila seznanitev predsednika
republike s prostorsko problematiko romskih
naselij v Sloveniji. Predsednik republike Borut
Pahor se je z Romi srečeval tudi ob drugih
priložnostih in se udeležil osrednje prireditve ob
svetovnem dnevu Romov v Murski Soboti.
Predsednik republike Borut Pahor je z varuhinjo
človekovih pravic Vlasto Nussdorfer ministrici za
delo in socialne zadeve dr. Anji Kopač Mrak
predal Memorandum o zagotavljanju enakih
možnosti za osebe z Downovim sindromom in
druge osebe z motnjami v duševnem razvoju.
Memorandum je rezultat pobude predsednika
republike, ki je nastala ob svetovnem dnevu
Downovega sindroma (21. marec), da se s
skupnimi močmi pripravi in oblikuje rešitve za
izboljšanje položaja oseb s posebnimi potrebami,
predvsem oseb z Downovim sindromom. V
memorandumu je tudi poziv za ustrezno
dopolnitev prevoda besede "disabilities", saj se v
ratificiranem prevodu Konvencije združenih
narodov o invalidih uporablja prevod, ki ne
vključuje vseh oseb s posebnimi potrebami.
Predsednik republike se je najbolj ranljivim
skupinam družbe posvetil tudi ob številnih
drugih priložnosti, še posebej velikokrat prav
otrokom s posebnimi potrebami. Na povabilo
staršev je predsednik npr. obiskal otroka s
cerebralno paralizo, se udeležil dobrodelnega
teka v Laškem in Novi Gorici, v okviru projekta
"SKUPAJ ‐ Spodbujajmo drug drugega" spoznal
delo terapevtov otrok s cerebralno paralizo in se
pridružil otrokom s posebnimi potrebami v šoli v
naravi. Svojo podporo prizadevanjem za
dvigovanje splošne zavesti o pomenu
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medsebojne pomoči in odgovornosti za soljudi je
predsednik izkazal tudi z udeležbo na raznih
dobrodelnih prireditvah različnih organizacij in
društev. Predsednik se je odzval tudi na prijazno
povabilo dečka Mateja in ga spremljal na
mednarodnem festivalu "Igraj se z mano",
sodeloval je v klicnem centru dobrodelne
prireditve "Down up", za Center za Downov
sindrom za vzpostavitev ustrezne zgodnje
obravnave pomembne za doseganje rezultatov
za njihovo samostojno vključevanje v družbo.
Predsednik republike je ob koncu leta sprejel
predstavnike organizacij, ki imajo status
humanitarne organizacije in so združene v
Nacionalni forum humanitarnih organizacij
Slovenije. Pred sprejemom je predsednik
republike s predstavniki upravnega odbora
NFHOS spregovoril o ključnih problemih in
neizkoriščenih
priložnostih
delovanja
humanitarnih
organizacij.
Predsednik
je
predlagal, naj NFHOS pripravi memorandum, v
katerem bodo zapisani predlogi zakonodajnih ali
drugih sprememb in ukrepov države, ki bi, če bi
bili uveljavljeni, po njihovem mnenju koristili pri
delu humanitarnih organizacij.
Predsednik je ob koncu leta spomnil, da se
državljani lahko sami odločimo, komu želimo
nameniti del dohodnine: to so lahko tudi
nevladne humanitarne organizacije, ki uživajo
naše zaupanje in za katere presodimo, da bodo
zbrana sredstva namenile v plemenit namen.
POGOVORI IN SODELOVANJE Z MLADIMI
Predsednik republike se z zanimanjem posveča druženju z mladimi ter se seznanja z
njihovimi problemi, pogledi in potrebami. Obiskal je dijake, mlade inovatorje, izjemne
posameznike, ki »so lahko vsem navdih« ter večkrat poudaril, da imajo znanje in izkušnje ter
dragocen pogled na prihodnost Slovenije, ki ga ne more nihče nadomestiti.
Na treh slovenskih gimnazijah je bil pripravljen
poseben pogovor predsednika republike z dijaki
(Gimnazija Brežice, III. gimnazija Maribor in
Gimnazija Novo mesto), predsednik republike je
gostil sprejem za zlate maturante in njihove
družine, ob obisku Hiroshija Ishigure, robotika
svetovnega slovesa, je predsednik republike na
srečanje z njim povabil mlada inovatorja, ki sta
zmagala na svetovnem prvenstvu v robotiki, in
drugo.
Predsednik republike Borut Pahor je aktivno
sodeloval in bil tudi častni pokrovitelj posveta
»Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju« v
organizaciji Inštituta za etiko in Slovenske
akademije znanosti in umetnosti. Predsednik
republike je zbrane ravnatelje in učitelje iz cele
Slovenije nagovoril in jih pozval, da se kot tisti, ki
na mlajše prenašajo ne samo znanje, ampak tudi
vrednote, aktivno vključijo v proces integracije
vrednot v vzgojno‐izobraževalni sistem. Le tako
bo lahko zagotovljena boljša prihodnost za
celotno družbo in kar najbolj kakovostna vzgoja
otrok in mladine. ‐ novost
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SPODBUJANJE ODLIČNOSTI
DRŽAVNA ODLIKOVANJA
Predsednik RS Borut Pahor pripisuje velik pomen podeljevanju odlikovanj za zasluge in
dosežke posameznikov v dobrobit slovenskega naroda, razvoja slovenske družbe in blaginje
državljanov. Odlikovanja so priznanje za uspehe in dosežke, ki naj bo navdih in zgled vsem.
Odločitve o odlikovancih so zelo skrbno premišljene in tudi dejanja vročitve so dobro
pripravljena in so postala odmevni dogodki.
Komisija za odlikovanja PRS se je prvič sestala na
ustanovitveni seji 13. marca 2013 in kasneje
zasedala še trikrat (15. aprila, 30. maja in 3.
oktobra). Komisijo sestavljajo: prof. Meta
Hočevar (predsednica komisije), prof. dr. Danica
Purg, akad, prof.dr. France Bernik, g. Miroslav
Cerar, prof. dr. Jože Krašovec in prof. dr. Danilo
Zavrtanik, sodelujeta dr. Alja Brglez, vodja
kabineta predsednika RS in svetovalec
predsednika RS akad. dr. Boštjan Žekš.
Odlikovanci 2013
Red za izredne zasluge
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ob
75‐letnici delovanja: za izjemen prispevek k
spodbujanju in pospeševanju znanosti in
umetnosti
Zlati red za zasluge
Tina Maze: za izjemne športne dosežke,
uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem
prizorišču ter navdih ljudem
Ivo Daneu: za izjemne športne dosežke,
spodbudo mladim rodovom košarkarjev in drugih
športnikov ter za uveljavljanje Slovenije na
svetovnem športnem prizorišču
Športno društvo NARODNI DOM: ob 150‐letnici
delovanja: za izjemen prispevek k popularizaciji
slovenskega športa in razvoju vrhunskega športa
Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič:
za izjemen prispevek zbora k utrjevanju
slovenske narodne zavesti v zamejstvu, z
ohranjanjem izročila slovenskega odporništva s
partizansko in uporniško pesmijo ter za
uveljavljanje slovenske kulture
Srebrni red za zasluge
Zveza prijateljev mladine Slovenije: za vztrajno,
60‐letno načrtno, strokovno in sistematično skrb
za dobrobit otrok ter s tem za kakovostno
življenje družin
mag. Geza Erniša, prvi škof Evangeličanske
cerkve augsburške veroizpovedi na Slovenskem:
za uspešno, povezovalno in k strpnosti
usmerjeno vodenje evangeličanske cerkve
Zveza veteranov vojne za Slovenijo: za zasluge
pri ohranjanju spomina na osamosvojitveno
vojno za Slovenijo in pri ohranjanju spomina na
priprave nanjo ter pri krepitvi domoljubja
Red za zasluge
Viktor Blažič: za novinarski in publicistični
prispevek pri vzpostavljanju svobodnih in
demokratičnih temeljev slovenske družbe in
njenega medijskega prostora
msgr. France Bole: za prispevek pri oblikovanju
odprtega,
demokratičnega
slovenskega
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medijskega prostora prejme dolgoletni urednik
mesečnika Ognjišče in ustanovitelj radia Ognjišča
Planinsko društvo Ljubljana ‐ Matica: za
vsestranski prispevek pri razvoju slovenskega
planinstva in ob 120. obletnici društvenega dela
Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za
Slovence v Celovcu: za delovanje v korist
slovenske narodne skupnosti v Avstriji
Glasbena matica (Italija): za delovanje v korist
slovenske narodne skupnosti v Italiji
Mile Trampuš in Neva Trampuš: za prispevek k
razvoju ljubiteljske kulture na področju folklorne
dejavnosti,
kakovostnega
poustvarjanja
slovenskega plesnega in glasbenega izročila ter
oblačilne dediščine
Medalja za zasluge
Wolfgang Johannes Bandion: za zasluge pri
povezovanju
slovenskih
in
avstrijskih
znanstvenikov in umetnikov ter prispevek k
slovensko‐avstrijskemu sodelovanju na področju
izobraževanja
dr. Caspar Einem: za prispevek k vsestranskemu
sodelovanju med Slovenijo in Avstrijo
Sunita Williams: za prispevek k uveljavljanju
naravoslovnih in tehničnih znanosti in predvsem
njihovi promociji med mlajšimi rodovi Slovencev
Rdeči križ Slovenije ob 60. obletnici
organiziranega krvodajalstva: za sistematično
graditev krvodajalske mreže Slovenije in skrb za
prihodnost krvodajalstva kot najbolj množične in
plemenite oblike solidarnosti v Sloveniji

DOBRE PRAKSE, PODJETNIŠKI DOSEŽKI
Predsednikovi obiski podjetij in pomembnejših gospodarskih forumov in konferenc so bili
namenjeni predvsem promoviranju dobrih poslovnih praks in uspešnosti posameznih družb v
slabih makroekonomskih in gospodarskih razmerah. Obiskal je podjetja, ki jih lahko ocenimo
kot uspešna, saj zagotavljajo nova delovna mesta tudi v času recesije, pa tudi kot inovativna,
družbeno in okoljsko odgovorna. Posebno pozornost je posvetil podjetjem, ki imajo za cilj
odličnost ali družbeno odgovornost, saj doseganje obeh ciljev zagotavlja socialno varnost
prebivalcev v njihovih okoljih. Njegove pozornosti so bila še posebej deležna
visokotehnološka podjetja, ter t.i. start‐up podjetja (med drugim Lumar, Varis, Produkt,
Lesena hiša, Hidria, RC Savinja).
Predsednik se je srečeval tudi s predstavniki
sindikalnih ter delodajalskih in stanovskih
združenj, bodisi zaradi opredeljevanja do
posameznih stališč ali ob izvedbi konkretnih
projektov. Sodeloval je na prireditvah, kjer so
posamezne organizacije nagrajevale najboljše
posameznike ali gospodarske družbe, ki naj bodo
vzor, kako premagovati težave in so zgled
odličnosti.

ZLATO JABOLKO NAVDIHA ‐ novost
Predsednik republike z zlatim jabolkom nagradi posameznike, skupine ali družbe, ki so na
svojem področju dosegli izjemne dosežke in so ljudem v navdih ter spodbujajo prepričanje,
da je tudi v kriznih časih mogoče uspeti.
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Predsednik republike je podaril jabolko navdiha
med drugim dr. Ivanu Šprajcu za odkritje
starodavnega majevskega mesta v Mehiki in
podjetju Hidria ob mednarodnem priznanju za
najinovativnejše podjetje v Evropi.

