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I. NAMESTO UVODA

Mimogrede, pričujoča letna poročila so bila tudi ena od številnih novosti, ki sem jih uvedel v desetletnem 
predsedniškem poslanstvu. 

V letošnjem poročilu glede najpomembnejših zadev ni mogoče spregledati ruske agresije na Ukrajino. Ta 
spreminja podobo Evrope in odpira številna vprašanja glede njene prihodnosti. Za potrebe tega uvoda naj 
bo dovolj poudariti, kako pomembno je, da je Slovenija del soglasja zahodnega sveta, da je treba Ukrajini 
pomagati. Čeprav si vsi želimo, da se vojna čim prej prevesi v mirno reševanje spora, je bistvenega pomena 
naša skupna odločitev, da je to najprej in predvsem odvisno od ukrajinskega naroda in njegovega vodstva, 
saj je Ukrajina napadena in ima pravico do obrambe. 

Sicer pa uvod k zadnjemu, desetemu letnemu poročilu, začenjam s številnimi opozorili mojih bivših dragih 
kolegov, ki so v svojih državah zaključevali dva mandata predsednikov republik. Številni so me opozorili, 
da so zadnji meseci nekako najtežji, toda ne zato, ker bi bili polni dela, temveč prav nasprotno, ker se 
nihče naj ne bi več zanimal zanje. 

Tega nisem hotel. Zato sem se vse do poletnih počitnic 2022 ob vseh drugih dejavnostih skrbno pripravljal 
tudi na ta čas slovesa. V bistvu smo obrnili piramido na glavo in načrtovali vse aktivnosti, kot da se mandat 
letos sploh ne bi končal, vse do zadnjega dne, 22. decembra letos. V tem smislu sem že 6. avgusta odpotoval 
na uradno slovesnost na Hrvaško, od tam pa na državniški obisk v Turčijo. Od vrnitve iz Ankare naprej tako 
rekoč ni bilo prostega dne. 

Ker sem se bil že dvakrat poslavljal s pomembnih položajev, predsednika parlamenta in vlade, sem iz 
osebne izkušnje vedel, kako je za določitev dediščine opravljenega dela bistven prav njegov konec. V 
tem smislu glede tega nismo želeli pustiti nobenih naključij. Kolikor je bilo mogoče, sem bil med ljudmi, 
prizadevno vršil svoja ustavna in zakonska pooblastila, opravil delovne in uradne obiske v tujini, gostil še 
zadnje 11. srečanje voditeljev pobude Brdo Brijuni Process in se opredeljeval do tistih vprašanj, ki so se 
mi zdela relevantna. 

Glede volitev, tudi predsedniških, se nisem javno opredeljeval. To je tudi sicer sodilo v okvir mojih prizadevanj, 
da kot predsednik republike nisem zgolj še en politik, ki ima o vsem stališča, temveč predsednik republike, 
ki je praviloma zelo zadržan, zlasti do tistih zadev, ki urejajo odnose moči in oblasti v državi. 

Godilo mi je, da sem prav proti koncu mandata dobil nekaj priznanj, ki so mi veliko pomenila, od sprejemov 
in lepih besed kolegov in prijateljev Mattarelle, Steinmeierja in Dude, do nagrade Evropske akademije 
znanosti in umetnosti in visokega priznanja Graditelji Evrope De Gasperi. 

Poslavljam se z zadoščenjem in upanjem, da sem po svojih najboljših močeh izpolnil pričakovanje ljudi, 
ki so me izvolili. Trudil sem se biti tudi predsednik tistih, ki me niso. Vseh deset let sem se trudil biti 
predsednik vseh. 

Borut Pahor 

December 2022 
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II. NEPOSREDNO IZVRŠEVANJE PRISTOJNOSTI 
PREDSEDNIKA REPUBLIKE

PREDLAGANJE KANDIDATK IN KANDIDATOV ZA DRŽAVNE IN 
EVROPSKE INSTITUCIJE

Predsednik republike je tudi v letu 2022 v okviru zakonskih pristojnosti državnemu zboru v imenovanje 
predlagal kandidatke in kandidate ( v nadaljevanju kandidate) za nosilce najvišjih funkcij v državi, pa tudi 
na ravni evropskih institucij. Kot običajno pred odločitvijo o posameznih kandidatih je predsednik republike 
po opravljenih pogovorih z njimi skrbno preučil predlagane kandidature. Prav tako je nadaljeval uspešno 
prakso posvetovanj z vodji poslanskih skupin in poslancema narodnosti o možni podpori posameznim 
kandidatom. Posvetovanja, ki jih je uvedel predsednik Pahor, niso predpisana, so pa dragocen prispevek 
k uspešnemu sodelovanju med predsednikom republike in državnim zborom. 

Predsednik republike je v letu 2022 predlagal v imenovanje kandidate za 7 funkcij v državi oziroma v 
institucijah EU. Odločanje o zadnjem predlaganem kandidatu bo na seji državnega zbora v decembru. 

Od	začetka	prvega	mandata	do	danes	je	predsednik	republike	predlagal	91	kandidatov	za	skupno	
80	najvišjih	državnih	funkcij	oz.	funkcij	v	institucijah	EU	v	okviru	njegovih	ustavnih	in	zakonskih	
pristojnosti.	Od	tega	je	70	kandidatov	predlagal	v	imenovanje	državnemu	zboru.	Državni	zbor	
jih	je	izvolil	58,	v	12	primerih	predlagani	kandidati	niso	bili	imenovani	v	prvem	krogu	in	je	bilo	
potrebno	volitve	ponoviti.	

Vsi kandidati, ki jih predsednik republike predlaga v imenovanje oziroma jih sam imenuje, se predstavijo 
tudi javnosti na javnih predstavitvah v predsedniški palači. Te potekajo vse od leta 2016, ko se je 
predsednik odločil, da je treba kandidacijske postopke za najvišje državne in nekatere evropske funkcije 
voditi bolj pregledno in dostopno javnosti. Javne predstavitve se vse bolj uveljavljajo in krepijo zaupanje 
javnosti v postopke izbire pri predsedniku republike, kandidatom pa omogočajo, da se javnosti neposredno 
predstavijo ter odgovorijo na vsa zastavljena vprašanja in morebitne dileme, ki se ob njihovi kandidaturi 
tudi javno omenjajo.

V	 predsedniški	 palači	 je	 potekalo	 70	 javnih	 predstavitev	 kandidatov	 za	 posamezne	 visoke	
funkcije.

IMENOVANJA V DRŽAVNEM ZBORU NA PREDLOG PREDSEDNIKA 
REPUBLIKE

Predlog kandidata za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja 

Predsednika republike je guverner Banke Slovenije pisno obvestil, da bo 5. aprila 2022 potekel mandat 
viceguvernerju dr. Primožu Dolencu.

Po objavljenem javnem pozivu, na katerega se je prijavilo 5 kandidatk in kandidatov, po presoji kandidatur 
in pridobljenih mnenjih poslanskih skupin v državnem zboru, se je predsednik republike odločil, da za 
mesto člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja predlaga kandidata mag. Marjana Divjaka. 

Na glasovanju na seji državnega zbora v februarju predlagani kandidat mag. Divjak ni dobil zadostne 
podpore za izvolitev. 
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Predsednik republike je v skladu z zakonom postopek ponovil in objavil nov javni poziv za zbiranje predlogov 
možnih kandidatov za viceguvernerja Banke Slovenije. Na javni poziv so se prijavili štirje kandidati. Na 
posvetovanjih z vodji poslanski skupin državnega zbora so poslanske skupine vladne koalicije predsedniku 
republike predlagale kandidata izven javnega poziva, mag. Milana Martina Cvikla in mu sporočile, da med 
vsemi kandidati edini uživa potrebno podporo za izvolitev

Predsednik republike je po preučitvi kandidatur in opravljenih pogovorih in posvetovanjih v juniju 
predsednici državnega zbora predlagal, da za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja državni zbor 
imenuje mag. Milana Martina Cvikla.

Mag. Milan Martin Cvikl je bil na seji državnega zbora 1. julija na predlagano funkcijo imenovan s 54 
glasovi podpore. 

Predlog kandidatke za predsednico Računskega sodišča Republike Slovenije

Na podlagi obvestila predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela, da mu 31. maja 2022 preneha 
mandat, je predsednik republike v januarju objavil poziv za zbiranje predlogov kandidatur za to mesto. Na 
javni poziv so se prijavili trije kandidati in ena kandidatka. 

Predsednik republike je prejete kandidature preučil in se po opravljenih pogovorih in posvetovanjih s 
poslanskimi skupinami odločil, da državnemu zboru za predsednico Računskega sodišča Republike 
Slovenije v imenovanje predlaga Jano Ahčin. 

Kandidatka Jana Ahčin je na glasovanju na oktobrski seji državnega zbora prejela 60 glasov in je bila tako 
imenovana za novo predsednico Računskega sodišča Republike Slovenije. 

Predlog kandidata za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja 

Po odstopu viceguvernerke Banke Slovenije dr. Irene Jean Vodopivec je guverner Banke Slovenije 
predsednika republike obvestil, da je državni zbor 1. julija 2022 sprejel sklep o njeni razrešitvi z 31. julijem 
2022. 

Predsednik republike je takoj za tem objavil javni poziv za zbiranje predlogov kandidatur za omenjeno 
funkcijo in v predvidenem roku prejel pet predlogov kandidatur. Po opravljenih pogovorih s kandidati 
in posvetovanjih z vodji poslanskih skupin državnega zbora se je odločil, da državnemu zboru za 
viceguvernerja – člana Sveta Banke Slovenije predlaga dr. Primoža Dolenca. 

Dr. Primož Dolenc je bil na oktobrski seji državnega zbora na predlagano funkcijo imenovan s 54 glasovi 
podpore. 

Predlog kandidatke za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije 

Predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Matej Accetto je predsednika republike obvestil, 
da je sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije akad. prof. dr. Marijan Pavčnik na 4. upravni seji 
Ustavnega sodišča, dne 16. maja 2022, podal odstop oziroma zahtevo po predčasni razrešitvi s funkcije 
sodnika Ustavnega sodišča, s predlogom, da bi delo ustavnega sodnika opravljal do 31. decembra 2022

Predsednik republike je tako 30. maja predsednici državnega zbora v skladu z 19. členom Zakona o 
ustavnem sodišču posredoval pismo, v katerem Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga razrešitev 
sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, akad. prof. dr. Marijana Pavčnika, z dnem 31. december 
2022. Takoj po prejemu obvestila o sprejetem sklepu o razrešitvi na seji državnega zbora je predsednik 
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republike objavil javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za mesto sodnika Ustavnega sodišča RS. 

