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Odgovor na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s stroški slovenske delegacije ob 

zasedanju Generalne skupščine ZN

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Jože Tanko je 18. 10. 2018 na Vlado Republike 

Slovenije naslovil pisno vprašanje v zvezi z udeležbo delegacije Republike Slovenije na splošni 

razpravi 73. zasedanja Generalne skupščine (GS) Organizacije združenih narodov (OZN) v 

New Yorku.

Vlada Republike Slovenije podaja naslednji odgovor:

Koliko oseb se je na stroške proračuna Republike Slovenije udeležilo zasedanja GS 1.

OZN? Prosim za poimenski seznam.

73. zasedanje GS OZN poteka od 18. septembra 2018 in traja do septembra 2019, pri čemer so 

za celotno zasedanje pripravljene poverilnice z imeni delegatov, ki zastopajo Republiko 

Slovenijo na visokem segmentu in zasedanjih glavnih šestih odborov GS OZN. Ker zasedanja 

še potekajo, natančni podatki o celotnih stroških še niso na voljo.

Posredujemo podatke za visoki segment zasedanja GS OZN, ki je potekal med 25. septembrom 

in 5. oktobrom 2018. Med 24. in 28. septembrom 2018 se ga je udeležila delegacija Republike 

Slovenije v spodaj navedeni sestavi. Delegacija je delovala v skladu z Izhodišči za 73. 

zasedanje Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, sprejetimi s sklepom Vlade 

Republike Slovenije št. 51104-17/2018/2 z dne 11. 9. 2018.

Člani delegacije na visokem segmentu 73. zasedanja GS OZN:

Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, vodja delegacije;-

dr. Miroslav Cerar, minister za zunanje zadeve, član delegacije;-

dr. Alja Brglez, vodja kabineta predsednika republike, članica delegacije;-

Gregor Krajc, vodja kabineta ministra za zunanje zadeve, član delegacije;-

dr. Ernest Petrič, svetovalec predsednika republike za zunanje zadeve, član delegacije;-

Sabina Stadler Repnik, generalna direktorica za multilateralo, razvojno sodelovanje in -

mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve, članica delegacije; 

Špela Vovk, svetovalka predsednika republike za komuniciranje in odnose z javnostmi, -

članica delegacije;

Blažka Kepic, vodja Sektorja za mednarodne organizacije v Ministrstvu za zunanje zadeve, -

članica delegacije;

Tadeja Forštner Perklič, svetovalka v kabinetu ministra za zunanje zadeve, članica -

delegacije;

Člani spremstva delegacije na visokem segmentu 73. zasedanja GS OZN:

Klemen Horvat, svetovalec za protokol v Uradu predsednika republike;-

Drago Jerebič, inšpektor za varnost predsednika republike, Ministrstvo za notranje zadeve;-

Matjaž Špan, varnostnik predsednika republike, Ministrstvo za notranje zadeve;-

Matej Kasnik, varnostnik predsednika republike, Ministrstvo za notranje zadeve;-



Janez Vidmar, varnostnik ministra za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve;-

Zvonko Ivačič, varnostnik ministra za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve.-

Ob robu splošne razprave 73. zasedanja GS OZN sta potekali tudi Visoko zasedanje o boju 

proti tuberkulozi in Visoko zasedanje o preprečevanju in obvladovanju kroničnih nenalezljivih 

bolezni, zato so se tokratnega zasedanja udeležili tudi predstavniki Ministrstva za zdravje (MZ):

Samo Fakin, minister za zdravje;-

Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje;-

Vesna-Kerstin Petrič, vodja Sektorja za krepitev zdravja ter obvladovanje kroničnih -

nenalezljivih bolezni in stanj, Ministrstvo za zdravje.

Kakšne so bile njihove naloge oziroma zadolžitve?2.

Delegacija predsednika republike in Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ): Predsednik 

republike Borut Pahor se je z delegacijo, v kateri je bil tudi minister za zunanje zadeve dr. 

Miroslav Cerar, med 24. in 27. septembrom 2018 v New Yorku udeležil Mirovnega vrha Nelsona 

Mandele ter splošne razprave 73. zasedanja GS OZN. 