ČASTNA POKROVITELJSTVA PREDSEDNIKA
Namen častnega pokroviteljstva je izkaz podpore predsednika republike delu in
prizadevanjem organizatorja dogodka in daje dogodku prav poseben pomen.
Častno pokroviteljstvo predsednika pomeni, da
predsednik spodbuja ideje organizatorja, se
zavzema za stvari, s katerimi se ukvarja in
podpira njegova prizadevanja. Uporaba častnega
pokroviteljstva je javnega značaja, kar pomeni,
da se pokroviteljstvo navaja na morebitni
tiskovni konferenci, pri promociji dogodka itd.
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SLOVENIJA 2030
Predsednik republike je v svojem inavguracijskem govoru dejal: »Rad bi povabil k
sodelovanju in skupnemu premisleku o naši nacionalni in skupni evropski prihodnosti vse
intelektualne moči, ki jih premoremo, ne glede na njihovo politično ali nazorsko stališče.
Umestiti se moramo med najbolj intelektualno živahne družbe. To je humus novih zamisli, ki
ga tako silovito potrebujemo za sveže soočanje z izzivi tega stoletja.«
Tako je nastala pobuda »Slovenija 2030«, s katero želi predsednik republike spodbuditi
intelektualno vrenje v organiziran dialog o prihodnosti naše države in pokazati, da je treba
razmišljati o obrisih naše države in družbe, kot bi jo želeli zapustiti našim otrokom.
VIZIJA SLOVENIJE 2030
Poglavitni razlog za sklic prve konference je bilo
vprašanje, ali Slovenija potrebuje dolgoročnejšo
vizijo, ki bo usmerjala kratkoročne aktivnosti.
Omizje vabljenih posameznikov je soglašalo, da
je takšna razprava potrebna in predsednik
republike bo zato z razpravami nadaljeval in k
sodelovanju vabil ljudi, ki so z izkušnjo sedanjega
časa pripravljeni sooblikovati načrt našega
prihodnjega razvoja.
EVROPSKA
RAZSEŽNOST
SLOVENSKE
PRIHODNOSTI
Evropska prihodnost je tudi naša prihodnost in je
za Slovenijo pomembno, kakšen pogled ima na to
prihodnost in kako lahko svoje ambicije glede
tega uveljavi. Dejanska potreba po razumevanju
soodvisnosti slovenske in evropske usode sta
botrovali odločitvi, da se temu vprašanju posveti
večja in bolj osredotočena pozornost, zato je bila
tem vprašanjem posvečena druga konferenca.
DELOVNI POSVET O PRIVATIZACIJI
S posvetom o privatizaciji je predsednik želel
povezati posamezna vprašanja privatizacije s
strukturnimi reformami, fiskalno konsolidacijo in
sanacijo bančnega sistema. Razprava je bila
namenjena prodaji državnih podjetij in
posameznih deležev države v gospodarskih
družbah, tujim naložbam, pa tudi privatizaciji
izvajanja javnih gospodarskih služb, odnosu
države do javne infrastrukture in naravnega
dobrega.
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PRIZADEVANJE ZA DOGOVOR MED OPOZICIJO IN VLADO (ključna volilna obljuba)
Predsednik republike je v svojem inavguracijskem govoru obljubil, da si bo prizadeval za
okviren dogovor med opozicijo in vlado okviru svojih pooblastil od prvega dne svojega
mandata; če in kolikor bi politične stranke ta poskus in vlogo pri njem ocenile kot koristno.
»Bistvo dogovora so ukrepi za izhod iz krize, ki potrebujejo široko politično podporo ter
dialog in razumevanje socialnih partnerjev. To bi bil stvaren signal našim ljudem in
mednarodni skupnosti,« je dejal predsednik.
Posveti predsednika republike s predsedniki parlamentarnih strank
Ena izmed ključnih usmeritev predsednika republike je tudi aktivni prispevek k preseganju
političnih razlik med parlamentarnimi strankami na področjih, ki so ključnega pomena za
uspešen izhod države iz krize in za nadaljnje nujne reformne ukrepe.
Kljub zaostrenim razmeram je potekalo v letu 2013 dvoje srečanj predsednikov
parlamentarnih strank, ki so se ga udeležili vsi predsedniki.
Na prvem srečanju 14. februarja so bili sprejeti
trije dogovori, ki so bili v nadaljevanju v celoti
uveljavljeni:
ratifikacije pristopne pogodbe Hrvaške k EU
ustavne spremembe glede referendumske
ureditve
reforma trga dela
Na drugem srečanju 2. decembra je bila izražena
pripravljenost, da bodo
zainteresirane stranke preverile možnosti
spremembe volilne zakonodaje v smeri
odločilnejšega vpliva volivcev na dodelitev
mandatov,
da bodo vse stranke dogovorile način
usklajevanja nekaterih ključnih rešitev za razvoj
in modernizacijo Slovenije
da bodo vse stranke seznanjene s predlogi
ukrepov vlade po objavi stresnih testov bank
da bodo sodelovali pri pripravi pobud
zakonodajnih rešitev in ukrepov za krepitev
pravne države

Imenovanja in predlogi za imenovanja državnih funkcionarjev
V prvem letu predsedniškega mandata je predsednik republike v skladu z ustavnimi in
zakonskimi pristojnostmi predlagal Državnemu zboru v imenovanje naslednje državne
funkcionarje:
‐
‐
‐
‐
‐

Varuhinjo človekovih pravic
Predsednika in oba namestnika predsednika Računskega sodišča
Guvernerja Banke Slovenije
Kandidata za sodnika na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu
Članico Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu

Kljub zaostrenim političnim razmeram in politični nestabilnosti v času imenovanj so bili vsi
kandidati oz. kandidatke v Državnem zboru izvoljeni z visoko večino glasov, ki je presegala
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siceršnje razmerje med koalicijo in opozicijo. Vsi kandidati so bili izvoljeni v prvem krogu
glasovanja, kar je bila v preteklosti parlamentarnega odločanja sicer redkost.
Večinska podpora je bila zagotovljena s
predhodnimi posvetovanji predsednika republike
s predstavniki poslanskih skupin in novostjo ‐
predstavitvijo
predlaganih
kandidatov
poslankam in poslancem s predlaganjem
kandidatk in kandidatov, ki so izpolnjevali visoke
strokovne kriterije in dobili hkrati široko politično
podporo, je bilo kljub nestabilnim političnim
razmeram zagotovljeno nemoteno kvalitetno
delovanje nekaterih ključnih državnih institucij,
kar je pomembno vplivalo na zaupanje domače
in tuje javnosti v uspešno funkcioniranje države.
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PRVI PREDSEDNIK (PRVI FUNKCIONAR), ki je obiskal KPK ‐ novost
Predsednik republike je julija letos obiskal Komisijo za preprečevanje korupcije, kjer se je
srečal s predsednikom mag. Goranom Klemenčičem ter ožjim vodstvom komisije, ki so ga
seznanili z delom ter prizadevanji za omejitev korupcije v Sloveniji ter delovanjem za krepitev
integritete v državni upravi.
Pogovor je tekel tudi o predvidenih spremembah
zakonodaje na področju preprečevanja korupcije
v Sloveniji ter o ključnih tveganjih za pojav
sistemske korupcije pri projektih ustanovitve in
vodenja slabe banke ter pri projektu privatizacije.
Predsednik Pahor je v izjavi po sestanku dejal, da
je problem korupcije resen, zato pozdravlja vse
napore in prizadevanja za omejevanje in
preprečevanje korupcije ter se komisiji zahvalil za
prispevek h krepitvi pravne države ter
odgovornosti in transparentnosti delovanja
politike ter javnega sektorja.
Ob robu obiska se je predsednik KPK Goran
Klemenčič zahvalil predsedniku republike
Pahorju »za iniciativo in za obisk, ki ga dojemamo
kot potrditev zavedanja, da je problem korupcije,
vladavine prava, transparentnosti oz. umanjkanja
le tega ena od ključnih šibkosti in škodljivih
posledic slovenske tranzicije.« Klemenčič je
izjavo zaključil z besedami: »Cenimo obisk
predsednika republike, je tudi prvi funkcionar, ki
je prostovoljno prišel v naše prostore, brez
kakšnega posebnega vabila.«
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IZPOLNJENE OBLJUBE PREDSEDNIKA BORUTA PAHORJA
MOŽ BESEDE, Prva obljuba, izpolnjena na božični dan – 2. dan po prevzemu dolžnosti
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 25. decembra 2012 obiskal Dom starejših
občanov Fužine in kolektivu pomagal razdeliti kosilo. Predsednik Pahor je tako izpolnil
obljubo, ki jo je dal stanovalcem doma v času predsedniške volilne kampanje, ko se je v
okviru projekta “SKUPAJ – spodbujajmo drug drugega” za en delovni dan pridružil kolektivu
doma v Fužinah.

VARČEVANJE/FINANČNI PRIHRANKI
Predsednik republike se je ob začetku mandata odrekel uporabi protokolarnega objekta
(Brunarica) z namenom racionalnejše porabe sredstev za delovanje UPRS. Zgolj stroški
vzdrževanja, brez upoštevanja nujnih obnovitvenih del, bi znašali letno okvirno med 5.000 in
7.000 EUR.
Prva dama se je z izjavo odpovedala možnosti izplačila nadomestil, ki ji sicer pripadajo po
zakonu in sicer:
•
pravici do mesečnega nadomestila za kritje stroškov, ki jih ima zaradi opravljanja
protokolarnih in drugih družabnih obveznosti, v višini 15% plače predsednika republike,
kar predstavlja mesečno okrog 850 EUR;
•
pravici do plačane odsotnosti z dela za čas, ko opravlja protokolarne in druge
obveznosti ‐ za ta čas bi imela pravico do nadomestila plače v višini plače, ki bi jo
prejela za delo na svojem delovnem mestu;
•
lahko pa bi uveljavljala tudi pravico prekinitve delovnega razmerja, in bi v tem času
imela pravico do mesečnega prejemka v višini 20% plače predsednika republike.
Predsednik republike se je odpovedal izplačilu dnevnic za službene poti.
Navedene odločitve sodijo v okvir prizadevanj za čim racionalnejšo porabo sredstev za
delovanje Urada predsednika RS.

OBLJUBA POMOČI MATERINSKEMU DOMU ‐ Materinski dom Ljubljana prejel donacijo
Predsednik republike je ob robu obiska v Materinskem domu Ljubljana obljubil vodstvu
pomoč pri reševanju težke finančne situacije. In to obljubo je tudi izpolnil; Materinski dom
Ljubljana je prejel donacijo v višini 30.000 EUR.
Predsednik republike Borut Pahor se je ob obisku
Materinskega doma Ljubljana letošnjega maja
seznanil z njihovo izjemno težko finančno
situacijo ter zaradi posebnega statusnega
položaja materinskega doma obljubil pomoč
vodstvu pri reševanju njihove finančne situacije v
okviru svojih pristojnosti. Ob obisku družbe BTC,
d.d in v pogovoru s predsednikom uprave
Jožetom Mermalom o njihovi raznovrstni
vključenosti v družbenoodgovorne projekte je
predsednik izpostavil problem delovanja
Materinskega doma Ljubljana. Predsednik uprave
gospod Jože Mermal je takrat izrazil
pripravljenost, da pomaga materinskemu domu z
donacijo in tako olajša njegovo nemoteno
delovanje. Družba BTC je nato na podlagi
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podpisane pogodbe o donaciji med BTC, d.d. in
Centrom za socialno delo Ljubljana‐Šiška
nakazala donacijo Materinskemu domu Ljubljana
v višini 30.000 evrov. Materinski dom se je s to
donacijo lahko osredotočil na izvajanje
programov, ki so usmerjeni v pripravo na
samostojno življenje uporabnic materinskega
doma.

