VLOGA DIPLOMATSKIH
DEJAVNOSTI
PRI VZPOSTAVITVI
SLOVENSKE DRŽAVE
(Iz arhiva Ministrstva za zunanje zadeve RS)

Na prvi pogled je 25 let kratko obdobje, čeprav gre za četrt stoletja. V tem času je
Slovenija dosegla veliko več, kot so generacije v stoletjih pred tem upale sanjati.
Najintenzivnejše je bilo dogajanje ob osamosvajanju. Takrat je na prizorišče začela
energično vstopati tudi slovenska zunanja politika, ki jo razumemo kot skupek
različnih dejavnikov in ki se je kasneje oblikovala v slovensko diplomacijo.
Slovenija se je osamosvojila med krizo celotnega komunističnega bloka, ki je dosegla
svoj višek s padcem Berlinskega zidu. V tem času se je tudi zaostrila kriza v Jugoslaviji,
ki je začela naglo gospodarsko propadati, obenem pa so bile vse močnejše velikosrbske
težnje po centralizaciji SFRJ, ki so želele izničiti ustavno ureditev iz leta 1974, ko so
republike dosegle večjo samostojnost in pravico do odcepitve. Vse to, pa tudi nemoč
uveljavljanja demokratičnih načel znotraj zvezne države, je Slovenijo privedlo do
spoznanja, da gre za zgodovinski trenutek, ko bi lahko uresničila zgodovinsko težnjo po
neodvisnosti in samostojnosti. Pri tem so pomembno vlogo odigrale številne nove
stranke, ki so nastale v procesu demokratizacije, predvsem pa velika enotnost ljudi na
plebiscitu.
Pomembno vlogo v procesu so imeli različni zunanjepolitični dejavniki: Republiški
komite za mednarodno sodelovanje (zametek bodočega Ministrstva za zunanje zadeve
RS), številni aktivni slovenski diplomati v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve,
mnogi vplivni Slovenci po svetu ter domače in tuje nevladne organizacije, ki so bile z
njimi povezane. Vzajemno so pomembno vplivali na spremembo javnega mnenja, ki
samostojnosti Slovenije ni bilo večinsko naklonjeno.
Slovenski diplomaciji in zunanji politiki čestitamo ob jubileju, ob tem pa se
zavedamo, da nič ni samoumevno; da današnji trenutek ni podarjen, pač pa je
rezultat vztrajnega in trdega napora, predvsem pa izjemnih in enotnih prizadevanj
takratnih dejavnikov, da naredijo Slovenijo boljši prostor, resnično domovino in
državo prihodnjih rodov. Ob tem vodilu, ki je presegalo egoistične ali parcialne
interese, si zaželimo, da zgodovinski spomin ne bi
nikoli zamrl, saj nam predstavlja temelj za prihodnost,
za drznost, optimizem in vero v še boljšo Slovenijo,
“Z vašimi podobami, oči,
boljši jutri, boljši svet.
ki budnost kakor spanje
vpleta nam jih v sanje,
Slovenska diplomacija, njeni pionirji in vsi akterji, ki
nam postane tudi nevidljivo
so jo postavili, so razlog za nastanek te razstave, ki
vidno in vsakdanje,
obsega obdobje od imenovanja prve vlade Republike
o, gledajte in vidite,
Slovenije (16. maj 1990) do vstopa Slovenije v OZN (22.
vidite in gledajte, oči,
maj 1992), ko lahko trdimo, da je Slovenija postala
naša edina,
polnokrven mednarodnopravni subjekt. Naj
neokrnjena SVOBODA!”
poudarimo, da smo za razstavo zavestno uporabili
zlasti arhivsko gradivo zunanjega ministrstva,
(Ciril Zlobec: OČI)
delno pa tudi gradivo iz Arhiva RS (zbirka
Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje),
ki je posredno tudi diplomatski arhiv.