Na splošni razpravi 73. zasedanja GS OZN je predsednik republike Borut Pahor z govorom 

nastopil 25. septembra 2018. Predsednik je imel govor tudi na Mirovnem vrhu Nelsona 

Mandele.

Ob robu visokih dogodkov in splošne razprave se je predsednik Borut Pahor udeležil sprejema 

in tradicionalnega kosila, ki ju je gostil generalni sekretar OZN António Guterres, prav tako se je 

udeležil tudi sprejema, ki sta ga gostila predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump in 

soproga Melania Trump. Imel je tudi številna dvostranska srečanja.

Minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar se je udeležil neformalnega srečanja zunanjih 

ministrov držav članic Evropske unije (EU) in tradicionalnega transatlantskega srečanja 

zunanjih ministrov, ki ga je gostil ameriški državni sekretar Mike R. Pompeo. Udeležil se je tudi 

srečanja na visoki ravni o krizi v Siriji, ki sta ga organizirali EU in Pisarna OZN za koordinacijo 

humanitarne pomoči. Prav tako se je udeležil sestanka zunanjih ministrov Srednjeevropske 

pobude, letnega zasedanja Neformalne ministrske mreže za Mednarodno kazensko sodišče in

zasedanja Varnostnega sveta OZN na temo Severne Koreje. Sodeloval je tudi na 

tradicionalnem ministrskem srečanju Skupine prijateljev za mediacijo, ki je bilo posvečeno 

vključevanju mladih v mirovne procese in mediacijo. Prav tako je opravil številne dvostranske 

pogovore.

Člani delegacije iz urada predsednika in MZZ so Republiko Slovenijo zastopali na več kot 30 

visokih dogodkih, ki so potekali ob robu splošne razprave.

Delegacija MZ se je udeležila Visokega zasedanja GS OZN o boju proti tuberkulozi (26. 9. 

2018) in Visokega zasedanja GS OZN o preprečevanju in obvladovanju kroničnih nenalezljivih 

bolezni (27. 9. 2018), na katerem je minister za zdravje Samo Fakin podal tudi nacionalno 

izjavo. 

Ob robu splošne razprave je 28. 9. 2018 Slovenija skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo 

(SZO), Tajsko, Šrilanko, Surinamom, Estonijo, Litvo, Rusko federacijo in ob podpori številnih 

nevladnih organizacij organizirala stranski dogodek z naslovom »Alkohol, kronične nenalezljive 

bolezni in trajnostni razvoj«. Stranskemu dogodku je predsedoval minister za zdravje Samo 

Fakin. Predsednik Šrilanke, namestnica generalnega direktorja SZO in ministri Litve, Filipinov 

ter Surinama so v panelni razpravi predstavili svoje izkušnje in predloge za boljše naslavljanje 

škode zaradi rabe alkohola na globalni ravni. Uspešna izvedba stranskega dogodka, ki se ga je 

udeležilo približno 300 udeležencev, je prispevala k prepoznavnosti Slovenije kot aktivne 

članice mednarodne skupnosti na področju obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni in 

dejavnikov tveganja zanje. 

Koliko bodo slovenski davkoplačevalci plačali za obisk (letalske karte, hotelske 3.

nastanitve, dnevnice in ostali stroški?



Skupni stroški celotne delegacije (Urada predsednika Republike Slovenije – UPRS, MZZ, MZ 

ter spremstva varnostnikov) so znašali 107.260,30 evrov, od tega:

letalske vozovnice: delegacija UPRS – 18.184,92 evrov, delegacija MZZ – 14.686,66 evrov, -

delegacija MZ – 4.969,86 evrov, varnostniki – 13.146,05 evra;

hotelske nastanitve (The Kimberly Hotel & Suites): delegacija UPRS – 11.274,58 evrov, -

delegacija MZZ – 10.530,43 evrov, delegacija MZ – 5.439,27 evrov, varnostniki – 11.549,24 

evrov;

dnevnice: delegacija UPRS – 825,15 evrov (op.: Znesek vključuje tudi dnevnice službene -

poti v Washington D. C., kamor se je nadaljevala službena pot iz New Yorka. Znesek ne 

vključuje dnevnic predsedniku Republike Slovenije, ki se je že na začetku mandata 

odpovedal izplačevanju dnevnic za službene poti.), delegacija MZZ – 1.008,74 evrov, 

delegacija MZ – 460,24 evrov, varnostniki – 1.513,48 evrov;

ostali stroški po potnih nalogih: delegacija MZZ – 202,96 evrov, varnostniki – 86,99 evrov;-

uporaba VIP salona: 3.354,04 evra (op.: ob povratku je bila jutranja redna linija na relaciji -