OSNOVNA ŠOLA LJUDEVITA PIVKA
Prva delovna akcija v kampanji Boruta Pahorja za predsednika republike je potekala na Ptuju,
kjer je Borut Pahor z ekipo 35 prostovoljcev pomagal pri urejanju okolice Osnovne šole dr.
Ljudevita Pivka. Ekipa se je takrat odzvala povabilu lokalnega okolja, da s skupnimi močmi in
sodelovanjem pomagajo pri ureditvi šole. V času obiska se je Borut Pahor seznanil z
razmerami, v katerih se šolajo otroci s posebnimi potrebami in opozoril, da je nedopustno,
da otroci ne morejo razviti svojih potencialov zaradi dotrajanosti učnih prostorov. Šola mora
biti varno in kreativno okolje, ki otrokom omogoča nemoten učni proces in vzpodbuja
ustvarjalnost, je dejal.
Na predsednika Republike Slovenije je
predsednica Sveta OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
januarja letos naslovila pismo, v katerem je v
imenu sveta šole in sveta staršev izrazila stisko in
opisala težko situacijo, v kateri je šola, in prosila
za sprejem pri predsedniku vlade. Ker je v pismu
opozarjala zlasti na problem financiranja gradnje
nove šole, je Urad predsednika republike naslovil
prošnjo za čimprejšnjo ureditev problema na
Kabinet predsednika vlade. Na podlagi dodatnih
opozoril staršev in vodstva šole, da se gradnja
nove šole nedopustno časovno odmika, se je
Urad predsednika republike skupaj z Varuhinjo
in
Ministrstvom
za
človekovih
pravic
izobraževanje, znanost in šport aktivno vključil v
iskanje čimprejšnjih konkretnih rešitev nastale
situacije. Tako se je v tesnem sodelovanju z
lokalno skupnostjo gradnja nove šole v jeseni
letošnjega leta končno začela.

NADALJEVANJE DELOVNIH AKCIJ IN DEL IZ ČASA PREDSEDNIŠKE KAMPANJE
Predsednik republike Borut Pahor, kot je obljubil, nadaljuje oba projekta iz časa kampanje za
predsednika republike in sicer projekt »SKUPAJ ‐ Spodbujajmo drug drugega«, kot tudi
delovne akcije pod nazivom »SKUPAJ ZA SKUPNO«.
V okviru projekta »SKUPAJ ‐ Spodbujajmo drug
drugega« se predsednik republike v različnih
slovenskih krajih druži, dela in se pogovarja z
različnimi poklicnimi, generacijskimi, socialnimi
in drugimi skupinami.
DELO – SKUPAJ SPODBUJAJMO DRUG DRUGEGA:
6 (skupaj z volilno kampanjo opravljenih 51 del).
Predsednik republike je nadaljeval projekt
SKUPAJ – Spodbujajmo drug drugega in en dan
preživel kot:
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•
•
•
•
•
•

terapevt otrok z motnjami v razvoju
(Društvo Namesto pike vejica);
delavec v proizvodnji podjetja TAM
DURABUS;
vzgojitelj otrok s posebnimi potrebami v
šoli v naravi Ankaranu;
delo na kmetiji mladega prevzemnika;
prostovoljec za Anino zvezdico;
delavec v proizvodnji podjetja NIEROS.

Predsednik republike nadaljuje tudi z delovnimi
akcijami »SKUPAJ ZA SKUPNO« ‐ s to akcijo želi
predsednik republike z večjim številom
prostovoljcev vzpodbuditi ljudi v posameznih
krajih, da vsak po svojih močeh prispevamo k
lepšemu jutri tam, kjer živimo in delamo.
Predsednik meni, da sta prav v tem času resnih
preizkušenj solidarnost in prostovoljna pomoč
tistim, ki jo potrebujejo, še posebej pomembni.
DELOVNA BRIGADA – SKUPAJ ZA SKUPNO: 3
Delovna brigada je bila izvedena skupaj s tujimi
veleposlaniki (udeležilo se je 19 tujih
akreditiranih veleposlanikov v Sloveniji), ki so
obnavljali igrišče vrtca in OŠ Ljubno ob Savinji.
Predsednik se je udeležil tudi študentske delovne
brigade in brigade v Rakičanu.
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ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNI ODNOSI
Osrednji zunanjepolitični dogodek je bilo srečanje voditeljev Zahodnega Balkana in Evropske
unije, Brdo Process, ki se ga je udeležil tudi francoski predsednik Francois Hollande. Tako so
25.7. 2013 na zgodovinskem srečanju sedeli za isto mizo vsi predsedniki držav Zahodnega
Balkana skupaj s predsednikom Francoske republike Hollandom. Voditelji so se zavzeli za
redna srečanja v tem formatu z namenom krepitve političnega dialoga in reševanja odprtih
bilateralnih in regionalnih vprašanj, kar je ključnega pomena za stabilizacijo in razvoj regije
ter za ohranjanje evropske perspektive Zahodnega Balkana. S srečanjem na Brdu se je
proces, ki sta ga leta 2010 začela predsednik slovenske vlade Borut Pahor in predsednica
hrvaške vlade Jadranka Kosor, obudil in dvignil na raven šefov držav ter pridobil pomen
najpomembnejše politične iniciative v regiji Zahodnega Balkana. Pozitivne implikacije, ki
izhajajo iz dogovorov in zavez na srečanju voditeljev v okviru Brdo process, so ga oblikovale v
najpomembnejši produkt slovenske zunanje politike.
Predsednik je dosledno izvajal svojo zunanjepolitično usmeritev petih ključnih ukrepov, pri
čemer je okrepil in nadgradil prijateljstvo s strateško pomembnimi političnimi centri.

Pomemben govor na plenarnem zasedanju
Evropskega
parlamenta
v
Strasbourgu:
predstavljena so bila ključna sporočila o
prihodnosti Evrope: potreba po razmisleku o
bodoči organizaciji, ki bo sledila viziji mladih in
izpolnjevala njihova pričakovanja po varnosti in
blagostanju ‐ v Evropi se dogaja proces nadaljnje
integracije (že sedaj) najbolj razvitega in najbolj
povezanega jedra Evropske unije, v katerem
bodo le države, ki bodo želele ali uspele slediti
nadaljnji integraciji; Slovenija mora skoraj za
vsako ceno biti del tega jedra.
Obiski sosednjih držav, ki spadajo v prvi
koncentrični krog slovenske zunanjepolitične
pozornosti: uradni obisk na Dunaju 6.2., srečanje
z predsednikom Napolitanom ob robu
inavguracije novega papeža v Italiji 19.3., obisk
madžarskega predsednika Aderja v Sloveniji 9.5.,
in uradni obisk na Hrvaškem. Predpogoj za
slednje je bilo doseči soglasje za ratifikacijo
hrvaške pristopne pogodbe, kar je predsednik
republike Borut Pahor dosegel na srečanju vseh
predsednikov političnih strank 14.2.2013.
Uradni obisk na Japonskem in srečanje s
cesarjem Akihitom in premierjem Abejem
pomeni dvig ravni odnosov na višjo raven, kar
omogoča realizacijo namere, da Japonska za
Slovenijo postane azijski gateway. Sledil je še
obisk princa in princese Akishino v Sloveniji.
Predsednik je nadaljeval s svojim angažmajem o
osveščanju domače in tuje javnosti o prihodnjih
izzivih Evrope na Blejskem strateškem forumu
(Spreminjajoča se Evropa v spreminjajočem se
svetu) in na posebnem posvetu v okviru procesa
Slovenija 2030 na temo: Evropska razsežnost
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slovenske politike. Predsednik republike je
umestitev Slovenije v stičišče Srednje in JV
Evrope izvajal tudi z intenzivno podporo
čezmejnega regionalnega povezovanja predvsem
z regijami na teritoriju bivše Delovne skupnosti
Alpe Jadran, s številnimi stiki z deželnim
glavarjem Koroške Kaiserjem in predsednico
avtonomne dežele Furlanije Julijske Krajine
Sarracchiani, slednjič ob slavnostni otvoritvi
Trgovskega doma v Gorici.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE – VRHOVNI POVELJNIK SLOVENSKE VOJSKE
V okviru pristojnosti vrhovnega poveljnika obrambnih sil se je predsednik republike seznanil
s programom transformacije Slovenske vojske in obiskal 1. brigado SV, kjer se je neposredno
seznanil s predvidenimi spremembami. Ob imenovanju novega ministra za obrambo Romana
Jakiča se je v pogovoru z njim seznanil s stanjem in predvidenimi načrti na področju
obrambne politike nove vlade. Predsednik republike se je seznanil tudi s poročilom o
pripravljenosti Slovenske vojske, težišče razprave pa je bilo usmerjeno v odpravo vzrokov za
znižanje stopnje pripravljenosti. Predsednik republike je izpostavil problem financiranja
obrambnega sistema ter podal prioritete za delovanje obrambnih sil v letu 2013.
Predsednik republike je bil slavnostni govornik ob dnevu Slovenske vojske, obiskal je
kontingent Slovenske vojske v operaciji KFOR, na srečanju obrambnih ministrov s področja
JVE na Brdu pa je poudaril pomen varnosti in stabilnosti ter sodelovanja držav regije.
Predsednik republike je ministru za obrambo posredoval predhodno mnenje na Srednjeročni
obrambni program 2013‐2018 ter mnenje na finančna načrta za leto 2014 in 2015. V obeh
mnenjih je izpostavil potrebo po realnem načrtovanju, upoštevanju omejenih finančnih virov
ter prioritetnem zagotavljanju ključnih zmogljivosti obrambnih sil.
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STATISTIKA
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PODROČJE ZUNANJIH ZADEV
1. URADNI OBISKI
•

V REPUBLIKI SLOVENIJI
DATUM
DOGODEK
21.5.
g. János Áder, predsednik Madžarske
25.7.
g. François Hollande, predsednik Francoske republike
2.9.‐3.9.
g. Heinz Fischer, zvezni predsednik Republike Avstrije
•

V TUJINI
DATUM
7.1.‐9.1.
6.2.
16.4. ‐18.4.
9.5.‐10.5.
16.7.‐17.7.
10.9.‐11.9.