Na poziv je predsednik republike prejel tri predloge kandidatur. Po presoji kandidatur, opravljenih 
pogovorih s kandidati in posvetovanjih z vodji poslanskih skupin je predsednik republike v državni zbor 
posredoval predlog, da za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije imenuje doc. dr. Nežo Kogovšek 
Šalamon. 

Dr. Neža Kogovšek Šalamon je na oktobrski seji državnega zbora prejela 53 glasov podpore in bila 
imenovana za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije. 

Predlog kandidata za sodnika na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu 

Predsednik republike je nadaljeval postopek za izvolitev kandidata za sodnika Sodišča EU v Luksemburgu, 
saj kandidat za to mesto na glasovanju v državnem zboru v maju 2021 ni dobil zadostne podpore. 

Ministrstvo za pravosodje je ponovilo javni poziv za to funkcijo in predsedniku republike posredovalo 
osem prejetih kandidatur. V nadaljevanju postopka sta dva kandidata od kandidature odstopila. 

Predsednik republike je v skladu z zakonom pridobil mnenje vlade in sodnega sveta o prijavljenih 
kandidatih. Sodni svet je sklenil oblikovati stališče le o tem, kateremu kandidatu daje prednost. Vlada 
Republike Slovenije je posredovala sprejeto pozitivno mnenje za vse predlagane kandidate in kandidatko. 

Na podlagi predloženih kandidatur, pridobljenih mnenj Vlade Republike Slovenije, Sodnega sveta 
Republike Slovenije in opravljenih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin, se je predsednik republike 
odločil, da za eno mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Sodišču Evropske unije v 
Luksemburgu Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga dva kandidata, dr. Marka Ilešiča in prof. 
dr. Jureta Vidmarja. Za to se je odločil, ker dr. Marko Ilešič na glasovanju za to funkcijo v prejšnji sestavi 
državnega zbora ni zbral potrebne večine glasov, prav tako pa na podlagi posvetovanj ni bilo mogoče 
ugotoviti jasne in izrazite podpore za njegovo izvolitev ali izvolitev prof. dr. Jureta Vidmarja. 

Na glasovanju na oktobrski seji državnega zbora je bil za kandidata za sodnika na Sodišču EU v Luksemburgu 
imenovan dr. Marko Ilešič z 48 glasovi podpore. 

Predlog kandidatke za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu

Slovenija nima zagotovljenega mesta sodnika na tem sodišču in še nikoli ni predlagala kandidatov za to 
mesto. Tokrat pa se je pokazala možnost, da se na volitvah dela sodnikov tega sodišča na 22. zasedanju 
Skupščine držav pogodbenic Mednarodnega kazenskega sodišča, decembra 2023 Slovenija prvič poteguje 
za izvolitev slovenske kandidatke v skupini vzhodnoevropskih držav.

Ministrstvo za pravosodje je tako v juliju objavilo razpis za eno mesto kandidatke ali kandidata za sodnika 
na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu za mandat od leta 2024 dalje. Predsedniku republike je po 
razpisu posredovalo dve kandidaturi prijavljenih kandidatk. 

V svojem mnenju sta tako vlada kot sodni svet obe predlagani kandidatki ocenila kot zelo primerni in 
visoko strokovno kvalificirani. 

Na podlagi predloženih kandidatur, pridobljenih mnenj in opravljenih pogovorov s kandidatkama ter 
posvetovanj z vodji poslanskih skupin, se je predsednik republike odločil, da za eno mesto kandidatke ali 
kandidata za sodnico ali sodnika na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu za mandat od leta 2024 
dalje Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga mag. Beti Hohler.

Mag. Beti Hohler je bila na glasovanju na novembrski seji državnega zbora imenovana za kandidatko za 
sodnico Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu z 78 glasovi podpore poslank in poslancev. 
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Predlog kandidata za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja

Guverner Banke Slovenije je predsednika republike konec avgusta obvestil, da 28. februarja 2023 poteče 
mandat viceguvernerju Jožefu Bradešku. Hkrati s tem ga je zaprosil, da bi v prid nemotenemu delovanju 
Banke Slovenije predlaganje kandidata za to mesto predsednik republike speljal še v času njegovega 
mandata. 

Predsednik republike je v skladu z zakonom o Banki Slovenije objavil javni poziv za zbiranje kandidatur za 
to mesto in prejel pet predlogov kandidatur. 

Po presoji kandidatur in po opravljenih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin v državnem zboru, se 
je predsednik republike Borut Pahor odločil, da za mesto člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja 
predlaga kandidata prof. dr. Marka Pahorja, rednega profesorja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Državni zbor bo o kandidaturi dr. Marka Pahorja odločal na seji državnega zbora, ki se bo pričela 14. 
decembra. 

RAZPIS REDNIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR 

Razgovor	s	člani	Državne	volilne	komisije	in	napoved	razpisa	volitev

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 20.januarja povabil na pogovor člane Državne volilne 
komisije in jih uradno obvestil o svoji odločitvi o razpisu letošnjih rednih volitev v Državni zbor Republike 
Slovenije. Vsebino pogovora je predsednik republike povzel v izjavi za javnost po koncu srečanja: 

» Lani v začetku novembra, 3. in 4. novembra sem se v državnem zboru na ločenih pogovorih posvetoval 
o datumu razpisa parlamentarnih volitev. Razen ene poslanske skupine je bilo sicer soglasno mnenje, 
da je prvi možni datum, 24. april 2022 najboljša izbira. Tako sem že v začetku novembra, takoj po koncu 
posvetovanj, obvestil javnost o svoji nameri, da z odlokom določim 24. april 2022 kot dan izvedbe 
državnozborskih volitev.

V tem primeru bom v odloku določil za dan začetka volilnih opravil 14. februar 2022.

Ker imamo še vedno opraviti z covidnimi razmerami, sem se odločil danes povabiti na pogovor Državno 
volilno komisijo, z namenom, da se dovolj zgodaj uradno seznani z dnevom izvedbe volitev ter ustrezno 
prilagodi vse postopke in opravila, tudi glede na covidne razmere tako, da bodo imeli vsi volilni upravičenci 
možnost glasovanja, tako ali drugače.

Državno volilno komisijo sem danes obvestil, da bom 9. februarja podpisal odlok o razpisu rednih volitev v 
državni zbor, da bom kot datum za začetek volilnih opravil določil 14. februar, kot dan za izvedbo volitev 
pa 24. april 2022.

Ocenjujem, da ima Državna volilna komisija dovolj časa, da tudi v covidnih razmerah pripravi, organizira 
in izvede volitve tako, da nad rezultati volitev ne bo nobene sence dvoma.

Dejal sem že, da se že v začetku novembra niso prav vse poslanske skupine strinjale z mojo izbiro datuma 
volitev. Tako takrat, kot danes, se je poslanec Jelinčič zavzel za izvedbo volitev 5. junija 2022. To je 
legitimno stališče, vendar je moja pristojnost in moja odgovornost, da se odločim in podpišem odlok

Ocenjujem,	da	 je	 tudi	v	 teh	covidnih	 razmerah	 izbrani	datum	za	 izvedbo	volitev	24.	april	2022	
najprimernejši	datum.

Glede covidnih razmer naj med drugim povem, da je bilo v zadnjih dveh letih v teh razmerah v evropskih 
državah opravljenih več kot 40 volitev na lokalni, deželni in državni ravni, pri čemer so našli različne 
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načine za nemoten potek volitev. Mimogrede, na Portugalskem bodo na vrhu 5. vala konec tega meseca 
izvedli parlamentarne volitve.

Ne glede na povečano število okužb, vrh petega vala sicer pričakujemo do konca meseca, vlada ni 
razglasila epidemije. Poleg tega kljub povečanemu številu okužb ni zaprtja države, temveč prav nasprotno, 
popuščanje ukrepov glede dolžine karantene za normalno omogočanje dela in življenja.

Zavoljo vseh teh in drugih razlogov sem se odločil, da bom 9. februarja podpisal Odlok o razpisu rednih 
volitev v državni zbor. V njem bo kot datum začetka volilnih opravil določen 14. februar, dan izvedbe 
volitev v državni zbor pa 24. april.

Hvaležen sem predsedniku Državne volilne komisije, njenim članicam in članom, direktorju ter njegovim 
sodelavcem, ker vem, da se bodo absolutno potrudili pripraviti vse potrebno za izvedbo volitev in 
ugotovitev rezultatov volitev.«

Podpis	Odloka	o	razpisu	volitev

Predsednik republike je 9. februarja podpisal Odlok o razpisu letošnjih rednih volitev v Državni zbor 
Republike Slovenije. Po podpisu odloka je predsednik republike nagovoril državljanke in državljane.

Izjava predsednika republike:

Spoštovane državljanke in državljani,

danes sem na podlagi Ustave Republike Slovenije in Zakona o volitvah v Državni zbor podpisal Odlok o 
razpisu rednih volitev v državni zbor.

Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije danes, 9. februarja 2022.

V skladu z njim se za dan razpisa rednih volitev, s katerimi začnejo teči roki za volilna opravila, šteje 
ponedeljek, 14. februar 2022.

Redne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije bodo potekale v nedeljo, 24. aprila 
2022.

V zvezi z datumom volitev čutim dolžnost javnosti pojasniti razloge za njegovo izbiro.

Pri odločitvi glede izbire datuma sem vezan na ustavno in zakonsko določene roke. Skladno s predpisi se 
redne volitve opravijo najprej 2 meseca pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega državnega zbora 
in najkasneje 15 dni pred tem.

V skladu s tem je prvi možni datum za izvedbo letošnjih rednih parlamentarnih volitev v nedeljo, 24. 
aprila, zadnji možni datum pa v nedeljo, 5. junija.