Frankfurt – Ljubljana odpovedana, zato so člani delegacije čakali na naslednji let do 

popoldanskih ur); 

lokalni prevozi v New Yorku: delegacija UPRS in MZZ ter spremstvo – 9.484,11 evrov, -

delegacija MZ – 543,58 evrov.  

Če stroški ne bodo bremenili proračuna RS, kdo je kril stroške obiska GS ZN in za 4.

koga?

Stroški udeležbe za svoje udeležence krijejo pristojni državni organi: UPRS, MZZ, MZ in 

Ministrstvo za notranje zadeve.

S katerimi letalskimi linijami so predsednik republike in člani Vlade RS in ostali 5.

udeleženci zasedanja leteli v New York in v katerem letalskem razredu?

Udeleženci iz UPRS, MZZ in Ministrstva za notranje zadeve so leteli z rednimi letalskimi 

povezavami na relaciji Ljubljana – Dunaj – New York – Washington – Frankfurt - Ljubljana. V 

poslovnem razredu so potovali predsednik Borut Pahor, minister za zunanje zadeve dr. Miroslav 

Cerar, vodja kabineta predsednika dr. Alja Brglez, vodja kabineta ministra Gregor Krajc, 

svetovalec predsednika dr. Ernest Petrič, generalna direktorica Sabina Stadler Repnik in 

svetovalka predsednika Špela Vovk. Ostali člani delegacije so potovali v ekonomskem razredu.

Delegacija MZ je letela z rednimi linijami v ekonomskem razredu.

Ali so člani slovenske delegacije imeli še kakšne dvostranske pogovore in če da, s 6.

kom in kdo od članov?

Predsednik Borut Pahor se je srečal z generalnim sekretarjem OZN Antóniom Guterresom, s 

predsednico 73. zasedanja GS OZN Mario Fernando Espinosa Garcés, predsednikom Turčije 

Recepom Tyyipom Erdoganom, predsednikom Švice dr. Alainom Bersetom, predsednikom

vlade Kosova Ramushem Haradinajem, predsednikom Islandije Guðnijem Thorlaciusom in s 

predsednikom Gane Nano Akufo-Addom. 

Minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar je sodeloval na srečanju predsednika Boruta 

Pahorja z generalnim sekretarjem OZN in predsednico GS OZN ter nekaterih ostalih pogovorih 

predsednika. Poleg tega je opravil ločena dvostranska srečanja z zunanjimi ministri Združenih 

arabskih emiratov, Vietnama, Madžarske, Kolumbije in Irana. Ob robu transatlantske večerje se 

je srečal tudi z gostiteljem srečanja, ameriškim državnim sekretarjem Mikom R. Pompeom, 

naslednji dan pa opravil pogovor še s pomočnikom ameriškega državnega sekretarja za Evropo 

in Evrazijo dr. Wessom Mitchellom. 



Minister za zdravje Samo Fakin se je srečal z EU komisarjem za zdravje in varnost 
hrane Vytenisom Andriukaitisom, generalnim direktorjem SZO dr. Tedrosom Adhanom 
Ghebreyesusom, državnim sekretarjem v zveznem ministrstvu za zdravje Nemčije 
Lutzem Stroppejem, hrvaškim ministrom za zdravje Milanom Kujurdižićem ter 
ministrom za zdravje Litve Aurelijusom Veryga. 

Ostali člani delegacije so zastopali Slovenijo na preko 30 visokih dogodkih in sestankih 
na delovni ravni.

Prosim še za poimensko sestavo delegacij na zadnjih petih srečanjih.7.