DOGODEK
Bruselj
Republika Avstrija
Francoska republika
Republika Hrvaška
Republika Makedonija
Republika Kosovo

•

BILATERALNA SREČANJA NA VISOKI RAVNI – OB URADNIH OBISKIH V TUJINI
DATUM
DOGODEK
URADNI OBISK V BRUSLJU
8.1.
g. Herman Van Rompuy, predsednik Evropskega sveta
8.1.
g. Martin Schulz, predsednik Evropskega parlamenta
9.1.
g. José Manuel Barroso, predsednik Evropske komisije
9.1.
ga. Catherine Ashton, visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko
URADNI OBISK V AVSTRIJI
6.2.
g. Heinz Fischer, zvezni predsednik Republike Avstrije
6.2.
g. Werner Faymann, zvezni kancler Republike Avstrije
6.2.
ga. Barbara Prammer, predsednica avstrijskega parlamenta
URADNI OBISK V FRANCOSKI REPUBLIKI
17.4.
g. François Hollande, predsednik Francoske republike
18.4.
g. Claud Bartolon, predsednik Narodne skupščine Francije
URADNI OBISK V REPUBLIKI HRVAŠKI
9.5.
dr. Ivo Jisipović, predsednik Republike Hrvaške
9.5.
g. Josip Leka, predsednik Hrvaškega sabora
10.5.
g. Zoran Milanović, predsednik Vlade Republike Hrvaške
URADNI OBISK V REPUBLIKI MAKEDONIJI
16.7.
g. Gjorge Ivanov, predsednik Republike Makedonije
17.7.
g. Trajko Veljanovski, predsednik Sobranja Republike Makedonije
17.7.
g. Nikola Gruevski, predsednik Vlade Republike Makedonije
URADNI OBISK V REPUBLIKI KOSOVO
10.9.
ga. Atifete Jahjaga, predsednica Republike Kosovo
10.9.
g. Jakup Krasniq, predsednik Skupščine Republike Kosovo
11.9.
g. Hashim Thaçi, predsednik Vlade Republike Kosovo
10.9.
generalmajor Salvatore Farina, poveljnik KFOR
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2. DELOVNI OBISKI
•

V REPUBLIKI SLOVENIJI
DATUM
DOGODEK
14.6.
g. Toomas Hendrik Ilves, predsednik Republike Estonije
27.6.
Njuni cesarski visokosti japonski princ in princesa Akishino
28.6.
Princ Edward, grof Wesseški in njegova soproga Sophie, grofica Wesseška
•

V TUJINI (udeležba na mednarodnih dogodkih)
DATUM
DOGODEK
1.3. ‐ 2.3.
Udeležba na slavnostni skupščini Evropske akademije znanosti in umetnosti
(European Academy of Sciences and Arts ‐ EASA) ‐ Salzburg
5.3.‐9.3.
Japonska
18.3. ‐19.3. Inavguracija Papeža Frančiška (Italijanska republika)
24.4.‐25.4. Zvezna republika Nemčija
12.6.‐13.6. Udeležba na 18. Vrhu predsednikov srednjeevropskih držav, Bratislava,
Slovaška
12.7.
Udeležba na otvoritvi festivala Mittelfest 2013, Čedad, Italija
31.7.
Odkritje spominske plošče – obeležje prvega srečanja s takratno predsednico
Vlade Republike Hrvaške Jadranko Kosor (31. Julij 2009), Dvorec Trakoščan,
Hrvaška
23.9.‐26.9. 68. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov
6.12.
Svečana seja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje GO, Trgovski
dom, Gorica, Italija
8.12.‐12.12. Udeležba na pogrebni slovesnosti Nelsona Mandele, Johannesburg, Republika
Južna Afrika
•

GOVORI IN PREDAVANJA V TUJINI
DATUM
DOGODEK
10.5.
Predavanje študentom prava in mednarodnih odnosov na Pravni fakulteti v
Zagrebu na temo »Skupaj v Evropo«, Zagreb
25.9.
68. zasedanje Generalne skupščine OZN ‐ govor na okrogli mizi "Razvojni cilji
tisočletja", New York
26.9.
predavanje na Univerzi Columbia, New York
26.9.
68. zasedanje Generalne skupščine OZN ‐ nastop na splošni razpravi 68.
zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, New York
•

DRUGA BILATERALNA SREČANJA OB DELOVNIH OBISKIH V TUJINI
DATUM
DOGODEK
Udeležba na slavnostni skupščini Evropske akademije znanosti in umetnosti, Salzburg
2.3.
dr. Ivo Josipović, predsednik Republike Hrvaške
Delovni obisk na Japonskem
6.3.
g. Šinzo Abe, predsednik Vlade Japonske
7.3.
Njegovo veličanstvo cesar Akihito
7.3.
g. Hiromaso Yonekuro, predsedujoči korporacije Keidanren
Inavguracija Papeža Frančiška, Italijanska republika
18.3.
g. Giorgio Napolitano, predsednik Italijanske republike
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DATUM
DOGODEK
19.3.
g. David Johnston, generalni guverner Kanade
19.3.
kardinal Santos Abrilo y Castelló
19.3.
ga. Dilma Rousseff, predsednica Brazilije
19.3.
g. Joseph Biden, podpredsednik Združenih držav Amerike
19.3.
g. Herman Van Rompuy, predsednik Evropskega sveta
19.3.
g. Heinz Fischer, zvezni predsednik Republike Avstrije
19.3.
g. Werner Faymann, zvezni kancler Republike Avstrije
19.3.
ga. Angela Merkel, zvezna kanclerka Zvezne republike Nemčije
19.3.
g. Hashim Thaçi, predsednik Vlade Republike Kosovo
19.3.
g. José Manuel Barroso, predsednik Evropske komisije
19.3.
g. Jean‐Claude Juncker, predsednik Vlade Luksemburga
19.3.
dr. Ivo Josipović, predsednik Republike Hrvaške
19.3.
g. Tomislav Nikolić, predsednik Republike Srbije
19.3.
g. Martin Schulz, predsednik Evropskega parlamenta
Delovni obisk v Zvezni republiki Nemčiji
25.4.
g. Joachim Gauck, predsednik Zvezne republike Nemčije
25.4.
dr. Norbert Lammert, predsednik Spodnjega doma Zveznega parlamenta
Zvezne republike Nemčije (Bundestag)
25.4.
ga. Angela Merkel, zvezna kanclerka Zvezne republike Nemčije
Delovni obisk v Republiki Srbiji
22.5.‐23.5. g. Tomislav Nikolić, predsednik Republike Srbije
Udeležba na slovesnosti ob 20‐letnici članstva Slovenije v Svetu Evrope, Strasbourg,
Francoska republika
10.6.
g. Thorbjørn Jagland, generalni sekretar Sveta Evrope
10.6.
g. Dean Spielmann, predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice
11.6.
g. Martin Schulz, predsednik Evropskega parlamenta
Udeležba na 18. Vrhu predsednikov srednjeevropskih držav, Bratislava, Slovaška
12.6.
g. Ivan Gašparovič, predsednik Slovaške republike
12.6.
g. Miloš Zeman, predsednik Češke republike
12.6.
g. Filip Vujanović, predsednik Črne gore
12.6.
g. Bronisław Komorowski, predsednik Poljske
13.6.
g. Rosen Plevneliev, predsednik Republike Bolgarije
13.6.
g. Nebojša Radmanović, predsednik Bosne in Hercegovine
13.6.
g. Heinz Fischer,predsednik Republike Avstrije
13.6.
g. Gjorge Ivanov, predsednik Republike Makedonije
13.6.
Nicolae Timofti, predsednik Moldavije
Udeležba na otvoritvi festivala Mittelfest 2013, Čedad, Italija
12.7.
ga. Debora Serracchiani, predsednica Avtonomne dežele Furlanije Julijske
krajine
Delovni obisk v Kneževini Monako
20.7.
knez Albert II. Monaški
20.7.
g. Michel Roger, predsednik Vlade Kneževine Monako
20.7.
g. Jean Castellini, minister za finance in gospodarstvo Kneževine Monako
Odkritje spominske plošče – obeležje prvega srečanja s takratno predsednico Vlade
Republike Hrvaške Jadranko Kosor (31. julij 2009), Dvorec Trakoščan, Hrvaška
31.7.
g. Jadranka Kosor, nekdanja predsednica Vlade Republike Hrvaške
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DATUM
DOGODEK
68. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov
24.9.
g. Nouri Ali Abusahmain, predsednik Libije
24.9.
g. Sebastian Pińera Echeńique, predsednik Republike Čile
24.9.
g. Ban Ki‐Moon, generalni sekretar OZN
25.9.
g. Abdullah Gül, predsednik Republike Turčije
26.9.
g. John W. Ashe, predsedujoči 68. zasedanja Generalne skupščine Organizacije
združenih narodov
Svečana seja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje GO
6.12.
Ga. Debora Serracchiani, predsednica Avtonomne dežele Furlanije Julijske
krajine
3. SPREJEMI PRI PREDSEDNIKU REPUBLIKE SLOVENIJE
DATUM
DOGODEK
25.1.
predstavniki avstrijske manjšine
26.1.
g. Željko Komšič, član Predsedstva BIH
30.1.
g. Marc Lecourt, generalni častni konzul Monaka
25.2.
g. Kamaladdin Heydarov, minister za izredne razmere Azerbajdžanske
republike
5.4.
dr. Gerhart Holzinger, predsednik Ustavnega sodišča Republike Avstrije
9.4.
g. Yves Leterm, namestnikageneralnega sekretarja OECD
3.5.
g. Sergej Viktorovič Lavrov, minister za zunanje zadeve Ruske federacije
14.5.
g. Thierry Repentin, minister za evropske zadeve Francoske republike
14.5.
g. Cemil Çiçek, predsednik Velike nacionalne skupščine Republike Turčije
29.5.
ga. Meira Kumar, predsednica spodnjega doma parlamenta Indije
29.5.
g. Hannes Swoboda, predsednik Skupine naprednega zavezništva socialistov in
demokratov v Evropskem parlamentu
3.6.
dr. Peter Kaiser, koroški deželni glavar
8.7.
veleposlaniki neevrospkih držav
10.7.
ga. Debora Serracchiani, predsednica Avtonomne dežele Furlanije Julijske
krajine
14.8.
ga. Amy Klobuchar, ameriška senatorka slovenskega rodu
20.8.
g. Thomas Harkin, ameriški senator slovenskega rodu
26.8.
Sprejem za kandidate za veleposlanike in novoimenovane veleposlanike
Republike Slovenije, ki bodo nastopili nove položaje v tujini
9.9.
g. Talat Xhaferi, minister za obrambo Republike Makedonije
10.9.
g. Leonid Kožara, minister za zunanje zadeve Ukrajine
13.9.
dr. Ghaith bin Mubarak Al – Kuwari, minister Države Katar za vakufe in
islamske zadeve in dr. Nedžad Grabus, mufti
14.9.
g. Bakir Izetbegović, član Predsedstva BiH
3.10.
prof. dr. Jasna Omejec, predsednica Ustavnega sodišča Republike Hrvaške
17.10.
g. Kristalina Georgieva, evropska komisarka za mednarodno sodelovanje,
humanitarno pomoč in krizno odzivanje
21.10.
g. Jeroen Dijsselbloem, šef evroskupine in nizozemski finančni minister
22.10.
dr. Zlatko Lagumdžija, namestnik predsedujočega Svetu ministrov in minister
za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine
5.11.
g. Titus Corlățean, minister za zunanje zadeve Romunije
g. Frank Gorenc, ameriški general, poveljnik zračnih sil zveze Nato
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DATUM
13.11.
13.11.
13.11.
5.12.
19.12.