Po presoji vseh okoliščin in po ločenih posvetih s poslanskimi skupinami sem za dan volitev izbral prvi 
možni datum, 24. april 2022.Prepričan sem, da je v sedanjih političnih razmerah izbira prvega možnega 
datuma volitev najprimernejša.

 zadnjih dveh letih je bilo slišati pozive po predčasnih volitvah, o čemer bi lahko odločila vlada ali državni 
zbor. Vendar nista in volitve bodo torej redne, za dan volitev pa je izbran prvi možni datum med vsemi. 
Med drugim to omogoča oblikovanje vlade še pred parlamentarnimi počitnicami.

Danes je tretjič, ko v svojih dveh mandatih predsednika republike podpisujem odlok o razpisu volitev v 
državni zbor.
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Dvakrat leta 2014 in 2018 so bile volitve predčasne, letos pa bodo redne volitve.

Poleg presoje političnih okoliščin je letos izjemoma velikega pomena presoja zdravstvenih razmer. Glede 
tega sem upošteval naslednja dejstva:

- v državi ni razglašena epidemija,

- ukrepi za zajezitev okužb se ne zaostrujejo, temveč se rahljajo,

- volitve so bile, razmeram primerno, v času pandemije izvedene v številnih evropskih državah, 
nazadnje predčasne parlamentarne volitve na Portugalskem. Pri nas pa smo uspešno izvedli 
referendum.

Pri odločanju glede datuma volitev sem glede na politične in zdravstvene razmere lani jeseni ocenil, da 
je za vse in vsakogar pomembno in najbolje, če javnost čim prej seznanim s svojo namero glede tega.

Zato sem že v začetku novembra lanskega leta opravil ločene obiske pri vodjih poslanskih skupin v 
državnem zboru ter se ob robu posvetov o drugih vprašanjih posvetoval tudi o izbiri datuma volitev.

Izkazalo se je, da so, razen ene poslanske skupine, vse ostale načelno soglašale z mojo namero, da za 
datum volitev izberem prvi možni datum.

Zato sem že 5. novembra 2021 javnost obvestil, da nameravam izbrati 24. april 2022 za dan volitev v 
državni zbor. Prav tako sem ocenil za koristno, če še pred današnjim podpisom odloka o svoji nameri 
uradno obvestim Državno volilno komisijo. Zato sem jo 20. januarja letos povabil na srečanje, jo obvestil 
o svoji odločitvi in jo zaprosil, naj s pripravami na volitve ne odlaša, saj so spričo zdravstvenih razmer te 
priprave in izvedba volitev zahtevnejše.

Hočem poudariti, da je bilo pravočasno, celo predčasno obveščanje javnosti in institucij o moji nameri 
glede izbire datuma volitev zelo pomembno in koristno, v prid vseh in vsakogar.

V tem smislu pričakujem, da bodo volitve izvedene tako, da bomo imeli vsi možnost oddati svoj glas in 
izvoliti novo sestavo poslank in poslancev državnega zbora in da glede njihovega izida ne bo nobene 
sence dvoma.

Spoštovane državljanke in državljani,

v tem okviru, v okviru jasnosti in predvidljivosti, danes napovedujem moje ravnanje, ki mi ga po volitvah, pri 
sklicu konstitutivne seje Državnega zbora in oblikovanju vlade, nalagajo ustavne in zakonske pristojnosti.

Zlasti se mi zdi pomembno obvestiti politične igralce in vso javnost o podelitvi mandata za sestavo nove 
vlade.

Mandat za sestavo vlade bom po posvetih z vodji poslanskih skupin, kot to določa 111. člen Ustave 
Republike Slovenije, podelil tisti kandidatki ali kandidatu za predsednico ali predsednika vlade, ki bo med 
poslankami in poslanci užival potrebno, torej absolutno podporo, 46 glasov ali več

Vodje poslanskih skupin bom prosil, da mi to podporo izkažejo s podpisi poslank in poslancev.

Zavedam se, da to ni predpisana norma. Toda zlasti izkušnje po volitvah predsednika vlade leta 2018 in 
2020 napotujejo k običaju, da se potrebna podpora izkaže predsedniku republike s podpisi poslank in 
poslancev. To se je izkazalo za zelo koristno in verodostojno, ko so februarja 2020 predlagatelji izkazali 
potrebno podporo za kandidaturo sedanjega predsednika vlade z zadostnim številom podpisov poslank 
in poslancev.

Prav tako želim odločevalce in javnost po tej uradni poti obvestiti, da bom v primeru, če po posvetih 
s poslanskimi skupinami ne bo nedvoumne potrebne podpore poslank in poslancev kandidatu za 
mandatarja, priložnost za izvolitev na ta položaj zaupal predsednici ali predsedniku stranke, ki bo 
relativna zmagovalka volitev.
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Glede vprašanja relativnega zmagovalca volitev je potrebno pred volitvami jasno odgovoriti na vprašanje, 
ali naj koalicije strank, ki bodo na volitvah nastopile samostojno, pri odločitvi glede podelitve mandata za 
sestavo vlade razumem kot seštevek poslanskih mandatov vseh strank, ki jo sestavljajo, ali ne.

Spoštovane državljanke in državljani,

ob današnji priložnosti naj v luči bližajoče se predvolilne kampanje izrazim še nekaj pozivov in želja.

Prvič; ves ta politični proces je na koncu vseh koncev namenjen ljudem, da se kot ljudstvo, kot suveren, 
odločimo o tem, koga in zakaj želimo na oblasti, neposredno v zakonodajni in posredno v izvršni veji 
oblasti. Nam vsem kot ljudstvu, kot suverenu, na volitvah poslank in poslancev v Državni zbor, pripada ta 
izključna pravica.

Namen tega demokratičnega političnega procesa je, da nam tisti, ki se potegujejo za naše zaupanje in 
mandat čim jasneje, razumljivo, pošteno in po najboljših močeh utemeljijo, zakaj so prav oni najboljša 
izbira za nas in za Slovenijo.

Drugič; povsem razumljivo je, da se v predvolilnem času poudarjajo razlike med tekmeci. Razlike so 
nepogrešljiv sestavni del demokratične družbe in demokratičnega političnega soočenja.

Vendar na koncu vseh koncev soočenja razlik služijo temu, da se ugotovi, kdo in kako jih je sposoben 
upoštevati in premostiti v skupno dobro. Pozivam vse, da imajo to poslanstvo skrbi za skupno dobro 
nenehno pred očmi.

Tretjič; pozivam k visoki ravni kulture dialoga. Politične, ideološke in druge razlike ter zlasti ton razprave 
v predvolilnih soočenjih, naj nas razdvojijo le toliko, kolikor si lahko potem opomoremo kot skupnost. 
Vse, kar bi bilo nad to sposobnostjo obnovitve politične, narodne in čisto človeške skupnosti, bi v osnovi 
spodkopalo načrte za našo skupno prihodnost.

Tako, kot bo nekdo zmagal, tako bo vladal. Ne bo mogoče zmagati z razdvajanjem, potem pa vladati s 
pozivanjem k sodelovanju in enotnosti.

In nenazadnje; zelo pomembno je, da se ljudje lahko odločimo, komu naj zaupamo mandat tudi na osnovi 
načrtov za prihodnost. To, se mi zdi, zdaj pogrešamo.

Predvolilna soočenja naj ne bodo zožena zgolj na vprašanja, kdo bo sodeloval s kom ali proti komu. To je 
tudi zelo dragocen čas za razpravo o vizijah in stvarnih načrtih za prihodnost.

Redko kdaj tako kot letos, zaradi prelomov v razvojnih paradigmah in spremenjenih globalnih 
okoliščinah, potrebujemo verodostojno programsko in vsebinsko razpravo; od načrtov za nadgradnjo 
javnega zdravstvenega sistema preko gospodarskega okrevanja in socialne povezanosti po pandemiji do 
uveljavitve vladavine prava in naše evropske in zunanje politike.

Spoštovane državljanke in državljani,

želim si, da bi se nas čim več udeležilo skorajšnjih parlamentarnih volitev. Vsak bo glasoval po svoji vesti 
in tako kot meni, da je prav zanj in za skupnost.

Prihodnost naše skupnosti se je znašla pred številnimi problemi, toda tudi pred številnimi priložnostmi za 
boljše in bolj pravične rešitve.

Želim si, da bi v naslednjih mesecih spoštljiva in vsebinsko bogata razprava ljudem ponujala oprijemljivo 
upanje in optimizem glede naše prihodnosti in prihodnosti naših otrok.

Hvala za vašo pozornost in vse dobro.« 
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Predsednik	republike	na	neformalnem	srečanju	sprejel	predsednika	Gibanja	Svoboda

Predsednik republike je po izvedenih rednih volitvah v državni zbor na neformalno srečanje sprejel dr. 
Roberta Goloba, predsednika Gibanja Svoboda, ki je na volitvah dobilo največji delež glasov volivk in 
volivcev.

Po neformalnem srečanju sta predsednik republike in dr. Golob v Kristalni dvorani Predsedniške palače 
podala izjavi za javnost. 

Izjava predsednika republike: 

»Danes sem, v skladu s tradicijo in običaji, sprejel na neformalni pogovor zmagovalca državnozborskih 
volitev, predsednika gibanja Svoboda dr. Roberta Goloba .Čestital sem mu za zmago in se priporočil za 
dobro sodelovanje.

Z dr. Golobom, najverjetnejšim mandatarjem za sestavo vlade, sva se pogovorila o postopkih pri oblikovanju 
vlade in najini vlogi in pristojnostih pri tem. Tudi glede tega sem mu zagotovil polno sodelovanje, zlasti v 
njegovi želji, da bi vlado oblikoval čimprej ko je mogoče.

V tem smislu sva se podrobno seznanila z vsemi nadaljnjimi koraki, ki so potrebni do končnega oblikovanja 
vlade. Običajno je potreben čas za sestavo vlade okrog dva meseca. Če bi vse teklo gladko in brez zapletov 
bi morda lahko novo vlado dobili v začetku junija.

Dr. Goloba sem obvestil o mojih namerah, glede ravnanj v moji pristojnosti.
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Takoj, ko dobim Poročilo Državne volilne komisije, bom podpisal Ukaz o sklicu konstitutivne seje Državnega 
zbora. Pričakujem, da bom podpisal Ukaz konec prihodnjega tedna, kar bi omogočilo sklic konstitutivne 
seje, najverjetneje 13. maja letos.

