
 

 

Akademski forum Nove univerze: 

MEDNARODNI POLOŽAJ SLOVENIJE 

Ljubljana, 13. 11. 2018 

V prostorih Nove univerze, v avli Ivana Hribarja, na Mestnem trgu 23 v Ljubljani, je 13.11.2018 potekal 

akademski forum o aktualnem mednarodnem položaju Slovenije. Razpravljalo se je skozi luč slovenske 

zunanje politike v odnosih s sosednjimi državami in članicami Evropske unije. Govorci so bili prof. dr. Peter 

Jambrek, prof. dr. Dimitrij Rupel, prof. dr. Ernest Petrič, veleposlanik Iztok Mirošič in mag. Igor Senčar, 

foruma pa so se udeležili številni ugledni gostje, študenti, predstavniki medijev in ostali, ki so dodobra 

napolnili avlo Ivana Hribarja. 

Razpravo je začel prof. dr. Peter Jambrek, sicer moderator dogodka, ki je uvodoma pozdravil prisotne 

goste. V svojem uvodnem nagovoru je med drugim poudaril oziroma spomnil na rezultate ene od raziskav, 

ki je ponovno pokazala, da je Slovenija v Evropski uniji sorazmerno neugledna, izolirana država, brez 

kakšnih posebnih povezav ali odmevnih pobud. 

Prof. dr. Dimitrij Rupel, nekdanji zunanji minister, je dejal, da je Evropska unija za Slovence ključnega 

pomena – skupna evropska valuta, schengenski sistem itd. »Evropska unija je v bistvu najboljša rešitev v 

slovenski zgodovini, zato bi se morali z njo ukvarjati mnogo resneje, kot se z njo ukvarjajo naše formalno, 

pristojne ustanove. Mislim, da bi morala biti Slovenija v Evropski uniji veliko bolj aktivna,« je dejal. Dodal 

je, da je bila Slovenija, ko se je priključevala Evropski uniji, najboljša učenka v razredu, zdaj pa so ti časi 

minili. Naštel je tudi nekaj drugih negativnih značilnosti slovenskega mednarodnega položaja. Slovenija se 

po njegovem zaradi svojih fizičnih in političnih pomanjkljivosti še vedno sooča s problemom 

neprepoznavnosti. Imamo težave v diplomaciji – naša veleposlaništva, ki so bila kupljena, postavljena in 

opremljena z državnim denarjem, fizično propadajo. Po mnenju Rupla so problem tudi težavni odnosi s 

Hrvaško ter pomanjkanje prijateljskih stikov z drugimi državami, predvsem Združenimi državami Amerike. 

Med problemi je naštel tudi nejasne signale glede sodelovanja v zvezi NATO in pa nejasno stališče do 

bližnjevzhodne krize in migracij. 

Razpravo je nadaljeval veleposlanik Iztok Mirošič. »Evropska unija je v globokem razcepu med vzhodom in 

zahodom, kar se tiče vrednot, oziroma severom in jugom, kar se tiče migracij in finančno ekonomskih 



 

 

zadev. Kakšnih velikih rešitev do evropskih volitev, ki bodo naslednjo leto, ne pričakujem,« je menil. Kar se 

tiče Slovenije, pa se je strinjal, da bi morala biti bolj aktivna na diplomatskem nivoju znotraj Evropske 

unije. Po njegovem bi morala Slovenija tudi več narediti na bilateralnih zadevah. »Mislim, da je današnja 

slovenska diplomacija preveč zbirokratizirana. To govorim iz prakse. Preveč je obrazcev, preveč je vsega, 

nakopičenega, administrativnega dela. Vse delamo pravilno, razen z diplomacijo se ne ukvarjamo več. In 

ko se pretežno ukvarjaš s pisarniškim delom, nimaš časa hoditi naokoli. Potem so rezultati takšni, kot so.« 

Naslednji govorec je bil mag. Igor Senčar, ki je med drugim povedal, da je po letu 2008, ko je Slovenija 

predsedovala Evropski uniji, pri delovanju prišlo do nekega zastoja oziroma do upada. »Mislim, da je sedaj 

že skrajni čas, da se Slovenija začne pripravljati na predsedovanje Evropske unije, ki je na sporedu v drugi 

polovici leta 2021,« je dodal. 

Prof. dr. Ernest Petrič je dejal, da je imela Slovenija v preteklosti večji ugled in bolj jasne zunanje-politične 

cilje, imeli smo tudi več sredstev v primerjavi z drugimi, bili smo lahko boljši kot drugi … »Takrat smo bili 

najboljši učenec v osnovni šoli. Danes pa smo študenti na univerzi. Težje je biti dober učenec na univerzi 

kot pa v osnovni šoli.« Kar se tiče naše zunanje politike, je Petrič menil, da je bila le-ta v veliki meri 

improvizacija. »Ne do danes (v četrt stoletja) nismo uspeli razviti nekega resnega izobraževanja naših 

diplomatov, da bi imeli sposobne, dobre diplomate, in nič ne kaže na to, da se bo to spremenilo.« V 

nadaljevanju je dodal, da je z vidika bodočih premikov v svetu, ki se nakazujejo, za Slovenijo in za vso 

Evropo edina alternativa povezanost. »Slovenija druge alternative, kot da čvrsto stoji v Evropski uniji in 

zvezi NATO, nima,« je še dodal. 

Na koncu foruma so se razpravi priključili tudi gostje. Govora je bilo predvsem o t. i. Ljubljanski pobudi, o 

kateri je sicer nekaj besed bilo namenjenih že tekom razprave. Gre za idejo nove ustave Evropske unije 

(besedilo osnutka je oblikoval prof. dr. Peter Jambrek) , ki je bila prvič predstavljena leta 2015.  Gre za 

koncept oziroma predlog Združenih držav Evrope oziroma Združenih narodov Evrope. Predlog nove ustave 

Evropske unije v Evropi sicer zaenkrat še ni naletel na širši odmev, a mogoče bo čas za to še prišel. 