DOGODEK
dr. Ivo Josipović, predsednik Republike Hrvaške
mag. Nikola Gruevski, predsednik Vlade Republike Makedonije
senator Alain Richard, posebni odposlanca Hollanda za Zahodni Balkan
g. Josip Leko, predsednik Hrvaškega sabora
dr. Andreas Voßkule, predsednik Ustavnega sodišča ZRN

4. ORGANIZACIJA POMEMBNIH DOGODKOV PREDSEDNIKA REPUBLIKE V SLOVENIJI
DATUM
25.7.
7.11.

DOGODEK
Srečanje voditeljev držav Brdo process
Druga konferenca "Slovenija 2030 ‐ Evropska razsežnost slovenske
prihodnosti"

5. STRATEŠKI FORUM BLED
DATUM
2.9.
2.9.
2.9.
3.9.
3.9.
3.9.
3.9.

DOGODEK
udeležba na odprtju foruma
sodelovanje na osrednjem panelu foruma z naslovom »Spreminjajoča se
Evropa v spreminjajočem se svetu«
bilateralno srečanje s predsednikom vlade Italijanske republike Enricom Letto
prisostvovanje na podpisu sporazuma o vzpostavitvi Centra za razvoj financ
kot mednarodne organizacije s sedežem v Sloveniji
bilateralno srečanje s podpredsednikom Vlade in ministrom za zunanje in
evropske zadeve Republike Slovaške dr. Miroslavom Lajčákom
bilateralno srečanje z namestnikom pomočnika sekretarja Ministrstva za
zunanje zadeve ZDA Philipom T. Reekerjem
bilateralno srečanje z državno ministrico v Ministrstvu za zunanje zadeve
Indije Nj. eksc. Preneet Kaur

6. DRUGI DOGODKI IN SREČANJA V SLOVENIJI
DATUM
3.10.

3.10.
17.10.

25.11.

5.12.

DOGODEK
Celostno regionalno srečanje ministrov za obrambo Jugovzhodne Evrope ter
najvišjih predstavnikov ključnih mednarodnih in regionalnih politično‐
varnostnih organizacij (CRSM) z delovnim naslovom "Harmonizacija
regionalnega sodelovanja na področju obrambe in varnosti", Brdo pri Kranju
g. Lamberto Zannier, generalni sekretar OVSE, Brdo pri Kranju
Razvojna in investicijska konferenca U.S.‐Slovenia Business Bridge v
organizaciji Ameriške gospodarske zbornice ‐ AmCham Slovenija,
Veleposlaništva Združenih držav Amerike v Republiki Sloveniji in Javne
agencije Spirit
predavanje na temo "Usmeritve slovenske zunanje politike" na Mednarodnem
centru za promocijo podjetij ICPE na povabilo Kluba slovenskih veleposlanikov,
Slovenskega društva za mednarodne odnose in Mednarodnega centra za
promocijo podjetij ICPE
srečanje z veleposlaniki EU, Hotel Union
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SLOVENIJA 2030
Prva pripravljalna konferenca Slovenija 2030 ‐ 23.4.2013, Kongresni center, Brdo pri
Kranju
Na prvi konferenci so sodelovali:
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Alen Kobilica – profesor športne vzgoje, svetovno priznani maneken,
ki je čez noč ostal brez vida, je idejni vodja in ambasador Centra slepih
športnikov Vidim cilj, namenjeno slepim, ki se ukvarjajo s športom ali
si to šele želijo, potrebujejo pa spodbudo in pomoč;
Prof. dr. Alojz Ihan – pesnik in pisatelj ter esejist, redni profesor
mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti Univerze v
Ljubljani;
Ana Lukner ‐ ustanoviteljica dobrodelne organizacije Anina zvezdica za
pomoč socialno ogroženim. Z akcijami zbiranja hrane je do sedaj
pomagala že več kot 4.500 družinam v Sloveniji;
Nadškof msgr. dr. Anton Stres – Ljubljanski nadškof in metropolit,
predsednik Slovenske škofovske konference, teolog in filozof;
Prof. dr. Boštjan M. Zupančič – pravnik, filozof in publicist, sodnik na
Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu;
Cvetka Selšek – gospodarstvenica, predsednica upravnega odbora SKB
d.d., letošnja dobitnica priznanja Združenja Manager za življenjsko
delo na področju menedžmenta;
Prof. dr. Danica Purg – ustanoviteljica in direktorica IEDC, Poslovne
šole Bled. Letos predseduje odboru Združenih narodov za odgovorno
poslovno izobraževanje, ki združuje skoraj 500 poslovnih šol in univerz
iz 80 držav;
Prof. dr. Danijel Rebolj ‐ rektor Univerze v Mariboru, redni profesor
gradbene in prometne informatike, predsednik Rektorske konference
RS;
Prof. dr. Danilo Zavrtanik – fizik in univerzitetni profesor, rektor
Univerze v Novi Gorici. Raziskuje na področju astrofizike osnovnih
delcev v okviru mednarodnega Observatorija Pierre Auger, kjer se
ukvarja s študijem kozmičnih žarkov ekstremnih energij;
Prof. dr. Dušan Plut – geograf in ekolog, civilnodružbeni aktivist,
prepoznaven in dosleden borec za varstvo okolja in uveljavitve modela
trajnostnega razvoja, član predsedstva RS 1990 ‐1992;
Dr. Dževo Alibegić ‐ kemik, doktor kemijskega inženirstva, ki že
desetletje in pol živi in dela na Japonskem. Ukvarja se s finančnimi
vidiki raziskovanja okolja ter obnovljivih virov energije;
Prof. dr. Ernest Petrič – predsednik Ustavnega sodišča Republike
Slovenije, strokovnjak za mednarodno pravo in diplomat;
Prof. dr. Igor Emri – redni profesor za mehaniko na Fakulteti za
strojništvo v Ljubljani, član predsedstva Mednarodne inženirske
akademije v Rusiji in dopisni član Ameriške akademije za mehaniko,
član SAZU;
Prof. ddr. Igor Grdina ‐ zgodovinar in literarni zgodovinar, raziskovalec
na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU in na Inštitutu za
civilizacijo in kulturo;
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

Mag. Iztok Seljak – predsednik poslovodnega odbora Hidria d.d., leta
2012 ga je mednarodna žirija v Sarajevu izbrala za najboljšega
menedžerja JV in Srednje Evrope;
Prof. dr. Jadran Lenarčič – direktor Inštituta Jožef Stefan, njegovo
raziskovalno delo je usmerjeno v področje robotike, avtomatike,
biorobotike in sodobnih proizvodnih tehnologij;
Akad. prof.dr. Jože Trontelj ‐ predsednik Slovenske akademije
znanosti in umetnosti, zdravnik, nevrolog, univerzitetni profesor in
raziskovalec in mislec na področju medicinske etike;
Jure Aleksejev – študent strojništva na Univerzi v Mariboru, ki je leta
2012, še kot gimnazijec, nase opozoril z odmevnim predlogom nove
slovenske ustave;
Prof. ddr. Klemen Jaklič – pravnik, predavatelj prava in etike na
Harvard University, doktoriral na Univerzi Oxford v Veliki Britaniji in na
Univerzi Harvard, ZDA;
Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj ‐ klimatologinja, predstojnica katedre za
agrometeorologijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, članica
Medvladnega foruma za spremembe podnebja v Ženevi;
Matej Potokar ‐ generalni direktor Microsoftove skupine za storitve
(Microsoft Services) v regiji Srednje in Vzhodne Evrope, predsednik
sveta Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji;
Dr. Miha Mazzini ‐ pisatelj, kolumnist, scenarist, režiser, računalnikar,
študiral na University of Sheffield, Univerzi v Ljubljani, Institutuum
Studiurum Humanitatis. Je redni član Evropske filmske akademije;
Dr. Mitja Štular – Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani,
strokovnjak za telekomunikacije, Programski svet RTV Slovenija, Zavod
za oživitev civilne družbe;
Mag. Nataša Briški ‐ novinarka, svetovalka za komuniciranje na
družbenih omrežjih in novih medijskih platformah, civilnodružbena
aktivistka, soustanoviteljica in izvršna urednica portala Metina lista in
so‐ustanoviteljica državljanske tribune Za prostore svobode;
Prof. dr. Rasto Ovin – ekonomist, redni profesor za področje
ekonomske teorije in ekonomske politike na Univerzi v Mariboru,
aktiven tudi na področju razvoja univerze;
Saša Pavček ‐ igralka in pesnica, prvakinja Drame SNG Ljubljana,
predavateljica na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo;
Mag. Samo Hribar Milič – predsednik Gospodarske zbornice Slovenije;
Prof. dr. Tamara Lah Turnšek – biokemičarka, direktorica
nacionalnega inštituta za biologijo, univerzitetna profesorica in
raziskovalka;
prof. dr. Uroš Seljak ‐ kozmolog, redni profesor na Berkeleyu in
Zurichu, direktor Centra za kozmologijo v Berkeleyu;
Vuk Čosić ‐ spletni interaktivni umetnik, pionir internetne umetnosti,
strokovnjak za komuniciranje, civilnodružbeni aktivist;
Žiga Vavpotič – predsednik sveta in strokovni direktor Zavoda Ypsilon,
ki se ukvarja z vprašanji družbene odgovornosti in socialnim
podjetništvom. Je pobudnik projekta Simbioz@ – vseslovenski
prostovoljski projekt medgeneracijskega sodelovanja;
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Druga konferenca Slovenija 2030 ‐ Evropska razsežnost slovenske prihodnosti – 7.11.2013,
Velika dvorana Predsedniške palače
Na drugi konferenci so sodelovali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

Dr. Dragan Mihailović, vodja Odseka za kompleksne snovi, Center
odličnosti Nanoznanosti in nanotehnologija na Inštitutu Jožef Stefan;
Dr. Ernest Petrič, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije;
Ivo Vajgl, poslanec Evropskega parlamenta (ZARES/ALDE ‐ Skupina
zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo);
Dr. Jana Kolar, članica UO Evropskega inštituta za inovacije in
tehnologijo;
Jelko Kacin, poslanec Evropskega parlamenta (LDS/ALDE ‐ Skupina
zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo);
Jožef Horvat, predsednik Odbora za zadeve Evropske unije v Državnem
zboru Republike Slovenije;
Dr. Jurij Toplak, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v
Mariboru;
Lojze Peterle, poslanec Evropskega parlamenta (NSi/ELS ‐ Poslanska
skupina Evropske ljudske stranke);
Dr. Marjan Svetličič, redni profesor na Fakulteti za družbene vede
Univerze v Ljubljani;
Dr. Matej Avbelj, dekan Fakultete za državne in evropske študije;
Dr. Milan Zver, poslanec Evropskega parlamenta (SDS/ELS ‐ Poslanska
skupina Evropske ljudske stranke);
Mitja Čander, pisatelj, esejist, kolumnist, urednik zbirke Beletrina in
programski direktor Evropske prestolnice kulture Maribor 2012;
Mag. Mojca Kleva Kekuš, poslanka Evropskega parlamenta (SD/S&D ‐
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v
Evropskem parlamentu);
Dr. Peter Kovačič Peršin, teolog, slavist in pisatelj;
Dr. Romana Jordan, poslanka Evropskega parlamenta (SDS/ELS –
poslanska skupina Evropske ljudske stranke);
DDr. Rudi Rizman, sociolog in politolog, redni profesor na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani, gostujoči predavatelj na Harvardu in
drugod;
Dr. Tadej Bajd, podpredsednik in redni član Slovenske akademije
znanosti in umetnosti in redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani;
Mag. Tanja Fajon, poslanka Evropskega parlamenta (SD/ S&D ‐
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v
Evropskem parlamentu);
Zofija Mazej Kukovič, poslanka Evropskega parlamenta (SDS/ELS ‐
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke);
Dr. Žiga Turk, redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
Univerze v Ljubljani in generalni sekretar Skupine za razmislek o
prihodnosti Evropske unije od 2008 ‐ 2010;
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PODROČJE GOSPODARSTVA
DATUM
11. 2.
26. 4.
20. 6.
21. 8.
12. 9.