DIPLOMATSKA
PRIZADEVANJA PRED
PLEBISCITOM
Slovenska vlada, ki je uresničila neodvisnost, je bila imenovana 16. maja 1990. Vodil
jo je premier Lojze Peterle. Republiški sekretar za mednarodno sodelovanje je postal
dr. Dimitrij Rupel. To obdobje je zaznamovalo predvsem urejanje odnosov z Zveznim
sekretariatom za zunanje zadeve pod vodstvom Budimirja Lončarja, kot tudi urejanje
prvih kadrovskih zadev novorojene slovenske diplomacije. Osrednji dogodek, ki je
zamejil to prvo obdobje, je bil plebiscit o samostojnosti Slovenije: potekal je v nedeljo,
23. decembra 1990, in udeležilo se ga je 93,2 odstotka volilnih upravičencev, od katerih se
jih je za samostojno in neodvisno državo Slovenijo izreklo 95 odstotkov ali 88,2 odstotka
vseh upravičencev.
Pismo dr. Dimitrija Rupla Budimirju Lončarju o začetku neposrednega
sodelovanja med RS in Evropsko skupnostjo (12. november 1990)

Pismo dr. Dimitrija Rupla izvršnemu direktorju ameriške
Congressional Human Rights Foundation Davidu L. Phillipsu, v
katerem obvešča o odločitvi za plebiscit (12. december 1990)

Pismo predsednika Predsedstva RS Milana Kučana veleposlanikom
držav članic KVSE in misijama pri ES in OZN v SFRJ – obveščanje o
plebiscitu (12. december 1990)

Z odprtjem predstavništva RS z Ljubljansko banko v Bruslju smo dobili prvo
(sicer neformalno) obliko institucionalnega zastopanja samostojne Slovenije v tujini.

Slovenija se je trudila vzpostaviti tvoren dialog tudi z nevladnimi organizacijami,
akademskimi institucijami in posamezniki.

Vabilo najvišjim predstavnikom najpomembnejših multilateralnih organizacij je bilo treba
poslati prek zveznih organov, kar je bilo takrat vsekakor drzno dejanje.

Program mednarodnih aktivnosti RS v zvezi s plebiscitom
(13. december 1990)
1. stran

Program mednarodnih aktivnosti RS v zvezi s plebiscitom
(13. december 1990)
2. stran

Pismo dr. Dimitrija Rupla Budimirju Lončarju o preureditvi
jugoslovanskega zunanjepolitičnega sistema (27. december 1990)
1. stran

Po nadvse uspešnem plebiscitu sta Slovenija in njeno vodstvo postala bolj samozavestna
in striktna v svojih zahtevah.

Pismo dr. Dimitrija Rupla Budimirju Lončarju o preureditvi
jugoslovanskega zunanjepolitičnega sistema (27. december 1990)
2. stran

PRAZNOVANJE REZULTATOV PLEBISCITA NA MESTNEM TRGU,
23. DECEMBER 1990
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MED PLEBISCITOM
IN RAZGLASITVIJO
DRŽAVNOSTI
Slovenija je 25. junija 1991 s sprejetjem ključnih državnih aktov postala suverena in
neodvisna država. Od plebiscita do razglasitve slovenske državnosti (25. junija 1991) je
slovenska diplomacija začela stopnjevati svojo “diplomatsko ofenzivo”, predvsem z vse
večjim številom bilateralnih obiskov. Obenem se je Slovenija trudila, da je ne bi izvzeli
iz odločanja v obstoječih multilateralnih oziroma regionalnih povezavah. V tem času
je bila sprejeta prva zakonodaja s področja zunanjih zadev. Ključnega pomena je bilo,
kako prepričati najbolj pomembne globalne igralce, da je Slovenija sposobna voditi
lastno državo.
Stališče Republiškega sekretariata za mednarodno sodelovanja o
Luksemburški deklaraciji vrha Evropske skupnosti z dne
8. aprila 1991 (15. april 1991)

Pismo dr. Dimitrija Rupla zunanjemu ministru Italijanske republike
Gianniju de Michelisu glede sodelovanja Slovenije v
Pentagonali (17. maj 1991)

Stališče o luksemburškem sestanku ES, ki je vseboval nove poglede na
situacijo o Jugoslaviji.