Ko me bo novoizvoljeni predsednik ali predsednica Državnega zbora obvestil, da so konstituirane poslanske 
skupine se bom z njimi, v skladu z Ustavo republike Slovenije posvetoval o predlogu za mandatarja. 
Najverjetneje bo to v dneh okrog 23. maja.

V zvezi s tem me je dr. Golob obvestil, da bom prejel predlog s potrebnim številom podpisov poslank in 
poslancev.

To mi omogoča, da lahko takoj, brez dvomov ugotovim voljo Državnega zbora in mu pošljem predlog 
kandidata za predsednika vlade. Pričakujem, da bom to storil že na dan, ko bom opravil posvete z vodji 
poslanskih skupin.

Tu se moje pristojnosti glede oblikovanja vlade zaključijo, na osnovi predpisov in dosedanjih praks pa 
lahko ugotovimo, da bi, če bi teklo vse gladko, vlado lahko dobili v začetku junija ali najkasneje konec 
junija letos.

Kot rečeno, sem dr. Golobu kot zelo verjetnemu novemu predsedniku vlade izrazil željo in pripravljenost 
za tvorno sodelovanje. Z moje strani ga bo deležen toliko, kolikor ga bo, kot predsednik vlade željan. Tako 
sem ravnal z vsemi predsedniki in predsednico vlade doslej.

Kot sem v teh 10 letih večkrat povedal, kot predsednik republike vlad niti ne podpiram niti ne podiram, 
temveč z njimi sodelujem. Z dr. Golobom sva izrazila vzajemno pripravljenost za tvorno sodelovanje v 
korist države in njenih ljudi. Vlada dr. Goloba bo 6. vlada s katero bom v mojih dveh mandatih predsednika 
republike sodeloval.

Moje sodelovanje z vladami je bilo in bo do konca osnovano na istih merilih in kriterijih, ne glede na 
to, kdo je vlado vodil in kakšna je bila koalicija. S tem se ne strinjajo vsi, vendar velika večina ljudi to 
sprejema kot verodostojno vlogo predsednika republike v duhu njegovih ustavnih pooblastil.

In naposled:

Dr. Golob bo torej šesti predsednik 6. vlade v mojih dveh mandatih s katerim bom sodeloval. Ponosen 
sem, da smo uspeli vsakič opraviti miren in gladek prenos oblasti.

Poleg tega bi rad posebej poudaril, kako zelo pomembno je, da ljudje zaupajo v demokracijo kot sistem, 
ki jim omogoča izbiro različnih vlad in oblasti in njihovo menjavo, ko se tako odločijo.

To je pomembno spričevalo demokratične zrelosti države. Iz primerov celo v zrelih demokracijah vidimo, 
da to ni samoumevno.

Dr. Golobu še enkrat čestitam za zmago, želim mu hitro in uspešno oblikovanje vlade, da jo uspešno vodi 
in izpolni visoka pričakovanja ljudi, tudi tistih, ki niso volili zanj, ter se priporočam za tvorno sodelovanje.

Podpis	Ukaza	o	sklicu	prve	seje	državnega	zbora

Predsednik republike je 8. maja sprejel predsednika Državne volilne komisije Petra Goloba in direktorja 
Državne volilne komisije Dušana Vučka. Predsedniku republike je predsednik DVK predal uradni Zapisnik o 
ugotovitvi izida volitev v državni zbor 24. aprila 2022.

Po končanem srečanju je predsednik republike podpisal Ukaz o sklicu prve seje Državnega zbora Republike 
Slovenije, na podlagi katerega se je Državni zbor sestal na prvi seji v petek, 13. maja 2022, ob 11. uri.
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Govor	predsednika	republike	na	prvi	seji	državnega	zbora

Predsednik republike se je 13. maja udeležil prve seje Državnega zbora Republike Slovenije devetega 
mandatnega obdobja, kjer je imel nagovor.

Ob začetku nagovora je predsednik Pahor spomnil na četrtkovo nesrečo v tovarni Melamin v Kočevju, v 
kateri je umrlo pet oseb, dve osebi pa sta v kritičnem stanju. V imenu države je izrazil sožalje in sočutje z 
njihovimi družinami. Dejal je, da bo država storila vse, kar je v njeni moči, da bo v tej tragediji v pomoč. 
Navzoče v DZ je pozval, da se umrlim poklonijo z minuto molka.

Govor predsednika republike: 

Spoštovani gospod predsedujoči,

spoštovane poslanke in poslanci,

sprejmite, prosim, moje iskrene čestitke za vašo izvolitev.

Želim vam uspešno delo za skupno dobro.

Sprejmite, prosim, tudi moje iskreno priporočilo za naše odlično sodelovanje.

Vsem, ki smo tako ali drugače poklicani za vodenje državnih zadev privoščim zadoščenje, da po najboljših 
močeh izpolnjujemo visoka pričakovanja ljudi.

Visoki zbor,

predstavljamo ljudstvo in v njegovem imenu, skladno s pristojnostmi, vodimo državo. Zaupana nam je 
skrb za mir in varnost, blaginjo in ugled Slovenije v svetu. O tem, kako to doseči, imamo, tako kot ljudje, 
ki jih predstavljamo, različna stališča in poglede. Ta različnost je velikansko bogastvo, če znamo z njim 
prav ravnati.

Z našo funkcijo smo privzeli neko državniško poklicanost, da to različnost spoštujemo in jo usklajujemo. 
Naše sodelovanje v skupno dobro krepi splošno zaupanje v demokracijo, politiko in v državo.

Visoki zbor,

v letošnjem letu čaka mene kot predsednika republike in vas kot državni zbor nekaj skupnih nalog.

Prva je oblikovanje nove slovenske vlade.

V skladu z 225. členom Poslovnika Državnega zbora moram najkasneje v 30 dneh po konstituiranju 
državnega zbora predlagati kandidata za predsednika vlade. Na voljo imam torej 30 dni, vendar s 
predlogom ne bom po nepotrebnem odlašal. Državni zbor bom o tem seznanil takoj, ko bo mogoče.

Ko me bo predsednik državnega zbora obvestil, da so imenovani vsi vodje poslanskih skupin, jih bom v 
skladu s 111. členom ustave povabil na posvet o kandidatu za predsednika vlade.

Glede na izkušnje smemo pričakovati, da bodo posvetovanja najpozneje v ponedeljek, 23. maja letos.

Glede na razplet volitev in izjave voditeljic in voditeljev parlamentarnih strank pričakujem, da bom še 
istega dne ugotovil prepričljivo podporo za mandatarja.

Tako bom še istega dne, torej najpozneje v ponedeljek, 23. maja, podpisal predlog kandidature za 
predsednika vlade in vam jo poslal v Državni zbor.

V tem smislu bom v okviru svojih pooblastil storil vse, kar je v moji moči, za čimprejšnje oblikovanje nove 
vlade.
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Izkoriščam to priložnost, da se vladi predsednika Janeza Janše, ki ji s konstituiranjem preneha poln mandat, 
zahvalim za njeno delo v zahtevnih okoliščinah in naše dobro sodelovanje.

Visoki zbor,

poleg oblikovanja nove vlade nam zakon nalaga skupno vlogo pri izbiri in izvolitvi novega predsednika 
Računskega sodišča. Mandat sedanjemu predsedniku poteče 31. maja letos.

Skladno s posvetom z vodji poslanskih skupin prejšnjega sklica Državnega zbora sem v pozivu za zbiranje 
predlogov možnih kandidatov določil kot rok za oddajo prijav 15. april 2022.

Na poziv so se prijavili štirje kandidati.

V skladu z že omenjenim posvetom z vodji poslanskih skupin prejšnjega sklica Državnega zbora sem v 
ponovnem pozivu za zbiranje predlogov za imenovanje viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije, kot 
rok za oddajo prijav določil 6. maj 2022.

Prijavljeni so štirje kandidati.

Ker je mandat dosedanjemu viceguvernerju potekel 5. aprila, je v tem trenutku ta položaj nezaseden. 
Poslanske skupine v Državnem zboru vljudno prosim, da se čim prej posvetujejo o prijavljenih kandidatih.

Vodjem poslanskih skupin predlagam, da se o času posvetovanj o izbiri kandidatov za obe funkciji 
pogovorimo že na posvetovanju, ki je namenjeno izbiri kandidata za novega predsednika vlade.

Visoki zbor,

v skoraj desetih letih dveh mojih mandatov sem oz. bom sodeloval s štirimi sestavami Državnega zbora.

Izkoriščam to priložnost, da se iskreno zahvalim vsem poslankam in poslancem, s katerimi sem doslej 
oblikoval predloge kandidatur za visoke položaje v državi. Izkazalo se je, da so posvetovanja koristna, 
čeprav se je tudi zgodilo, da predlagani kandidat ali kandidatka ni dobil potrebne podpore pri glasovanju 
v Državnem zboru.

Dejstvo pa je, da v vseh teh letih nikoli ni prišlo do t. i. institucionalnega deficita ali krize posameznih 
institucij, ker nam ne bi pravočasno uspelo izvoliti njihovih predstojnikov.

To se mi zdi za nemoteno, učinkovito in demokratično delovanje politične in pravne države in njenih 
institucij velikega pomena in dosežek, na katerega smo lahko vsi skupaj ponosni. V tem smislu se v enaki 
meri za tvorno sodelovanje priporočam tudi tej novi sestavi Državnega zbora.

Visoki zbor,

nova zakonodajna in izvršna oblast začenjata mandat v domačih in mednarodnih razmerah, ki upravičeno 
vzbujajo dolžne skrbi, ni pa nobenih razlogov za strah, če bomo ob običajnem političnem razhajanju znali 
pri pomembnejših državnih zadevah poiskati skupni jezik.

Jasno je, da smo se skupaj z zahodnim svetom znašli v položaju, ki nas posebej preizkuša. Komaj se je, 
upajmo, končala huda dveletna svetovna zdravstvena kriza, se je začela strašna vojna v Ukrajini.

Optimistične napovedi o okrevanju svetovnega gospodarstva so se umirile.

Skupaj z našimi partnerji in zavezniki v EU in NATO bomo morali dobro in modro premišljati, kako skupaj 
naprej.

Toda vse to niso nerešljivi problemi.