28. 2.
13. 3.
16. 3.
10. 4.
16. 5.
27. 5.
12. 6.
19. 6.
19. 6.
6. 7.
25. 8.
17. 10.
19. 10.
15. 11.
21. 11.

17. 9.

OBISKI V PODJETJIH
Otvoritev Tehnološkega centra Hidria v Kopru
TAM DuraBus, Maribor
Podjetje Varis, Lendava, 35‐letnica proizvodnje gotovih kopalnic
BTC, Ljubljana
Podjetje Produkt – otvoritev novega objekta za tehnične preglede motornih vozil,
Ljubljana
Srečanja z gospodarstveniki, ekonomisti/ gospodarske prireditve
Obisk GZS
Otvoritev dogodka Žensko podjetništvo v Sloveniji, Ljubljana
Strokovni posvet in mednarodna razstava API Slovenija, Celje
Delovno kosilo s predstavniki GZS, MF, MGRT
Otvoritev aktivne hiše podjetja Lumar v Dragočajni pri Medvodah
Slavnostno odprtje 11. Konference slovenskih elektroenergetikov, Laško
Sprejem za predstavnike podjetja Hidria
Udeležba pri slavnostnem podpisu Sporazuma o sodelovanju pri izdelavi smernic
Korporativne integritete, Ekonomska fakulteta, Ljubljana
Otvoritev prenovljenega gostinskega šolskega centra Astoria Bled
Konferenca o merjenju podjetja Dewesoft, Trbovlje
Obisk Mednarodnega kmetijsko živilskega sejma AGRA, Gornja Radgona
Konferenca in poslovno kosilo Slovenia ‐ U. S. Business Bridge, Ljubljana
Obisk mladih udeležencev Start up weekenda, Rakičan
Predsedniški forum IEDC Bled
Otvoritev prvega večstanovanjskega lesenega objekta v Sloveniji podjetja
Ekoseze, Ljubljana
Podelitve nagrad
Podelitev nagrad GZS podjetjem za najboljše inovacije, Brdo pri Kranju
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PODROČJE ZDRAVSTVENEGA IN SOCIALNEGA VARSTVA
DATUM
15. 1.
31. 1.
21. 3.
29. 3.
11. 4.
12. 4.
17. 5.
21. 5.
31. 5.
3. 7.
22. 7.
1. 10.
18. 10.
29. 10.
3. 12.
28. 1.
22. 2.
1. 7.
4. 7.
8. 7.
22. 7.
1. 10.
7. 10.
14. 11.

SREČANJA, PRIREDITVE
Obisk Zavoda Centra za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični
Slovesnost ob 30. obletnici Zveze Sonček, Dom Španskih borcev Ljubljana
Pogovor in sprejem ob svetovnem dnevu Downovega sindroma, Predsedniška
palača, Ljubljana
Praznovanje 50‐letnice Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje
Srečanje ob Svetovnem dnevu Parkinsonove bolezni, Nevrološka klinika Ljubljana
Praznovanje 60‐letnice Zveze prijateljev mladine, Cankarjev dom, Ljubljana
Prireditev 30 let prve epruvetke, Zdravniška zbornica, Ljubljana
Obisk v Materinskem domu v Ljubljani
Slovesnost ob 50‐letnici delovanja Zveze Sožitje, Cankarjev dom, Ljubljana
Otvoritev prenovljenih prostorov Bolnišnice Sežana
Obisk Hospica, Ljubljana
Obisk Festivala za tretje življenjsko obdobje, Cankarjev dom, Ljubljana
Udeležba na 150. skupščini Slovenskega zdravniškega društva, Medicinska
fakulteta, Ljubljana
Zaključna slovesnost ob 20. letnici delovanja VDC Polž Maribor
Sprejem za predstavnike invalidskih organizacij
Pogovori o temah s področja zdravstva in socialnega varstva
Vlasta Nussdorfer, Bojan Kodelja (Ne‐odvisen.si)
Varuhinji človekovih pravic (nekdanja in novoimenovana)
Pogovor z ministrom za zdravje in zdravniki
Predaja poročila Varuhinje človekovih pravic
Pogovor s predstavniki Karitas
Pogovor s predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije
Sprejem upokojencev iz Šempetra pri Gorici
Dr. Andrej Možina, predsednik Zdravniške zbornice
Obisk CSD Maribor
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PODROČJE ROMSKE PROBLEMATIKE
DATUM
5. april 2013
2. julij 2013

AKTIVNOST
Udeležba in govor na osrednji prireditvi ob
svetovnem dnevu Romov
Sprejem predstavnikov romske skupnosti

KRAJ
Murska Sobota
Predsedniška palača

PODROČJE MANJŠINSKE IN VERSKE PROBLEMATIKE
DATUM
7. februar 2013
22. maj 2013
10. julij 2013

1. september 2013

1. december 2013

AKTIVNOST
Sprejem predstavnikov slovenskih manjšin
ob kulturnem prazniku
Obisk Islamske skupnosti
Sprejem predsednice Avtonomne dežele
Furlanije Julijske krajine Debore
Serracchiani
Obisk predsednikov Slovenije in Avstrije s
pripadniki nemško govoreče etnične
skupine v Sloveniji
Udeležba na inavguraciji novega
cerkvenega predsedstva Evangeličanske
cerkve Augsburške veroizpovedi na
Slovenskem

KRAJ
Kristalna dvorana
predsedniške palače
Ljubljana
Predsedniška palača

Kočevje

Ljubljana

PODROČJE ZNANOSTI, VISOKEGA ŠOLSTVA IN KULTURE
DATUM
21. januar 2013

15. februar 2013
26. februar 2013
2. marec 2013
11. marec 2013
20. marec 2013
8. april 2013

7. maj 2013

AKTIVNOST
Sprejem za prejemnike Zoisovih nagrad,
Zoisovega priznanja, priznanja Ambasador
znanosti in Puhovega priznanja za leto 2012
Obisk na Slovenski akademiji znanosti in
umetnosti
Srečanje s predstavniki Študentske
organizacije Slovenije
Udeležba na slavnostni skupščini Evropske
akademije znanosti in umetnosti
Srečanje častnega odbora ob praznovanju
100‐letnice Borisa Pahorja
Udeležba na podelitvi nagrad Zlati znak
Jožefa Stefana
Udeležba in govor na slavnostni podelitvi
Steletovih nagrad in Steletovih priznanj za
leto 2012
Udeležba na razpravi »Slovenski družbeno‐
kulturni prostor v evropskem kontekstu«

KRAJ
Kristalna dvorana
Predsedniške palače
SAZU
Predsedniška palača
Salzburg
Mladinska knjiga
Ljubljana
Institut Jožefa Stefana
Ljubljana
Ljubljana

SAZU

43

DATUM
12. maj 2013

9. junij 2013

AKTIVNOST
Govor ob praznovanju 20‐obletnice
ponovne ustanovitve Škofijske klasične
gimnazije
Govor na tradicionalnem srečanju
najuspešnejših mladih fizikov, matematikov
in astronomov »Bistroumni 2013«
Udeležba na svečanem odprtju spomenika
Rastoča knjiga ter ogled Knjižnice Milana
Jarca v Novem mestu
Udeležba na prireditvi Zotkini talenti 2013

26. junij 2013
26. avgust 2013

Sprejem predstavnikov Slovenske matice
Kosilo v čast 100‐letnici Borisa Pahorja

4. september 2013

Govor na posvetu »Etika in vrednote v
vzgoji in izobraževanju«
Udeležba na slovesni podelitvi nagrade
mednarodnega literarnega festivala Vilenica
2013«
Govor na odprtju nove zgradbe Medicinske
fakultete Univerze v Mariboru
Svečana predaja rektorskih časti in dolžnosti
Govor na svečanosti ob 100‐letnici
ustanovitve prve državne gimnazije s
slovenskim učnim jezikom
Sprejem utemeljitelja androidne znanosti
Hiroshija Ishiguro
Sprejem slovenskega znanstvenika prof. dr.
Antona Mavretiča
Govor na otvoritvi prenovljenih prostorov
Gimnazije Brežice
Govor na slavnostnem koncertu ob 60‐
letnici Konservatorija za glasbo in balet
Ljubljana
Udeležba na 29. Slovenskem knjižnem
sejmu
Udeležba na simpoziju v počastitev 150‐
letnice Slovenske matice
Udeležba na prireditvi Zoisovih nagrad
Nagovor na spominski slovesnosti z
naslovom Pučnik ‐ spominjanja njegovih
sodobnikov, v okviru katere je bila
predstavljena tudi monografija o Jožetu
Pučniku
Nagovor ob otvoritvi retrospektivne
razstave Gabrijela Stupice
Sprejem raziskovalcev, ki jim je uspelo
pomembno odkritje s področja fizike

26. maj 2013

6. junij 2013

14. september 2013

18. september 2013
30. september 2013
2. oktober 2013

10. oktober 2013
14. oktober 2013
16. oktober 2013
20. november 2013

20. december 2013
20. november 2013
22. november 2013
22. november 2013

18. december 2013
20. december 2013

KRAJ
Zavod sv. Stanislava
Ljubljana
Cankarjev dom,
Ljubljana
Novo Mesto

Cankarjev dom,
Ljubljana
Predsedniška palača
Vila Podrožnik,
Ljubljana
Brdo pri Kranju
Lokev pri Sežani

Maribor
Ljubljana
Nova Gorica

Predsedniška palača
Predsedniška palača
Brežice
Ljubljana

Ljubljana
Ljubljana
Maribor
Ljubljana

Ljubljana
Predsedniška palača
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PREDSEDNIK REPUBLIKE – VRHOVNI POVELJNIK SLOVENSKE VOJSKE
•

PODROČJE OHRANJANJA VOJAŠKE TRADICIJE

DATUM
5. januar 2013

AKTIVNOST
Govor na prireditvi ob 70. obletnici Pohorskega
bataljona
24. januar 2013 Govor na osrednji slovesnosti ob Dnevu spomina
na žrtve holokavsta
27. januar 2013 Udeležba na prireditvi ZZB NOB ob mednarodnem
dnevu spomina na žrtve holokavsta
22. februar 2013 Komemorativna slovesnost ob obletnici smrti
narodnega heroja Janka Premrla Vojka
7. april 2013
Slovesnost ob Dnevu slovenske zastave
27. april 2013
1. maj 2013
6. maj 2013
11. maj 2013

Podelitev odlikovanja tržaškemu partizanskemu
pevskemu zboru Pinko Tomažič
Proslava ob 1. Maju

Govor na proslavi ob dnevu osvoboditve Vrhnike
Spominska slovesnost v počastitev 72. obletnice
prvega oboroženega spopada Slovencev,
pripadnikov organizacije TIGR
28. maj 2013
Sprejem predstavnikov devetih veteranskih in
domoljubnih organizacij
9. junij 2013
Udeležba na maši in spravni slovesnosti ob 70.
letnici ustanovitve Baze 20
25. junij 2013
Položitev venca na pomnik padlim v vojni za
Slovenijo '91 ob Dnevu državnosti
28. julij 2013
Udeležba na spominski slovesnosti pri Ruski
kapelici pod Vršičem
16. avgust 2013 Položitev venca k spomeniku Jožefa Klekla ter
udeležba na 17. občinskem prazniku
14. september Udeležba na proslavi ob 66. letnici priključitve
2013
Primorske matični domovini
21. september Govor na prireditvi ob mednarodnem Dnevu miru
2013
5. oktober 2013 Udeležba na proslavi ob 70‐letnici Zbora
odposlancev slovenskega naroda
10. oktober
Podelitev odlikovanja Zvezi veteranov vojne za
2013
Slovenijo
23. november
Udeležba na osrednji proslavi ob Dnevu Rudolfa
2013
Maistra