Podobno kot pri Evropski skupnosti si je Slovenija prizadevala tudi za obstoj in priznanje
v drugih povezavah. De Michelis je še desetletja kasneje ponovil stališče, da bi ohranitev
Jugoslavije preprečila vojno širših razsežnosti na tem območju (vir: Primorski dnevnik, 29.
april 2011). Pismo objavljamo kot popisan izvirnik, ki prikazuje, kako so ga diplomati
podrobno preučili.

Zabeležka razgovora predsednika predsedstva Republike Slovenije
Milana Kučana z Jamesom Bakerjem III., državnim sekretarjem za
zunanje zadeve ZDA v Beogradu (21. junij 1991)

Splošno znan detajl slovenske poti v suverenost ostaja izjava takratnega ameriškega sekretarja Jamesa Bakerja III., ki jo je dal nekaj dni pred razglasitvijo državnosti, da
“ZDA Slovenije ne bodo nikoli priznale”. Slovenija je morala prehoditi težavno pot, z veliko
mero potrpežljivega pojasnjevanja, da so ZDA spremenile svoje stališče.

Seznanitev mednarodne skupnosti z odločitvijo Slovenije o
osamosvojitvi (24. junij 1991), 2. stran

Zakon o zunanjih zadevah
(objava v Uradnem listu RS, št. 1/91 - I, 5. junij 1991)

Pismo dr. Dimitrija Rupla zunanjemu ministru Velikega vojvodstva
Luksemburga Jacquesu Poosu (24. junij 1991)
1. stran

V pismu je jasno zapisano, kako je Slovenija trčila ob nerazumevanje tudi Evropske
skupnosti in koliko napora je bilo treba pri tem vložiti.

VOJAŠKA
INTERVENCIJA JLA
V SLOVENIJI

Dan po razglasitvi državnosti je Slovenijo napadla JLA. Začela se je vojna za Slovenijo,
med katero so se slovenske diplomatske dejavnosti še okrepile. Vojna za Slovenijo se je
zaključila 7. julija 1991 s podpisom Brionske deklaracije. Na osamosvojitvene aktivnosti
Slovenije je bil sprejet trimesečni moratorij. Danes lahko Brionsko deklaracijo razumemo
kot pomembno politično in diplomatsko zmago v borbi za samostojno Slovenijo.

Obvestilo vladam držav KVSE (danes OVSE) in mednarodni skupnosti
o oboroženi intervenciji v Sloveniji (27. junij 1991)
1. stran

Obvestilo vladam držav KVSE (danes OVSE) in mednarodni skupnosti
o oboroženi intervenciji v Sloveniji (27. junij 1991)
2. stran

V obvestilu in pozivu je mogoče zaznati skrajno dramatičnost takratnih dogodkov, v katerih
je bilo kljub vsemu potrebno ohraniti mirno in
trezno glavo ter obenem vztrajati pri začrtani smeri.

Primer izraza solidarnosti s strani Sveta
Evrope – CLRAE v Strasbourgu (5. julij 1991)

Poziv državljanom Slovenije v službi v
diplomatsko-konzularnih predstavništvih SFRJ (28. junij 1991)

Ta znani poziv dr. Dimitrija Rupla lahko razumemo kot simbolno in dejansko presekanje
še zadnjih vezi, ki so de facto povezovale slovensko in jugoslovansko diplomacijo.
Obenem je s to potezo takratni slovenski zunanji minister poudaril, kdo sodi v krog
slovenske diplomacije.