Uradna delegacija na splošni razpravi 72. zasedanja Generalne skupščine OZN (sklep 

Vlade Republike Slovenije št. 51104-20/2017/3 z dne 14. 9. 2017):

dr. Miroslav Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije, vodja delegacije;-

Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve, član delegacije;-

Gregor Krajc, vodja kabineta predsednika vlade, član delegacije;-

Vlasta Vivod, vodja kabineta ministra za zunanje zadeve, članica delegacije;-

Tadeja Forštner Perklič, svetovalka predsednika vlade za zunanje zadeve, članica -

delegacije;

Tanja Subotić Levanič, svetovalka predsednika vlade za integrirane komunikacije, članica -

delegacije;

Blažka Kepic, vodja Sektorja za mednarodne organizacije v Ministrstvu za zunanje zadeve, -

članica delegacije.

Uradna delegacija na splošni razpravi 71. zasedanja Generalne skupščine OZN (sklep 

Vlade Republike Slovenije št. 51104-19/2016/3 z dne 28. 7. 2016):

Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, vodja delegacije;-

Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve, član delegacije;-

dr. Alja Brglez, vodja kabineta predsednika republike, članica delegacije;-

Vlasta Vivod, vodja kabineta ministra za zunanje zadeve, članica delegacije;-

Marko Makovec, svetovalec predsednika republike za zunanje zadeve, član delegacije;-

Špela Vovk, svetovalka predsednika republike za komuniciranje in odnose z javnostmi, -

članica delegacije;

Blažka Kepic, vodja Sektorja za mednarodne organizacije v Ministrstvu za zunanje zadeve, -

članica delegacije.

Uradna delegacija na splošni razpravi 70. zasedanja Generalne skupščine OZN (sklep 

Vlade Republike Slovenije št. 51104-15/2015/3 z dne 20. 9. 2015):

dr. Miroslav Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije, vodja delegacije;-

Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve, član delegacije;-

Janez Lenarčič, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, član delegacije;-

Vlasta Vivod, vodja kabineta ministra za zunanje zadeve, članica delegacije;-

Tina Štrafela, svetovalka predsednika vlade za odnose z javnostmi, članica delegacije;-

Blažka Kepic, v. d. vodje Sektorja za mednarodne organizacije v Ministrstvu za zunanje -

zadeve, članica delegacije.

Uradna delegacija na splošni razpravi 69. zasedanja Generalne skupščine OZN (sklep 

Vlade Republike Slovenije št. 51104-18/2014/5 z dne 12. 9. 2014):

Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, vodja delegacije;-

Bogdan Benko, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve, član delegacije;-

dr. Alja Brglez, vodja kabineta predsednika republike, članica delegacije;-

Marko Makovec, svetovalec predsednika republike za zunanje zadeve, član delegacije; -

Špela Vovk, svetovalka predsednika republike za komuniciranje in odnose z javnostmi, -

članica delegacije; 



Dušanka Božič, vodja pisarne predsednika republike, članica delegacije;-

Simona Leskovar, pooblaščena ministrica v pisarni državnega sekretarja Ministrstva za -

zunanje zadeve, članica delegacije.

Uradna delegacija na splošni razpravi 68. zasedanja Generalne skupščine OZN (sklep 

Vlade Republike Slovenije št. 51104-13/2013/3 z dne 25. 7. 2013):

Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, vodja delegacije;-

Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve, član delegacije;-

dr. Alja Brglez, vodja kabineta predsednika republike, članica delegacije;-

Vlasta Vivod, vodja kabineta ministra za zunanje zadeve, članica delegacije;-

Marko Makovec, svetovalec predsednika republike za zunanje zadeve, član delegacije; -

Špela Vovk, svetovalka predsednika republike za komuniciranje in odnose z javnostmi, -

članica delegacije; 

Špela Lajmiš, pooblaščena ministrica v kabinetu ministra za zunanje zadeve, članica -

delegacije;

Matjaž Nemec, osebni tajnik predsednika republike, član delegacije. -

MZ se je do sedaj udeležilo zgolj tistih dogodkov GS OZN, ko se je tema visokih zasedanj 

nanašala na pristojnosti MZ, in sicer leta 2010, 2011, 2014 in letos. 
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