KRAJ
Osankarica
Maribor
Center urbane
kulture Kino Šiška
Črni vrh nad Idrijo
Spodnja Slivna pri
Vačah
Predsedniška palača
Javorovica nad
Šentjernejem
Vrhnika
Mala gora nad
Ribnico
Predsedniška palača
Kočevski rog
Žale
Kranjska gora
Črenšovci
Ljubljana
Cerje
Kočevje
Ljubljana
Kamnik
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•

PODROČJA NACIONALNE VARNOSTI
DATUM

AKTIVNOST

KRAJ

1. marec 2013

Govor na državni slovesnosti ob Dnevu Civilne zaščite Brdo pri Kranju

25. maj 2013

Udeležba na 16. Kongresu Gasilske zveze Slovenije

Koper

24. junij 2013

Sprejem za svojce padlih pripadnikov teritorialne
obrambe, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih
žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo

Predsedniška
palača

27. junij 2013

Slovesnost ob Dnevu slovenske Policije in 65.letnici
Policijskega orkestra

Brdo pri Kranju

24. avgust 2013

Ogled finala gasilskega tekmovanja »Firefighter
Combat Challenge Slovenija«

Bled

20. december
2013

•

OBRAMBNO PODROČJE

DATUM
4. februar 2013
4. februar 2013
16. februar 2013
8. april 2013
14. maj 2013

15. maj 2013

AKTIVNOST
Obisk na Ministrstvu za obrambo RS, ogled
Vojašnice Edvarda Peperka
Intervju za revijo Slovenska vojska
Govor na slovesnosti »Ko je prvič zadišalo po
Slovenski vojski«
Sprejem Poročila o pripravljenosti Slovenske
vojske
Sprejem za predstavnike Ministrstva za obrambo
in častniški zbor Slovenske vojske ob Dnevu
Slovenske vojske
Osrednja slovesnost ob Dnevu Slovenske vojske

KRAJ
Ljubljana

Kočevje
Predsedniška
palača
Predsedniška
palača

Vojašnica generala
Maistra Maribor
9. september 2013
Sprejem ministra za obrambo Republike Predsedniška
Makedonije Talata Xhaferija
palača
11. september 2013 Obisk predstavnikov Slovenske vojske v KFOR
Priština, Kosovo
20. september 2013 Udeležba na 22. Jesenskem teku Slovenske Štatenberg
vojske
3. oktober 2013
Udeležba na Celostnem regionalnem srečanju Ljubljana
ministrov za obrambo Jugovzhodne Evrope ter
predstavnikov regionalnih politično‐varnostnih
organizacij CRSM
8. november 2013
Sprejem poveljnika zračnih sil zveze NATO Predsedniška
generala Franka Gorenca
palača
20. november 2013 Sprejem ob povišanju načelnika Generalštaba SV Predsedniška
Dobrana Božiča v čin generalmajorja
palača
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IZJAVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE
DATUM
IZJAVE PREDSEDNIKA
30.12.2013 Izjava ob obisku Zavetišča za brezdomce v Mariboru, kjer se je predsednik
republike srečal z brezdomci in delavci centra, ki so mu predstavili zavetišče
in razmere.
6.1.2013

predsednik republike je na predvečer pravoslavnega Božiča obiskal
ljubljansko cerkev Svetega Cirila in Metoda ter se sestal s predstavniki in
verniki Srbske pravoslavne cerkve v Sloveniji in ob tem podal izjavo za medije

8.1.2013

izjava za medije predsednika republike ob uradnem obisku v Bruslju

13.1.2013

predsednik republike se je udeležil 56. prireditve "Po stezah partizanske
Jelovice" ob 71. obletnici bitke v Dražgošah, kjer je položil tudi venec pri
spomeniku in se poklonil v spomin padlim Ob robu slovesnosti je predsednik
republike v izjavi za medije komentiral tudi aktualno politično dogajanje v
državi

25.1.2013

predsednik republike je imel prvo novinarsko konferenco po prevzemu
dolžnosti, kjer je podal stališče o političnih razmerah v državi, pozval k
strpnosti in spregovoril tudi o pripravi memoranduma za Arbitražni sporazum

4.2.2013

predsednik republike je obiskal Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
in ob robu obiska podal tudi izjavo glede aktualnega dogajanja v zvezi z
memorandumom za Arbitražni sporazum

11.2.2013

predsednik republike je otvoril novi Tehnološki parka Hidria Koper in v
nagovoru podal stališče o aktualnih razmerah v državi ter pozval k strpnosti

14.2.2013

sestanek predsednika republike s predsednico, predsedujočo ter predsedniki
parlamentarnih strank in predstavnikoma narodnih skupnosti, kjer je bil
dosežen dogovor o ključnih treh projektih za Slovenijo: Nadaljevanje
postopka za spremembo Ustave RS na področju referendumske zakonodaje,
Ratifikacija pogodbe o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji,
Sprejemanje Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o urejanju trga dela in
nato podal izjavo za medije

15.2.2013

predsednik republike je obiskal Slovensko akademijo znanosti in umetnosti
ter v izjavi za javnost naznanil tudi projekt "Slovenija 2030"

22.2.2013

predsednik republike je sprejel na pogovor novoizvoljeno Varuhinjo
človekovih pravic Republike Slovenije Vlasto Nussdorfer in Zdenko Čebašek ‐
Travnik, ki se je s tega položaja poslovila in ob tej priložnosti podal izjavo za
medije
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DATUM
23.2.2013

IZJAVE PREDSEDNIKA
izjava predsednika republike v okviru projekta "SKUPAJ ‐ Spodbujajmo drug
drugega" ‐ na povabilo Društva za pomoč osebam z motnjami v razvoju
"Namesto pike vejica" in staršev otrok se je predsednik pridružil dvema
fizioterapevtkama društva in aktivno sodeloval pri izvedbi "therasuit" terapij.
Ob tej priložnosti je predsednik Pahor podal izjavo za medije

28.2.2013

predsednik republike je obiskal Gospodarsko zbornico Slovenije in se ob robu
obiska odzval na aktualno politično dogajanje v Sloveniji oz. na odločitev
Državnega zbora, da za svojega novega predsednika izvoli gospoda Janka
Vebra ter gospo Alenka Bratušek za novo predsednico vlade

11.3.2013

predsednika Republike Slovenije in Hrvaške Borut Pahor in Ivo Josipović sta v
izjavi za medije izrazila zadovoljstvo ob podpisu memoranduma med vladama
obeh držav glede problematike Ljubljanske banke na Hrvaškem

8.4.2013

predsedniku republike sta minister za obrambo Republike Slovenije Roman
Jakič in načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Dobran Božič
predstavila letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske ‐ predsednik je
po predstavitvi letnega poročila podal izjavo za medije o tej temi

13.4.2013

izjava predsednika republike ob pokopu škofa Rožmana

18.4.2013

izjava predsednika republike po nagovoru nagovoru slovenskim in francoskim
gospodarstvenikom ob robu uradnega obiska v Franciji

9.5.2013

izjava predsednika republike ob robu uradnega obiska na Hrvaškem

21.5.2013

izjava za medije predsednika republike ob obisku Materinskega doma
Ljubljana

24.5.2013

predsednik republike je sprejel na pogovor novoizvoljenega predsednika
Računskega sodišča Republike Slovenije Tomaža Vesela in dr. Igorja Šoltesa, ki
se je s tega položaja poslovil. Ob tej priložnosti so vsi podali izjave.
predsednik pa se je odzval na odločitev predsednikov parlamentarnih strank
in vodij poslanskih skupi o spremembi slovenske ustave

6.6.2013

predsednik republike je skupaj z varuhinjo človekovih pravic Vlasto
Nussdorfer ministrici Anji Kopač Mrak predal Memorandum o zagotavljanju
enakih možnosti za osebe z Downovim sindromom in druge osebe z motnjami
v duševnem razvoju in ob tej priložnosti podal izjavo za medije: z aktualnim
sporočilom, da je odločitve institucij pravne države potrebno spoštovati ne
glede na to, ali se z njimi strinjamo ali ne

9.6.2013

predsednik republike se je v okviru prizadevanj za spravo in narodovo
pomiritev spravne slovesnosti v Kočevskem rogu in ob tej priložnosti podal
izjavo za medije o pomembnosti sprave

30.6.2013

predsednik republike se je v Zagrebu udeležil osrednje slovesnosti ob vstopu
Republike Hrvaške v Evropsko unijo in podal izjavo za medije
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DATUM
10.6.2013

IZJAVE PREDSEDNIKA
izjava predsednika republike za medije v Strasbourgu ob 20. obletnici
sprejema Slovenije v Svet Evrope

16.7.2013

izjava predsednika republike ob sprejemu novega guvernerja Banke Slovenije
dr. Boštjana Jazbeca

16.7.2013

izjava predsednika republike ob robu uradnega obiska v Makedoniji

18.7.2013

na povabilo Zveze slovenske podeželske mladine je predsednik republike
Borut Pahor nadaljeval projekt »SKUPAJ ‐ Spodbujajmo drug drugega« na
kmetiji Goličnik v Šmihelu nad Mozirjem in ob tej priložnosti podal izjavo za
medije

22.7.2013

predsednik republike je na povabilo vodstva in prostovoljcev društva Hospic
obiskal hišo hospica v Ljubljani in podal izjavo za medije

30.7.2013

predsednik republike je obiskal Komisijo za preprečevanje korupcije, kjer se je
srečal s predsednikom mag. Goranom Klemenčičem ter ožjim vodstvom
komisije, ki so predsednika seznanili z delom ter prizadevanji za omejitev
korupcije v Sloveniji ter delovanjem za krepitev integritete v državni upravi,
predsednik republike je ob tem podal izjavo za medije.

2.9.2013

izjava za medije predsednika republike in zveznega predsednika Republike
Avstrije Heinza Fischerja ob obisku avstrijskega gosta

10.9.2013

izjava za medije predsednika republike ob prvem uradnem obisku v Republiki
Kosovo

25.9.2013

izjava predsednika republike za slovenske medije ob robu obiska na Generalni
skupščini OZN

6.11.2013

predsednik Republike Slovenije je pripravil sprejem za sodnice in sodnike
Ustavnega sodišča Republike Slovenije in podal izjavo za medije ob nastopu
novega predsednika mag. Miroslava Mozetiča in končanju mandata nekdanje
predsednika dr. ernesta Petriča

23.11.2013 izjava predsednika republike, ki je v okviru mednarodnih dni akcij proti nasilju
nad ženskami obiskal stojnice Društva Ženska svetovalnica in se s podpisom
pridružil "Ekipi za nenasilje«
29.11.2013 izjava predsednika republike po odstopu članov Komisije za preprečevanje
korupcije
1.12.2013

izjava predsednika republike o pogovoru z vodji parlamentarnih strank ob
robu udeležbe na inavguraciji Evangeličanskega škofa v Murski Soboti

2.12.2013

izjava predsednika republike po pogovorih z vodji parlamentarnih strank
glede "Dogovora o sodelovanju za izhod iz krize", kjer so med drugim govorili
tudi o krepitvi pravne kulture in pravne države

10.12.2013 izjava predsednika republike o Nelsonu Mandeli
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P O R O Č I L O ZA LETO 2013
PISMA DRŽAVLJANK IN DRŽAVLJANOV
Na Urad predsednika Republike Slovenije je v obdobju od 24. decembra 2012 do 31.
decembra 2013 prispelo 723 pisem, od tega nekaj iz tujine in 17 anonimnih.