Pismo predstavnika Slovenskega informacijskega urada v Londonu,
Keitha C Milesa, naslovljeno na britanskega predsednika vlade
Johna Majorja (3. julij 1991)

Obvestilo dr. Dimitrija Rupla slovenskim predstavništvom in
predstavnikom v tujini o brionskem sestanku (9. julij 1991)

Pismo na kratko utemeljuje slovensko odcepitev in se sklicuje na demokratična načela, ki
veljajo v zahodnem svetu.

Gre za kratko navodilo slovenskim predstavnikom v tujini, kako tolmačiti Brionsko
deklaracijo in kako v zvezi z njo ravnati.

Predstavniki državnega vrha med razpravo o Brionski deklaraciji, 10. julij 1991
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DIPLOMATSKA
PRIZADEVANJA ZA
PRIZNANJE SLOVENSKE
DRŽAVE .
Brionski deklaraciji je sledil podpis Memoranduma o soglasju o opazovalni misiji v
Jugoslaviji. 13. julija 1991 so ga podpisale Republika Slovenija, Evropska skupnost in
njene države članice, Republika Hrvaška ter zvezni jugoslovanski organi. V Slovenijo so
prišli tuji opazovalci, ki so izvajali nadzor nad moratorijem. Vodja regionalnega centra v
Sloveniji je bil Bernard Poncet, ki je kasneje postal prvi francoski veleposlanik v RS.
Medtem se je divjanje vojne vihre preselilo na druga območja bivše Jugoslavije.
Organizirana je bila mirovna konferenca ES o Jugoslaviji, ki jo je vodil Lord Peter
Carrington.

Memorandum o soglasju glede opazovalne misije v Jugoslaviji
(13. julij 1991)

Poročila o dejavnostih opazovalcev ES na področju Slovenije - primer
(21. avgust 1991)

Pismo dr. Dimitrija Rupla ministrom za zunanje zadeve bivših
jugoslovanskih republik, v zvezi s sklicem mirovne konference
(30. avgust 1991)
1. stran

Pismo predstavlja poskus poenotenja na podlagi ideje o sklicu mirovne konference.

Pismo dr. Dimitrija Rupla ministrom za zunanje zadeve bivših
jugoslovanskih republik, v zvezi s sklicem mirovne konference
(30. avgust 1991)
zadnja stran

Informativna služba MZZ – objava vesti ob izteku Brionskega
moratorija (8. oktober 1991)

Mednarodna skupnost začenja spreminjati odklonilni odnos.

Odhod opazovalcev Evropske skupnosti, 13. oktober 1991
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Informacija o vzpostavitvi samostojnega carinskega območja
Republike Slovenije ter vzpostavitvi carinskega nadzora na meji
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
(25. oktober 1991)

Meje nekoč, vmes in danes. Režim na mejah in njegova simboličnost – ostajata aktualni
temi tudi dandanes.

DIPLOMATSKA
PRIZADEVANJA ZA
PRIZNANJE SLOVENSKE
DRŽAVE .
V okviru mirovne konference ES o Jugoslaviji je bila za razrešitev jugoslovanske
krize ustanovljena Badinterjeva komisija. V času svojega delovanja je pripravila 15
pravnih mnenj, ki so obravnavala zlasti vprašanja sukcesije. V mnenju št. 8 je potrdila
dokončni razpad in neobstoj Jugoslavije, v mnenju št. 7 pa je predlagala, naj Evropska
skupnost prizna Slovenijo. Tako je 15. januarja 1992 Slovenijo priznala Evropska
skupnost. Že 24. marca 1992 pa je Slovenija začela delovati kot polnopravna članica
KVSE (danes OVSE). To je bilo obenem prvo članstvo Slovenije v mednarodnih
organizacijah. Nova slovenska vlada pod vodstvom dr. Janeza Drnovška je bila
imenovana 14. maja 1992.
Zapisek o pogovoru s političnim direktorjem Sveta Evrope Hansom
Petrom Furrerjem (6. november 1991)

Pismo Milana Kučana Lordu Carringtonu, predsedniku Konference o
Jugoslaviji (11. november 1991)
1. stran

Slovenska diplomacija je svoje aktivnosti razvijala tudi na ravni Sveta Evrope.