Slovenija je iz zdravstvene krize izšla v boljši kondiciji kot iz finančne, naše možnosti, da pospešimo 
vsestranski razvoj, so ugodne. Koliko bomo pri tem uspešni, je v veliki meri odvisno tudi od tega, kakšno 
splošno družbeno razpoloženje bomo uspevali ustvariti.
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Bomo navdihovali spoštovanje in sodelovanje ali prezir in izključevanje?

Odgovor je odvisen samo od nas in od nas samih.

V nas so položeni upi naših ljudi.

Srečno Slovenija!

Oblikovanje	predloga	za	izvolitev	novega	predsednika	vlade	

Predsednik republike je v skladu s 111. členom Ustave Republike Slovenije, 23. maja opravil uradne 
pogovore z vodji poslanskih skupin. V pogovorih je nedvoumno ugotovil, da dr. Robert Golob uživa 
potrebno podporo poslank in poslancev. Predsednik Pahor je zato predsednici Državnega zbora RS mag. 
Urški Klakočar Zupančič poslal pismo s predlogom, da Državni zbor RS izvoli dr. Roberta Goloba za novega 
predsednika vlade.

Govor predsednika republike:

»Gospe in gospodje,

obveščam vas, da sem v skladu s 111. členom Ustave RS danes, 23. Maja 2022, opravil uradne pogovore z 
vodji poslanskih skupin. V pogovorih sem lahko nedvoumno ugotovil, da dr. Robert Golob uživa potrebno 
podporo poslank in poslancev za izvolitev za predsednika vlade. Ta volja je izkazana tudi s podpisi 53 
poslank in poslancev.

Zato sem danes podpisal pismo predsednici državnega zbora, v katerem jo obveščam, da Državnemu 
zboru Republike Slovenije predlagam dr. Roberta Goloba za predsednika vlade.

Pismu sem priložil tudi soglasje kandidata.

S tem so izpolnjeni vsi formalin pogoji, da državni zbor najprej v 48 urah, najpozneje pa v 7 dneh po 
vložitvi mojega predloga, odloči o kandidaturi dr. Roberta Goloba za predsednika vlade.

Dr. Robertu Golobu, kandidatu za predsednika vlade ob tej priložnosti iskreno čestitam.

Želim mu srečno pot pri oblikovanju in imenovanju vlade.

Iskreno se mu priporočam za odlično sodelovanje.

Spoštovani,

v skoraj desetih letih mojega predsedovanja državi bo dr. Robert Golob peti predsednik vlade s katerim 
bom sodeloval. Njegova vlada bo šesta vlada, kateri se priporočam za najboljše sodelovanje.

Ponosen sem, da so menjave vlad vselej potekale mirno in demokratično. To je pomemben zrelostni izpit 
slovenske demokracije. Pri sodelovanju z vsemi predsedniki vlad sem imel enaka merila in čutil enako 
dolžnost za tvorne odnose. Vsakič pa sem vsakemu od njih prepustil, da je določil obseg in zavzetost tega 
sodelovanja.

Tudi danes ponovim, da vlad ne podpiram, jih ne podiram, temveč z njimi sodelujem.

Ponavljam oceno, da ima Slovenija s pričo domačih in mednarodnih razmer lahko sicer dolžne skrbi, ni pa 
razloga za strah, če bo dovolj modrosti za spoštovanje in sodelovanje.

Skupaj zmoremo skoraj vse, razdeljeni pa skoraj nič.« 
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SREČANJA S PREDSTAVNIKI INSTITUCIJ IN CIVILNE DRUŽBE

Predsednik	Pahor	v	opravičilu	izbrisanim:	"Danes	za	neustavno	dejanje	izbrisa	prevzemamo	
moralno	odgovornost	in	ga	privzemamo	v	kolektivni	zgodovinski	spomin"

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Predsedniški palači 25. februarja 2022, na predvečer 30. 
obletnice izbrisa oseb iz Registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije, priredil slovesnost, na kateri 
je poleg njega spregovoril tudi predsednik Civilne iniciative izbrisanih aktivistov Irfan Beširevič.

Predsednik	Republike	Slovenije	Borut	Pahor	se	 je	v	govoru	v	svojem	 imenu	 in	 imenu	države	
izbrisanim	opravičil	za	nezakonito	dejanje	izbrisa	25.671	oseb	iz	registra	stalnega	prebivalstva.

Obeležitev 30. obletnice je potekala na predvečer obletnice izbrisa, ko so slovenske oblasti 26. februarja 
1992 iz Registra stalnih prebivalcev Slovenije neustavno izbrisale 25.671 ljudi. Ustavno sodišče Republike 
Slovenije je leta 1999 in leta 2003 odločilo, da je bil izbris neustaven. Evropsko sodišče za človekove 
pravice je leta 2012 ugotovilo, da so bile izbrisanim kršene človekove pravice, in sicer pravica do varstva 
zasebnega in družinskega življenja (8. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah)in do učinkovitega 
pravnega sredstva (13. člen konvencije) ter prepoved diskriminacije (14. člen konvencije).
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Govor predsednika republike:

Spoštovane gospe in gospodje,

Slovenija je lani praznovala 30 let samostojnosti, letos pa 30 let mednarodnega priznanja in uveljavitve 
v svetu.

V teh tridesetih letih so bili storjeni dosežki in presežki, na katere smo lahko upravičeno ponosni in 
navdihujejo naša prihodnja stremljenja.

Prav v tej dvorani Predsedniške palače smo se na petnajstih slovesnostih vzneseno spominjali prelomnih 
dogodkov, ki so omogočili osamosvojitev, obrambo in mednarodno uveljavitev Slovenije – od ustanovitve 
Odbora za zaščito človekovih pravic, Majniške deklaracije in prvih demokratičnih strankarskih volitev do 
sprejema ustavnih dopolnil in podpisa Brionske deklaracije.

Vse to je omogočilo ustanovitev lastne države, da bo bolj demokratična, bolj pravična in bolj svobodna. 
Ob obletnicah vseh teh sijajnih dogodkov nas je preveval ponos.

Trideset let po tem mora biti Republika Slovenija dovolj politično in moralno zrela, da javno in glasno 
sprevidi tudi neslavna in nesprejemljiva ravnanja, jih obžaluje in se zanje opraviči.

Spoštovane gospe in gospodje,

slovenske oblasti so na jutrišnji dan pred tridesetimi leti iz registra stalnih prebivalcev nezakonito izbrisale 
25.671 državljank in državljanov drugih republik nekdanje SFRJ s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Molk izbrisa so po letih stisk, agonij in sramu prvi prekinili izbrisani sami. Po dolgih letih so ga prekinila 
sodišča. Danes je napočil čas, da molk izbrisa prekine tudi država in jaz kot njen najvišji predstavnik v 
njenem imenu.

Priznanje nesprejemljivih ravnanj države ni znak njene šibkosti, je znak njene moči, zrelosti in odgovornosti.

Izbris prebivalcev iz registra, med njimi 5360 otrok, je bilo samovoljno in nepravično dejanje, bilo je 
nezakonito, neustavno in diskriminatorno ter je pomenilo kršitev človekovih pravic.

Danes o tem ni dvoma – to so jasno opredelile dve odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije in sodbi 
Evropskega sodišča za človekove pravice, do katerih so privedli nesprejemljivo dolgi postopki in ravnanje 
državnih organov pri popravi krivic tudi po sprejetju omenjenih odločb.

Izbris je ljudem, ki bi bili morali ostati stalni prebivalci v državi, v kateri so živeli, odrekel pravno podlago 
za številne pravice: do dela, zdravstvenega in socialnega varstva, izobrazbe na višjih stopnjah in odkupa 
stanovanj.

Prišlo je do izgonov, do ločitev številnih družin. Mnogi so zboleli, nekateri so brez dostopa do zdravstvenih 
storitev tudi prezgodaj umrli.

Ker je bil izbris izveden potihoma, brez seznanitve prizadetih, ti prva leta po izbrisu niso mogli razumeti, 
zakaj naenkrat, brez pojasnila, ne morejo več preživljati svojih družin, iti na pogreb svojih staršev ali pa 
se po obisku sorodnikov vrniti v Slovenijo, na svoj dom.

Čez noč so bili oropani človeškega dostojanstva.

Spoštovane gospe in gospodje,

danes ste med nami, v dvorani in v državi, izbrisani, ki ste ostali brez stanovanj, zdravnikov, prihodkov. 
Bili ste primorani delati na črno, ker pravne podlage za vašo zaposlitev ni bilo – ali še huje: ostali ste brez 
zaposlitve in brez pravice do dela.
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In med nami ste mnogi otroci izbrisanih, zdaj že odrasli, ki vam je izbris vzel brezskrbno otroštvo, prijatelje, 
tudi stike s starši, sprejetost v času, ko bi se morali počutiti najbolj varne. Povzročil vam je sram, samoto, 
bolečino.

In med nami ste tudi izbrisani, ki še vedno, tudi po tridesetih letih, živite v Sloveniji brez stalnega 
prebivališča. Že trideset let živimo z vami, a mnoge vaše zgodbe še vedno ostajajo neizpovedane, neznane.

Spoštovani izbrisani,

sprejmite, prosim, iskreno opravičilo v mojem imenu in imenu države za neustavno dejanje izbrisa iz 
registra stalnega prebivališča, opravičilo za kršenje človekovih pravic in vse krivice ter trpljenje, ki ga je 
vam in vašim družinam povzročilo to dejanje.

Globoko obžalujem izgube, ki ste jih zaradi izbrisa utrpeli v odnosih z vašimi najdražjimi, v premoženju in 
v priložnostih, ki bi vaše življenje lahko obrnile v lepšo in boljšo smer.

Obžalujem, da ste na ukrepe poprave krivic čakali odločno predolgo, tudi po sprejetih odločitvah sodišč.

Dobro se zavedam, da so ukrepi opravili le del poti, ki bi jo morali, in da mnogi še vedno trpite posledice 
izbrisa.

Zelo dobro se zavedam, da opravičilo ne bo nadomestilo, kar ste z izbrisom izgubili. Nikakor ne.

Vendarle pa danes za neustavno dejanje izbrisa prevzemamo tudi moralno odgovornost in ga privzemamo 
v kolektivni zgodovinski spomin.

Simbolno dejanje opravičila nikoli ne more nadomestiti dejanske poprave krivic, in poprava krivic nikoli 
ne more nadomestiti simbolnega dejanja – opravičila. Zato je opravičilo potrebno. Za nazaj in kot zaveza 
za naprej.