Pregled prejetih pisem po vsebini od 24.12.2012 do 31.12.2013

ZAP. ŠT.

GLEDE NA VSEBINO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Socialno varstvo
Sodne zadeve
Finančne in davčne zadeve
Ostale zadeve
Pokojninsko in invalidsko varstvo
Upravno‐notranje zadeve
Delovna razmerja in brezposelnost
Okolje in prostor ter naravne nesreče
Osebna izjavljanja in razmišljanja
Nerazumljiva pisma, pisci z oseb. težavami in
ponavljajoči se pisci
Ostale pravosodne zadeve
Policijski postopki ter javni red in mir
Zdravstveno varstvo
Stanovanjske zadeve
Šolstvo, znanost, religija, kultura in šport
Zadeve, ki so poslane le v vednost
Javne gospodarske službe
Poprava krivic
Skupaj (od 1 do 18)
Anonimna pisma
SKUPAJ

11
12
13
14
15
16
17
18
19

100
124
107
56
49
44
43
42
37
34
32

17,1
14,8
7,7
6,8
6,1
5,9
5,8
5,1
4,7
4,4

30
25
22
18
17
10
9
7
706
17
723

4,1
3,4
3,0
2,5
2,3
1,4
1,2
1,0
97,6
2,4
100
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KADROVSKO POROČILO ZA LETO 2013
Kadrovsko poročilo zajema zaposlene, ki imajo na Uradu predsednika republike sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen ali določen čas, so v delovnem razmerju za polni delovni čas
ali krajši delovni čas od polnega; poročilo zajema tudi tiste, ki so začasno odsotni zaradi
bolniške daljše od 30 delovnih dni.
Dne 22. 12. 2012 se je iztekel mandat predsedniku republike dr. Danilu Türku, z dnem 23. 12.
2012 je nastopil mandat novi predsednik republike Borut Pahor, zaradi česar se je število
zaposlenih ob koncu leta 2012 in v začetku leta 2013 zelo spreminjalo.
Pisarna bivšega predsednika republike Slovenije je pričela delovati dne 23. 12. 2012 v skladu
z določbami 21. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika
republike (Uradni list RS št. 15/2003, 109/2012), s čemer se je zagotavljala strokovna in
administrativno tehnično pomoč bivšemu predsedniku republike.
Na dan 31. 12. 2013 je bilo na Uradu predsednika republike Slovenije zaposlenih 44
uslužbencev, od tega sta bili dve (2) uslužbenki zaposleni v Pisarni bivšega predsednika
republike.
Bivši predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, ki je v skladu s 17. členom Zakona o
zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike, prejemal nadomestilo
plače po prenehanju funkcije, se ne všteva v število zaposlenih. Prav tako se v število
zaposlenih ne všteva funkcionar, ki svojo funkcijo opravlja neprofesionalno.
1. Podatki o številu zaposlenih
ŠTEVILO ZAPOSLENIH
UPRS

PBP

Skupaj:

42

2

44

Na dan 31.12.2013

2. Zaposleni po vrsti delovnega mesta
Na Uradu so zaposleni:
− funkcionarji,
− funkcionarji, ki funkcijo opravljajo kot neprofesionalni funkcionarji,
− javni uslužbenci na uradniških delovnih mestih,
− javni uslužbenci na strokovno ‐ tehničnih delovnih mestih
NA DAN 31. 12. 2013
UPRS
Funkcionarji
7
Uradniki
20
Strok. teh. JU
15
Skupaj:
42
Skupaj:
44

PBP
1
1
0
2
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Število zaposlenih se je v prvih mesecih leta 2013 spreminjalo (premestitve za določen čas
med organi državne uprave, upokojitve), opravljanje posameznih delovnih nalog pa smo
prilagodili glede na potrebe dela predsednika republike Boruta Pahorja.
Vse navedene spremembe so vplivale na število zaposlenih, izobrazbo zaposlenih, povprečno
starost zaposlenih, izobrazbeno strukturo, kot tudi na vrsto delovnih mest (uradniki, strokovno
tehnični delavci).
3. Zaposleni po stopnjah izobrazbe
‐ na dan 31.12.2013
IZOBRAZBA
manj kot srednja str., spl.izob
srednja sploš., strok izobr
višja izobr., višja strok.izobr
visoka strokov. izobrazba
univerzitetna izobrazba (tudi druga bol.
stopnja)
magister znanosti
doktor znanosti
Skupaj:

ŠTEVILO
2
9
2
7
18
5
1
44

4. Zaposleni po starosti in spolu
Na Uradu (skupaj z PBP) je zaposlenih 14 moških (31,8%) in 30 žensk (68,2%).
1. Urad predsednika republike

manj kot 30 let
30‐40
41‐50
51‐60
nad 61 let
skupaj:

MOŠKI
0
5
5
3
1
14

ŽENSKE
1
10
10
5
2
28

Povprečna starost zaposlenih je 44,8 let, najmlajši javni uslužbenec je star 29 let (ženska) in
najstarejši 61 let (moški in ženska).
Povprečna starost moških uslužbencev je 45,6 let pri ženskah pa je povprečna starost 44,3
leta.

52

2. Pisarna bivšega predsednika

manj kot 30 let
30‐40
41‐50
51‐60
Nad 61 let
Skupaj:

MOŠKI
0
0
0
0
0
0

ŽENSKE
0
1
1
0
0
2

Povprečna starost zaposlenih uslužbenk je 42,5 let.
Povprečna starost vseh zaposlenih na Uradu predsednika republike (skupaj s pisarno bivšega
predsednika) pa je 44,6 let.

6. Zaposleni po delovni dobi
‐ na dan 31.12.2013

Do vključno 10 let
od 11‐20 let
od 21‐30 let
nad 31 let
Skupaj:

MOŠKI
4
2
4
4
14

ŽENSKE
7
8
9
6
30

7. Odsotnosti
Zaposleni na Uradu so bili v letu 2013 odsotni zaradi različnih vzrokov in sicer:
−
−
−
−
−
−
−

redni letni dopust: 1116 dni
študijski dopust: 20 dni
odsotnost zaradi koriščenja presežka ur: 102 dni
bolniška odsotnost: 439 dni
nega družinskega člana: 17 dni
krvodajalstvo : 4 dni
dopust za nego in varstvo otroka: 34 dni

V poročilo niso vključene odsotnosti zaradi službenih potovanj, ker so prikazane v drugem
delu poročila.
Število zaposlenih v Uradu se je spreminjalo glede na potrebe dela. Zaposlovanje je potekalo
v skladu z usmeritvami in potrebami delovnega procesa.
Z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za opravljanje dela po pogodbi o
zaposlitvi, se je zaposlenim omogočilo izpopolnjevanje in usposabljanje z udeležbami na
raznih delavnicah, strokovnih posvetih.
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Zaradi omejevanja sredstev za potrebe izobraževanja, so se javni uslužbenci udeleževali zlasti
brezplačnih usposabljanj v okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za notranje zadeve in
Ministrstva za zunanje zadeve (tečaji tujih jezikov kot na primer: tečaj francoskega jezika in
nemškega jezika).
Opravljene so bile tudi druge naloge s področja dela, ki predstavljajo osnovne in temeljne
vsebine kadrovskega področja.
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Pregled porabe proračunskih sredstev za leto 2013

2013

SP 2013 (sprejet
decembra
2012)

REB I
(sprejet julij
2013)

IND
REAL 2013 /
SP

REAL 2013

IND
Nepor.sredstva
REAL
2013 / REB SP-REAL 2013
I

Nepor.sredstva
REB I - REAL 2013

Dejavost Urada predsednika RS
1191 Prevozna sredstva - prodaja premoženja
skupaj 1191 - Prevozna sredstva - prodaja
premoženja
2815 Investicije in investicijsko vzdrževanje
skupaj 2815 - Investicije in investicijsko
vzdrževanje

3.102,00

3.102,50

-

0,0%

0,0%

61.500,00

62.929,96

119,9%

102,3%

1.517.500,00 1.516.564,76

101,3%

99,9%

,
52.500,00

3000 Plače
skupaj 3000 - Plače

1.497.455,00

3324 Materialni stroški
skupaj 3324 - Materialni stroški

781.030,57

676.279,00

630.916,73

80,8%

93,3%

47.499,90

40.000,00

8.614,45

18,1%

21,5%

29.601,89

29.601,89

6033 Odlikovanja RS
skupaj 6033 - Odlikovanja RS
8700 Prevozna sredstva - sredstva odškodnin
skupaj 8700 - Prevozna sredstva - sredstva
odškodnin
skupaj - Dejavnost Urada predsednika RS

95,3%
2.411.189,36

2.327.983,39 2.219.025,90

92,0%

192.163,46
8,0%

108.957,49
4,7%

Dejavnost pisarne bivšega predsednika RS PBP
1027 Plače
skupaj 1027 - Plače
1046 Materialni stroški
skupaj 1046 - Materialni stroški
1061 Investicije in investicijsko
vzdrževanje
skupaj 1061 - Investicije in investicijsko
vzdrževanje

36.500,00

187.000,00

185.948,59

509,4%
99,4%

4.750,00

43.650,00

42.907,91

903,3%

500,00

10.000,00

5.309,34

-

98,3%

-

skupaj - Dejavnost pisarne bivšega predsednika RS PBP
41.750,00

240.650,00

234.165,84

560,9%

2.568.633,39

2.453.191,74

100,0%

6.484,16

-460,9%

2,7%

-252,38

115.441,65

0,0%

4,5%

97,3%

skupaj 1111 Urad predsednika Republike Slovenije
2.452.939,36

-192.415,84

95,5%

S sklepom seje Vlade št. 41012-2/2013/6 z dne 19.3.2013 je Vlada Uradu v proračun prerazporedila 83.000,00 EUR za namen materialnih stroškov in investicij Pisarne bivšega predsednika (PBP).
S sklepom seje Vlade št. 4102-9/2013/233 z dne 28.11.2013 je Urad v proračun prerazporedil 41.600,00 EUR.
Porabljena sredstva so v letu 2013, glede na prvotno sprejeti proračun za leto 2013, znašala -252,38 EUR oziroma so na ravni sprejetega proračuna
- od tega na podprogramu 'Dejavnost Urada predsednika RS':
192.163,46 EUR ali 8% sredstev podprograma in
-192.415,84 EUR ali -460,9% sredstev podprograma (v prvotno sprejetem proračunu sredstva za delovanje PBP še niso
- na podprogramu 'Dejavnost bivšega predsednika RS':
bila planirana).
Neporabljena sredstva so v letu 2013, glede na zadnji sprejeti rebalans proračuna za leto 2013, znašala 115.441,65 EUR ali 4,5% vseh sredstev proračunskega uporabnika.
Od tega je 32.749,39 EUR namenskih sredstev, ki so prenesena v leto 2014.

57

- od tega na podprogramu 'Dejavnost Urada predsednika RS':
- na podprogramu 'Dejavnost bivšega predsednika RS':

108.957,49 EUR ali 4,7% sredstev podprograma in
6.484,16 EUR ali 2,7% sredstev podprograma.
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