Pismo obravnava pomembna vprašanja manjšin, priznanja in sukcesije.

Obvestilo predsednika Komisije za
mednarodne odnose Skupščine RS
Matjaža Šinkovca (16. december 1991)

Pismo dr. Dimitrija Rupla Robertu Badinterju (19. december 1991)
1. stran

Obvestilo je zanimivo, ker se nanaša na pripravo izhodišč o sukcesiji SFRJ.

Pismo Milana Kučana Lordu Carringtonu, predsedniku Konference o
Jugoslaviji (11. november 1991)
2. stran

Pismo dr. Dimitrija Rupla Robertu Badinterju (19. december 1991)
zadnja stran

V pomembnem pismu takratni slovenski zunanji minister med drugim opozarja na pravne
in širše vidike razpada SFRJ. Badinterjeva komisija je 11. januarja 1992 izdala mnenje št. 3,
ki je vplivalo na priznanje in določitev meja med nekdanjimi republikami SFRJ.

Mirovna konferenca o Jugoslaviji – Arbitražna komisija – Mnenje št. 7
(11. januar 1992)

Z mnenjem št. 7 je Republika Slovenija dobila mednarodnopravno podlago za priznanje.
Na sestanku zunanjih ministrov ES 16. decembra 1991 sta bila sprejeta dva dokumenta,
Deklaracija o Jugoslaviji in Smernice za priznanje novih držav v Vzhodni Evropi in Sovjetski
zvezi, ki sta pričakovala priznanje bivših jugoslovanskih republik s strani ES že 15. januarja
1992. Kot pogoj za to so morale države naslednice 23. decembra 1991 vložiti pisno prošnjo
za priznanje ter izpolniti druge pogoje (predvsem upoštevanje omenjenih Smernic). Eno
leto po plebiscitu je bila v skupščini sprejeta nova Ustava RS.

RAZGLASITEV SLOVENSKE USTAVE, 23. DECEMBER 1991

DELEGACIJA EVROPSKE SKUPNOSTI NA OBISKU V SLOVENIJI,
13. JANUAR 1992
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DIPLOMATSKA PRIZADEVANJA
ZA PRIZNANJE
SLOVENSKE DRŽAVE .
Zapis razgovora predsednika Predsedstva RS
Milana Kučana in predsednika IS Skupščine RS Lojzeta Peterleta s
predsednikom Italijanske republike Francescom Cossigo

Zabeležka razgovora predsednika Vlade RS Lojzeta Peterleta z
veleposlanikom ZDA Warrenom Zimmermannom (29. januar 1992)

Zahvalno pismo predsednika Milana Kučana papežu Janezu Pavlu II.
ob priznanju Slovenije (15. januar 1992)
1. stran

Slovenija in njeni takratni najvidnejši politični akterji so začeli postopno
mehčati tudi najbolj trdovratne dvomljivce. Slovenija je vstopala v drugo
fazo bilateralnih odnosov, za katero je bila značilna enakopravnost.
Zahvalno pismo predsednika Milana Kučana papežu Janezu Pavlu II.
ob priznanju Slovenije (15. januar 1992)
2. stran

Sporočilo dr. Dimitrija Rupla o priznanju RS s strani Evropske
skupnosti in dvaintridesetih držav (16. januar 1992)

Izjava dr. Dimitrija Rupla ob odločitvi Sveta ministrov KVSE v Pragi o
dodelitvi statusa opazovalke (30. – 31. januar 1992)

S tem uvodnim dejanjem se je začelo urejati članstvo Slovenije v takratni KVSE.