Danes zaključujemo obdobje zanikanja in nepriznavanja vsega trpljenja in vseh hudih, tragičnih posledic 
izbrisa, ki še trajajo.

Želim si, da opravičilo pomeni tudi našo trdno zavezo k skupnim vrednotam medsebojnega spoštovanja, 
pravičnosti, spoštovanja pravne države in človekovih pravic.

Želim si, da bi opravičilo lahko sklenil z zagotovitvijo, da se kaj takega ne more več ponoviti. Izbris in tudi 
druga dogajanja v naši bližini nam dokazujejo, da pravne države in človekovih pravic ne smemo jemati 
kot samoumevnih, da moramo nad njimi neprestano bdeti in zanje neprestano garati.

Zavoljo tega kot predsednik republike pozivam,

prvič, da ohranjamo spomin živ. Vse državne in lokalne organe, kakor tudi institucije civilne družbe, ki v 
okviru svojih nalog in pooblastil to zmorejo, pozivam, naj spomin na izbris in izbrisane ohranjajo živ,

in drugič, da varujemo pravno državo in človekove pravice. Vse prihodnje vlade naše države in vse 
pristojne institucije pozivam, da varujejo in omogočajo neodvisnost sodstva, neodvisnih institucij, varuhov 
demokracije, naj spoštujejo neodvisnost medijev in omogočajo prostor in mehanizme delovanja civilne 
družbe.

Naša stalna in skupna skrb, da se kaj takega nikoli več ne sme ponoviti, bo tudi edini primeren poklon 
izbrisanim in vašemu boju.

Na koncu naj se zahvalim izbrisanim, ki ste vsa ta leta ne le preživeli, ampak se tudi povezali, organizirali 
– med seboj, v društva, z zavezniki – in skupaj vodili boj za svoje pravice.

Hvala tudi vsem, ki ste izbrisanim pomagali – za njihovo vidnost, pri sodnih bitkah in presojah, pri trkanju 
na našo zavest in vest:

Nevladnim organizacijam – Amnesty International Slovenije,
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Mirovnemu inštitutu, Socialnemu centru Rog, magistru Matevžu Krivicu, takratni predsednici ustavnega 
sodišča dr. Dragici Wedam Lukić in drugim ustavnim in evropskim sodnikom ter zlasti številnim 
posameznikom, ki ste jim pomagali v zapletenih postopkih, predvsem pa pri vsakodnevnem preživetju – z 
nastanitvijo, hrano – in z zaupanjem, solidarnostjo, človečnostjo.

Brez vas mnogi ne bi zmogli.

Vrednote solidarnosti in pravičnosti naj še naprej krepijo našo družbo.

V nadaljevanju je spregovoril predsednik Civilne iniciative izbrisanih aktivistov Irfan Beširević. "Končno smo 
po 30 letih kalvarij, zaničevanja, poniževanja dobili opravičilo države," je dejal Beširović in se predsedniku 
zahvalil tako za opravičilo kot za natančen opis krivic in težav, ki so jih izbrisani čutili zaradi izbrisa. 
Opravičilo države po njegovih besedah pomeni priznanje izbrisa in njegove posledice. "Ni zmaga, je pa 
zame osebno moralna zmaga, da smo ga doživeli," je navedel.

Zahvalil se je vsem nevladnim in drugim organizacijam ter posameznikom za vso pomoč, še posebej 
Socialnemu centru Rog.

Ob	30.	obletnici	sprejetja	Ustave	Republike	Slovenije:	»Potrebna	je	renesansa	konsenzualne	
politike,	ki	stremi	k	dialogu	in	usklajevanju	različnih	stališč	in	smiselnim	kompromisom«

Predsednik republike je 22. decembra 2021, na predvečer 30. obletnice sprejetja Ustave Republike 
Slovenije, v Predsedniški palači priredil posebno slovesnost.

To je bila 14. slovesnost, ki jih je predsednik republike Borut Pahor priredil v počastitev in ohranitev 
zgodovinskega spomina na prelomne dogodke iz obdobja nastajanja naše države, Republike Slovenije.

Slavnostna govornika na slovesnosti sta bila dr. Miro Cerar, sekretar tedanje Komisije Skupščine Republike 
Slovenije za ustavna vprašanja in tajnik Strokovne skupine za pripravo delovnega osnutka nove slovenske 
ustave, ter predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Borut Pahor je bil član Komisije za ustavna 
vprašanja v času, ko se je oblikovala Ustava, ki je bila v Skupščini sprejeta 23. decembra 1991.

 »Če ne bi bilo ustave kot ideje, upanja in cilja, ne bi bilo plebiscita in osamosvojitve – kajti šele ustava 
je tem dejanjem ter celotnemu procesu tranzicije dala smisel in vsebino,« je v slavnostnem govoru dejal 
dr. Miro Cerar in dodal, da bi bila plebiscit in državna osamosvojitev brez ustave prazna, ustava pa bi bila 
brez plebiscita in osamosvojitve nemočna. Ocenil je, da je Ustava Republike Slovenije moderna, po vsebini 
in obsegu primerljiva z ustavami drugih demokratičnih držav, in posebej izpostavil, da je Ustava edini 
resnično stabilen pravnopolitični dejavnik družbene inkluzivnosti in kontinuitete.

»Potrebna je renesansa konsenzualne politike, ki stremi k dialogu in usklajevanju različnih stališč in 
smiselnim kompromisom. Dialog in sodelovanje nista odraz šibkosti udeležencev, ampak njihove moči. 
Odraz njihove nemoči je, da tak dialog in iskanje kompromisov odklanjajo. Mislim, da je to prevevalo 
ves čas vrhunca slovenske politične pomladi, ustanavljanja in ustanovitve slovenske države,« je ob tej 
priložnosti med drugim poudaril predsednik republike. Dejal je, da je s temi slovesnostmi od leta 2018 
naprej želel spomniti slovensko javnost - tudi z izborom zelo različnih slavnostnih govornikov - da so bili 
časi, ki smo bili tako različni kot danes ali še bolj, a smo vendarle prišli do skupnih stališč. »Uspeli smo 
zato, ker smo potrebovali eden drugega, ker je bilo takratno izključevanje nevarno za najbolj vitalne 
interese naše države,« je dejal predsednik Pahor in vnovič poudaril, da potrebujemo sodelovanje in dialog 
v vseh njegovih dimenzijah: od tega, da spoštljivo povemo svoje stališče, do tega, da spoštljivo razumemo 
stališča in kritike drugega, in navsezadnje do dimenzije, ki obeležuje visoko raven politične kulture - da 
vneto iščemo skupna in kompromisna stališča, ki so smiselna, razumna in so v prid velike večine ljudi.
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Predsednik	republike	na	odprtju	sodnega	leta	2022	:«	Neodvisnost,	nepristranskost	in	
strokovnost	sodstva	so	edina	pot	do	zaupanja	javnosti	v	pravno	državo«

Predsednik republike se je udeležil odprtja sodnega leta 2022, kjer je navzoče tudi nagovoril. 

Posebej je opozoril na zahteven čas, v katerem živimo, saj se v Evropi ruši pravni red, utemeljen na 
mednarodnem pravu. Zato je toliko bolj pomembno, da bomo vladavino prava v mednarodni skupnosti 
ohranili in okrepili.

» Njeno nasprotje bi bila vladavina moči, nasilja, samovolje in osvajalnih vojn. To bi izničilo vse, kar smo 
uveljavili po 2. svetovni vojni in še zlasti po padcu berlinskega zidu: padel bi mednarodni red, temelječ 
na mednarodnem pravu in spoštovanju temeljnih človekovih pravic«, je izpostavil in izrazil vso podporo 
Ukrajini v njenem pravičnem boju z upanjem, da se čimprej najde pot za mirno reševanje nastalega 
položaja. 

Izrazil je priznanje pomembnemu in nenadomestljivemu delu sodnic in sodnikov in še posebej poudaril 
pomen zaupanja ljudi v vladavino prava kot temelj za uspešnost družbe. 

»Odločno in popolnoma se strinjam z vašo ugotovitvijo in usmeritvijo, da si zaupanje javnosti more in 
mora sodstvo zagotoviti predvsem samo s svojim strokovnim, neodvisnim in nepristranskim odločanjem,« 
je poudaril in nadaljeval: »Zato, tako kot pozivam k neodvisnosti, nepristranskosti in strokovnosti dela 
sodišč, pozivam tudi k izvrševanju pravnomočnih sodnih odločb, k spoštovanju sodnih odločb s strani 
državljank in državljanov in še posebej s strani organov drugih dveh vej oblasti. V tem smislu je naloga 
vseh nas, da varujemo neodvisnost in nepristranskost sodstva in s tem tudi njegov ugled in zaupanje v 
javnosti.«
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Ob koncu je vsem zaželel uspešno delo in dodal:« Vi, spoštovane sodnice in sodniki, ste varuhi pravične 
družbe, zakonitosti in ustavnosti. Samo to naj vas vodi pri vašem neodvisnem, nepristranskem in strokovno 
zelo zahtevnem delu. To od vas pričakujejo naši ljudje. Prepričan sem, da gredo vaši napori v to smer, in 
želim vam, da bi imeli ob opravljanju vašega dela zadoščenje, da izpolnjujete to pomembno poslanstvo.«

Odbor	mreže	predsednikov	Vrhovnih	sodišč	Evropske	unije	na	obisku	v	predsedniški	palači	

Predsednik republike je 1. aprila, pred začetkom njihovega zasedanja, sprejel Odbor mreže predsednikov 
Vrhovnih sodišč EU. Sprejema so se udeležili predsedniki vrhovnih sodišč šestih držav članic Evropske 
unije, med njimi predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijan Florjančič.

Predsednica Odbora mreže predsednikov Vrhovnih sodišč EU in predsednica nemškega Zveznega Vrhovnega 
sodišča Bettina Limperg je predsednika Pahorja seznanila z delovanjem odbora in ključnimi nalogami 
in trenutnimi izzivi pravosodnih sistemov v Evropski uniji. Sogovornika sta se strinjala v oceni, kako 
pomembno je poudarjanje doslednega spoštovanja vladavine prava v vseh državah članicah. Predsednik 
republike je goste ob tem seznanil s poudarki srečanja najvišjih predstavnikov treh vej oblasti, ki ga je na 
pobudo predsednika slovenskega vrhovnega sodišča mag. Damijana Florjančiča predsednik Pahor priredil 
oktobra 2020 in je bilo prvo tovrstno srečanje v zgodovini samostojne Slovenije.