Obrazec diplomatskega potnega lista

Obrazec diplomatskega potnega lista

Zahvala ministru za zunanje zadeve Republike Avstrije dr. Aloisu Mocku

Obrazec se nahaja v Pravilniku o diplomatskih in službenih potnih listih ( Ur. l. RS št. 5/92)

Deklaracija držav članic EFTE in Slovenije (20. maj 1992)

Z vstopom RS v EFTO se je zaprlo še eno poglavje vstopanja v mednarodne povezave.

OBISK NEMŠKEGA ZUNANJEGA MINISTRA
HANSA DIETRICHA GENSCHERJA V SLOVENIJI, 22. FEBRUAR 1992

IMENOVANJE PRVE DRNOVŠKOVE VLADE, 14. MAJ 1992
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PRIZNANJA NEODVISNOSTI
IN SUVERENOSTI
REPUBLIKE SLOVENIJE
Sledi predstavitev priznanj in vzpostavitev diplomatskih odnosov s strani držav, ki so
Slovenijo priznale pred uradnim priznanjem s strani Evropske skupnosti (15. januarja
1992). Šlo je pretežno za države, ki so se solidarizirale s Slovenijo zaradi podobne usode,
podobne velikosti ali podobnih interesov. Nemčija in Avstrija sta bili med državami
Evropske skupnosti največji podpornici Slovenije. Tako je na primer nemška stran še
pred uradnim priznanjem s strani ES neuradno priznala Slovenijo 23. decembra 1991
(t. i. božično priznanje) in imenovala svojega predstavnika v Ljubljani.
Prvih pet držav, ki so priznale Republiko
Slovenijo:

Prvih pet držav, s katerimi je Slovenija
vzpostavila diplomatske odnose:

• Hrvaška (26. junij 1991)
• Litva (30. julij 1991)
• Gruzija (14. avgust 1991)
• Latvija (29. avgust 1991)
• Estonija (25. september 1991)

• 3. september 1991, Latvija
• 22. november 1991, Litva
• 11. december 1991, Estonija
• 20. december 1991, Islandija
• 15. januar 1992, Avstrija in ZRN

Priznanje Republike Hrvaške (26. junij 1991)

Vzpostavitev diplomatskih odnosov z Latvijo (3. september 1991)

Priznanje Republike Litve (30. julij 1991) in napoved vzpostavitve
diplomatskih odnosov

Priznanje Vrhovnega sovjeta Gruzije (14. avgust 1991) in napoved
vzpostavitve diplomatskih odnosov

Vzpostavitev diplomatskih odnosov z Islandijo (20. december 1991)

Vzpostavitev diplomatskih odnosov z Republiko Avstrijo
( 15. januar 1991)

PRVA IMENOVANJA
SLOVENSKIH DIPLOMATSKIH
PREDSTAVNIKOV V TUJINI

Vodstvo Republike Slovenije je začelo s postopki prvih imenovanj svojih uradnih
diplomatskih predstavnikov v tujini. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj primerov
prvih imenovanj v različnih oblikah.

Seznam odpiranja DKP Republike Slovenije in imenovanja prvih
diplomatskih predstavnikov Republike Slovenije
med 25. junijem 1991 in 22. majem 1992

Ukaz o odprtju Biroja RS v ZDA (26. september 1991)

Ukaz o imenovanju vodje Biroja RS v ZDA dr. Ernesta Petriča
(26. september 1991)

Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike
Slovenije v Republiki Avstriji dr. Katje Boh (6. februar 1992)

Predlog Vlade RS za imenovanje Marka Kosina za izrednega in
pooblaščenega predstavnike RS v Italijanski republiki
(26. februar 1992)

SEZNAM ODPIRANJA DKP R SLOVENIJE IN IMENOVANJA PRVIH
DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIKOV 1 R SLOVENIJE V ČASU OD 25.6.1991 DO
22.5.1992
Vir: Uradni list RS

Datum
26.9.1991

Predstavništvo - kraj
ZDA (biro)

26.9.1991
6.1.1992

ZRN (biro)

31.1.1992
6.2.1992
6.2.1992
6.2.1992
6.2.1992

Zaprtje biroja v ZRN in
odprtje veleposlaništva
(VP) v ZRN
VP v R Italiji
VP v R Avstriji

25.2.1992
25.2.1992
25.2.1992
25.2.1992
3.3.1992
27.3.1992
27.3.1992
27.3.1992
27.3.1992
8.4.1992

VP v Londonu
VP v Budimpešti
VP v Bruslju
VP v Parizu

23.4.1992
23.4.1992
23.4.1992

VP v Ruski federaciji
VP pri Svetem sedežu
VP v R Makedoniji

VP v ČSSR
VP v R Hrvaški
VP v Kanadi
VP v Kraljevini Švedski

Imenovanje - kraj
dr. Ernest Petrič, vodja
biroja v ZDA
dr. Katja Boh, vodja biroja
v R Avstriji
dr. Boris Frlec,
veleposlanik (VP) v ZRN

dr. Katja Boh, VP v R
Avstriji

Marko Kosin, VP v R Italiji

mag. Matjaž Šinkovec, VP
v Združenem kraljestvu
VB in S Irske

1

Navedene so prve organizacijske oblike – takrat imenovane "biro" in vodje teh birojev, kot tudi prva
veleposlaništva in veleposlaniki. Da je bila diplomacija takrat resnično v povojih, nakazuje že dejstvo, da so
ponekod imenovane države, ponekod pa glavna mesta držav.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika
Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji
dr. Borisa Frleca (31. januar 1992)

Primer akreditivnega pisma za imenovanje mag. Matjaža Šinkovca za
izrednega in pooblaščenega veleposlanika RS v Združenem kraljestvu
Velike Britanije in Severne Irske (24. marec 1992)
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Primer akreditivnega pisma za imenovanje mag. Matjaža Šinkovca za
izrednega in pooblaščenega veleposlanika RS v Združenem kraljestvu
Velike Britanije in Severne Irske (24. marec 1992)
2. stran

VSTOP SLOVENIJE
V OZN

Z vstopom Slovenije v OZN se je končal dolgotrajen proces osamosvajanja. Članstvo v tej
najpomembnejši svetovni multilateralni organizaciji je Slovenijo dokončno zarisalo na
politični zemljevid sveta. Kot prva med državami naslednicami SFRJ je Slovenija
5. maja 1992 vložila prošnjo za članstvo v OZN z zavezo, da bo izpolnjevala vse določbe iz
Ustanovne listine OZN. Tako je 22. maja 1992 Republika Slovenija postala 176. članica
Organizacije združenih narodov. Tistega dne je namreč Generalna skupščina OZN soglasno
sprejela resolucijo 46/236, s katero se je odločila, da je Republika Slovenija sprejeta med
države članice OZN. 22. maj je razglašen za dan slovenske diplomacije.

Uradna vloga Republike Slovenije za članstvo v OZN (5. maj 1992)
1. stran

Uradna vloga Republike Slovenije za članstvo v OZN (5. maj 1992)
2. stran

Obvestilo o podpori Zvezne republike
Nemčije članstvu Slovenije v OZN (8. maj 1992)

Obvestilo Ignaca Goloba o podpori Indije članstvu Slovenije v OZN
(8. maj 1992)

Obvestilo o sponzoriranju resolucije o sprejemu RS v OZN
(14. maj 1992)

Pobuda predsednika Milana Kučana predsedniku Generalne
skupščine OZN Samirju S. Shihabiju (19. maj 1992)

V pobudi oziroma prošnji takratni predsednik poziva, naj se
ne odlaša s polnopravnim članstvom Slovenije v OZN.

Sprejem Slovenije v OZN (22. maj 1992)

SITULA IZ VAČ - PROTOKOLARNO DARILO
BUTROSU BUTROSU GALIJU OB SPREJEMU RS V OZN

FOTO: TOMAŽ LAUKO, HRANI NARODNI MUZEJ SLOVENIJE