Pogovor je bil namenjen tudi oceni razmer po ruski agresiji na Ukrajino in njenim posledicam ter predvsem 
možnostim za čimprejšnjo zaustavitev vojne ter mirno rešitev spora. Sogovorniki so se strinjali, da je v 
tem času še posebej pomembna enotna aktivnost in sodelovanje evropskih pravosodnih institucij.

Zagovornik	načela	enakosti	postal	institucija,	ki	pomembno	prispeva	k	družbi	enakih	
možnosti

Predsednik republike je 30. maja na pogovor sprejel Miho Lobnika, zagovornika načela enakosti, ki je 
predstavil Letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2021, peto celoletno poročilo od ustanovitve 
tega državnega organa.
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Ob seznanitvi z izzivi na področju varstva pred diskriminacijo je Zagovornik poudaril, da je bilo med 
obravnavanimi primeri domnevne diskriminacije v letu 2021 največ zadev s področja zaposlovanja in dela, 
dostopa do dobrin in storitev in socialnih pravic. Tudi v letu 2021 je Zagovornikovo delovanje zaznamovala 
epidemija covida-19 in različni pogledi ljudi na ustreznost ukrepov na tem področju. Opravil je več ocen 
diskriminatornosti predpisov in izdal več priporočil za izboljšanje položaja skupin in posameznikov z 
določenimi osebnimi okoliščinami, ki bi lahko bili zaradi ukrepov deležni diskriminatorne obravnave.

Miha Lobnik je ocenil, da je Zagovornik kot institucija v prvem petletnem mandatu v celoti zaživel z 
uspešnim in sistematičnim izvajanjem vseh zakonsko določenih funkcij.

Zagovornik se je predsedniku republike iskreno zahvalil za sodelovanje na 5. regionalni konferenci 
zagovornikov načela enakosti iz jugovzhodne Evrope, ki je oktobra lani prvič potekala v Sloveniji in je 
pomembno prispevala tudi k mednarodni prepoznavnosti slovenske institucije Zagovornika.

Predsednik Pahor je z zadovoljstvom ugotovil, da je Zagovornik načela enakosti postal institucija, 
ki pomembno prispeva k družbi enakih možnosti. Z vestnim in raznovrstnim delom, tudi na področju 
raziskovanja in osveščanja, je postal prepoznaven organ, ki ga ljudje spoštujejo in v javnosti uživa visok 
ugled. Mihi Lobniku in vsem njegovim sodelavcem se je zahvalil za odlično opravljeno delo in jim zaželel, 
da bi enako uspešno in profesionalno delovali tudi v drugem petletnem mandatu.

Osrednja	naloga	vseh	nosilcev	javnih	funkcij	je	dvig	politične	kulture	in	integritetno	
ravnanje

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je predsedniku Republike Slovenije Borutu 
Pahorju 7. junija predstavil redno Letno poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2021.

Predsednik KPK dr. Robert Šumi je skupaj z namestnikom Davidom Lapornikom, predsedniku republike 
predstavil delo komisije v preteklem letu in se pri tem posebej zadržal pri oceni stanja. Področja, ki 
po ugotovitvah poročila, še vedno niso uveljavljena kot standard primernega ravnanja in jim tako 
družba kot nosilci javnih funkcij ne namenjajo ustrezne pozornosti, so predvsem področja integritete, 
nasprotja interesov in nezdružljivosti funkcij. Kot pozitivno pa je poročilo ocenilo napredek pri prijavah 
premoženjskega stanja.

Predsednik republike je soglašal, da je osrednja naloga vseh nosilcev javnih funkcij in organov javnega 
sektorja dvig politične kulture in dosledno ravnanje v skladu z visoko stopnjo integritete, kar predpostavlja 
upoštevanje vseh zakonskih omejitev in ugotovitev ter priporočil komisije. Samo tako bo boj proti korupciji 
lahko uspešnejši, sta ocenila s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije.

Predsednik republike je tudi podprl nadaljnje delovanje KPK v prizadevanjih za krepitev pravne države, 
integritete in etičnosti, ki je osnova za zaupanje javnosti v delo komisije. To se v zadnjem času povečuje, 
zato se je predsednik republike zahvalil senatu komisije in zaposlenim za dosedanje uspešno delo ter 
sprejel povabilo za sodelovanje pri jesenski okrogli mizi KPK z naslovom 'Integriteta v odnosu do legalnosti 
in legitimnosti'.

Pandemija	je	poglobila	nekatera	odprta	vprašanja	varovanja	človekovih	pravic	v	Sloveniji

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije Peter Svetina s sodelavci je 14. junija predsedniku republike 
predstavil ključne ugotovitve ob Letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2021.

Ob tej priložnosti sta predsednik republike in Varuh spregovorila o stanju človekovih pravic v Sloveniji. 
Delo Varuha je tudi v 2021 močno zaznamovala pandemija koronavirusne bolezni, ki je hkrati dodatno 
poglobila in razgalila nekatera odprta vprašanja varovanja človekovih pravic v Sloveniji, še posebej na 
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področju zdravstvenega in socialnega varstva. Varuh je obravnaval za kar tretjino več zadev kot v obdobju 
pred pojavom covida, ugotovil pa 276 kršitev človekovih pravic. Varuh je ob tem izrazil zadovoljstvo, saj 
je to za dobrih 40 odstotkov manj kot leto poprej, hkrati pa opozoril na nesprejemljivo dejstvo, da se 
nekatere institucije in ministrstva še vedno ne odzivajo na opozorila in priporočila varuha.

Predsednik republike je v pogovoru izrazil skrb, da bo pričakovano slabšanje življenjskih razmer v mnogočem 
vplivalo tudi na varovanje človekovih pravic in svoboščin v Sloveniji. Sogovornika sta se strinjala, da bo 
to za bodoče delo in aktivnosti Varuha še dodaten izziv ob siceršnji pomembni vlogi in pomenu institucije 
Varuha človekovih pravic. Predsednik republike se je ob koncu Varuhu in sodelavcem zahvalil za njihovo 
prizadevno delo in sprejel povabilo, da obišče sedež Varuha in nove prostore Centra za človekove pravice.

Samo	doslednejše	uveljavljanje	vladavine	prava	in	človekovih	pravic	vodi	k	več	zaupanja	
v	sodstvo	v	celoti	in	več	vere	v	njegovo	neodvisnost

Predsednik republike se je 21. junija udeležil slovesnosti ob 30. obletnici Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije. Predsednik republike je imel na slovesnosti slavnostni govor.

Govor predsednika republike:

Spoštovani predsednik Ustavnega sodišča, dr. Matej Accetto,

spoštovani visoki gostje.

Zgodovino pomembnih institucij vedno znova pišejo ljudje in njihovi izjemni dosežki.

Ko je bila 25. junija 1991 sprejeta in razglašena Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije, rojstni list naše države, so se uresničile dolgoletne želje naših ljudi, da bi živeli v 
samostojni državi.

V državi, v kateri bodo spoštovane in varovane človekove pravice in temeljne svoboščine, človekovo 
dostojanstvo kot temeljna vrednota pa bo v središču novega ustavnega reda.

Na teh izhodiščih je pred dobrimi 30 leti začelo z delom ustavno sodišče samostojne države.

V njegovi tridesetletni zgodovini se je zvrstilo veliko sodnic in sodnikov s sodelavkami in sodelavci, ki so 
se pri svojem delu trudili naše ustavne norme prelivati v sodno prakso vsakdana.

Kot najvišji varuhi in razlagalci ustave so skrbeli, da so se temeljne ustavne vrednote prelivale v pravni 
red, pa tudi v našo skupno zavest in hkrati zagotavljali spoštovanje človekovih pravic v povsem konkretnih 
življenjskih primerih.

Vsaka odločitev ustavnega sodišča ustavo preliva v življenje. Izjemno znanje in predanost mnogih generacij 
ustavnih sodnic in sodnikov sta tako dala odgovore na preštevilna vprašanja o ustavnopravni skladnosti 
številnih predpisov, pa tudi posameznih sodnih odločitev.

V tridesetih letih se je izoblikovala obsežna ustavno sodna praksa, ki je podrobneje opredelila in obrazložila 
vrsto ustavnih načel in norm. Prav praksa Ustavnega sodišča, vključno z ločenimi mnenji, je pomembno 
prispevala k uveljavitvi ustavnosti v naši samostojni državi. Gradila se je pravna država in njena ustavna 
demokracija. Sodnice in sodniki ustavnega sodišča ste s svojim delom Republiko Slovenijo pripeljali v 
evropsko družino sodobnih ustavnih demokracij.
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Spoštovani visoki zbor,

ustavne norme in načela, njihova razlaga in uporaba, so dinamične kategorije, odraz družbenega razvoja 
in vrednot. Z uveljavljanjem novih tehnologij, umetne inteligence in digitalizacije utegnejo nastati novi 
ustavnopravni izzivi in nove interpretacije nekaterih ustavnih načel.

Hkrati ali pa prav zaradi tega pa se v naši družbeni in politični stvarnosti krepi potreba po doslednem 
in enakopravnem uveljavljanju vladavine prava za vse. Uresničevanje in varovanje človekovih pravic – 
državljanskih, političnih, ekonomskih, socialnih, kulturni, do zdravja in izobraževanja – pa tudi pomen 
njihovega ravnotežja in morebitnih omejitev ob navzkrižjih med njimi, ostajata temeljnega pomena.

Samo doslednejše uveljavljanje vladavine prava in človekovih pravic vodi k več zaupanja v sodstvo v 
celoti in več vere v njegovo neodvisnost.

Ustavno sodišče nima vodilne vloge pri odločanju o ekonomskem in siceršnjem razvoju Slovenije, mora pa 
imeti zadnjo, odločilno besedo glede spoštovanja ustavnosti in varstva človekovih pravic.

Zato je tako pomembno vedno znova poudarjati nujnost doslednega spoštovanja odločitev ustavnega 
sodišča. 

Morda katere med njimi razburkajo in celo razdelijo tako pravno kot laično javnost. Odločitve sodišča 
razumljivo naletijo tako na odobravanje kot na kritike. Vendar jih je preprosto potrebno spoštovati. 

Sodišča ni moč spoštovati, če sprejemaš in spoštuješ le sebi všečne odločitve.

Tudi v današnjih razmerah je delovanje ustavnega sodišča bilo in še bo pred pomembnimi izzivi.

Pozdravljam njegova prizadevanja, da tudi v času kriz, kot jo je npr. povzročila bolezen Covid 19, ne bi bila 
ogrožena načela in standardi varstva ustavnosti in človekovih pravic.

V takih primerih je še posebej pomembno, da tudi ustavno sodišče predstavlja vzor, kako je mogoče 
nasprotja obravnavati in demokratično razreševati v odprti in vsestransko kulturni razpravi in soočanju 
mnenj, glasovanju o skupni odločitvi in pri pisanju ločenih mnenj.

Ravno zaupanje v visoko profesionalnost sodišč in njihovo neodvisnost je osnova delovanja pravne države 
in temelj, na katerem se gradi zaupanje državljanov, da spoštovanje prava in pravne kulture pomeni 
tudi pot k njihovemu uspehu. Take vloge ustavnega sodišča ni mogoče uresničiti brez ustreznih pogojev 
za njegovo delovanje. Preobremenjeno sodišče ne more v celoti hitro in učinkovito izvrševati svoje 
vloge varuha ustave. Sodišče, ki se sooča s kadrovskimi in prostorskimi problemi zaradi pomanjkanja 
proračunskih sredstev, ne more biti povsem neodvisno.

Obeležitev 30. obletnice delovanja ustavnega sodišča je tako primerna priložnost tudi za razmislek o 
morebitnih ustavnopravnih spremembah in o ustreznem ukrepanju zakonodajne in izvršne oblasti pri 
zagotavljanju primernih pogojev za njegovo delo.

Spoštovani,

ob koncu prejmite prosim moje iskrene čestitke ob vašem jubileju in zahvalo vsem generacijam ustavnih 
sodnic in sodnikov za vestno in profesionalno delo, opravljeno v zadnjih 30. letih. Prepričan sem, da 
bo ustavno sodišče z uglednimi sodnicami in sodniki še naprej suvereno odločalo o najpomembnejših 
gradnikih naše pravne varnosti in demokracije.

Da bo neodvisen in hkrati avtoritativen organ uglednih in neodvisnih ustavnih sodnikov, predanih 
vrednotam, ki jih vsebuje in varuje ustava. In ki nas bo s svojim delom in vzorom nenehno opozarjalo, da 
sta spoštovanje pravne države in vzpostavljanje pravne kulture naša skupna skrb in odgovornost do nas 
samih in generacij, ki prihajajo. 
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Zgodovinski	trenutek	na	poti	uveljavljanja	skladnega	regionalnega	razvoja	v	Sloveniji

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo predsednika Državnega Sveta Republike 
Slovenije Alojza Kovšce 6. julija udeležil 53. seje državnega sveta, na kateri so bili obravnavani predlogi 
zakonodajnih iniciativ temeljne pokrajinske zakonodaje - Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin, Predlog 
zakona o pokrajinah in Predlog zakona o financiranju pokrajin.

Predloge zakonodajnih iniciativ je pripravila posebna Strokovna skupina Državnega sveta Republike 
Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in so rezultat tri leta trajajočega procesa, v katerem je 
državni svet, po dogovoru s predsednikom republike, predsednikom državnega zbora in predsednikom 
vlade na srečanju štirih predsednikov decembra 2018 prevzel vlogo koordinatorja priprave pokrajinske 
zakonodaje.

Predsednik Pahor je v nagovoru čestital državnemu svetu za sprejetje svežnja pokrajinske zakonodaje in 
ocenil, da se s tem zaključuje prvi pomemben in obsežen korak na poti k uresničitvi pobude o uveljavitvi 
pokrajin v Sloveniji. “Gre za zgodovinski dogodek,” je posebej poudaril predsednik Pahor. Dejal je, da 
današnji sprejem zakonodajnih iniciativ pokrajinske zakonodaje pomeni pomemben začetek resne in 
verodostojne razprave in vzbuja realno upanje, da bomo, po skoraj 15 letih od ustanovitve države, izpolnili 
ustavno obveznost uvedbe pokrajin ter tako pospešili skladen regionalni razvoj Slovenije.

Predsednik Pahor je izrazil zadovoljstvo, da je v tem procesu lahko pomagal, med drugim je leta 2019 
priredil posvet z naslovom “Je nastopil čas za pokrajine v Sloveniji?”, na katerem so najvišji predstavniki 
politike in stroke prvikrat po skoraj desetih letih ponovno soočili poglede o možnostih uvedbe pokrajin 
v Sloveniji. Z izraženo naklonjenostjo projektu so bila odprta vrata za njegovo nadaljevanje. "Imamo 
skoraj idealno lokalno samoupravo," je v nadaljevanju dejal predsednik Pahor in ob tem izrazil željo, da 
bi imeli pri sprejemanju pokrajinske zakonodaje enake možnosti za uspeh kot pri sprejemanju lokalne 
samouprave.

Predsednik Pahor je v zaključku nagovora pozval, da bi vsi razumeli pomembno in zahtevno delo, ki ga je 
opravil državni svet, ki je s svežnjem predlogov ponudil izjemno priložnost za verodostojno in strokovno 
razpravo v procesu sprejemanja pokrajinske zakonodaje.

Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca se je predsedniku republike posebej zahvalil za zaupanje, ki ga 
je izrazil državnemu svetu, ko mu je bila podeljena koordinacija tega pomembnega projekta. Predsednik 
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Kovšca je ob tem pripomnil, da gre pri oblikovanju pokrajinske ureditve za največjo spremembo v 
političnem in organizacijskem smislu v Republiki Sloveniji.

Predsednik	Pahor	ob	30-letnici	vročil	Zahvalo	Skupnosti	občin	Slovenije	in	izrazil	hvaležnost	
za	njihovo	neprecenljivo	delo	v	lokalni	skupnosti

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 18.5.2022, na Bledu udeležil slovesnosti ob 30-letnici 
delovanja Skupnosti občin Slovenije. Predsednik Pahor je v slavnostnem govoru dejal, da se sam kot 
predsednik republike, tako kot županje in župani, vselej trudi, da predstavlja vse ljudi, saj so ga izvolili na 
neposrednih volitvah. »Ne glede na razlike med ljudmi, skušamo izpolniti njihova pričakovanja.« Ob tem 
je izrazil zadovoljstvo, da je med udeleženci slovesnosti lahko srečal in pozdravil kar nekaj županov, ki so 
jih ljudje na volitvah izvolili že večkrat, kar kaže, da jim ljudje zaupajo.

Predsednik Pahor je spregovoril tudi o reformi lokalne samouprave, ki je po njegovem mnenju ena bolje 
izvedenih strukturnih reform v Sloveniji, morda celo najboljša. Predsednik Pahor je prepričan, da občine 
odlično opravljajo svoje delo, vsaka pa je izraz svoje lokalne skupnosti. Lokalna skupnost po mnenju 
predsednika Pahorja uresničuje pomembne vrednote, ki vplivajo tudi na nacionalno skupnost. Zato meni, 
da je ključno da državna raven dobro sodeluje z občinami, ki so pomembna raven državne organizacije. 
Ob tem se je predsednik Pahor zavzel za to, da bi občinam pustili dovolj avtonomije in dovolj finančnih 
sredstev za delovanje. 

V nadaljevanju je spomnil, da so se v času zdravstvene krize v letih 2020 in 2021 župani in županje sijajno 
izkazali pri reševanju težav, predvsem pa je izpostavil njihovo vlogo pri vzpostavljanju solidarnosti in 
povezanosti v tem času.

Na slovesnosti je predsednik Pahor ob 30-letnici delovanja Skupnosti občin Slovenije vročil Zahvalo 
predsednika Republike Slovenije za pomembno vlogo pri povezovanju slovenskih občin in sodelovanju v 
dobro ljudi in države. Zahvalo je v imenu Skupnosti občin Slovenije prevzela njena predsednica Jasna Gabrič.
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Predsednik	Pahor	na	posvetu	KPK	"Gre	za	oblikovanje	pravne	in	politične	kulture,	v	
kateri	bo	vsak	od	nas	pridobil	močan	notranji	občutek	za	to,	kaj	je	prav	in	kaj	narobe	
in	tako	tudi	ravnal."

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 30. septembra udeležil posveta Komisije za preprečevanje 
korupcije z naslovom Integriteta v odnosu do legalnosti in legitimnosti. Predsednik Pahor je imel na 
posvetu osrednji nagovor.

Najprej je izrazil zadovoljstvo, da v komisiji zadnja leta vedno bolj osredotočajo svoje delo in vizijo v 
krepitev integritete kot ene temeljnih vrednot sodobne družbe in pravne države. » Pri tem gre za, po 
mojem mnenju, ključno vlogo Komisije za preprečevanje korupcije v tem procesu – za njeno preventivno 
vlogo. Krepitev integritete kot središče njenih prizadevanj in aktivnosti jo tako postopno preoblikuje iz 
organa v boju proti korupciji predvsem v varuha integritete in transparentnosti. Iz boja »proti slabemu« 
se tako vedno bolj usmerja v boj »za dobro«, je poudaril. 

Po njegovem mnenju ima Komisija za preprečevanje korupcije in njeno preventivno delovanje izjemno 
pomembno poslanstvo, saj je pomanjkanje zavesti o pomenu integritete bistveno vpliva na ključen 
element uspešnega razvoja vsake skupnosti – zaupanje ljudi v njihove izvoljene predstavnike, vodstva ter 
ustanove politične in pravne države, zaupanje v to, da bodo ravnali prav, pošteno, odgovorno, v skladu z 
etičnimi normami, zakoni in pravnim redom.

»Vse se pravzaprav začne in konča pri posamezniku, pri nas samih. Ljudje smo tisti, ki integriteto gradimo 
ali rušimo. Začne se v naših družinah, nadaljuje v šolah in drugih vzgojnih ustanovah, najbolj pa odraža v 
naših delovnih okoljih. Na koncu samo mi, sami, odločamo, kakšno družbo želimo.« 

Ob tem je posebej pozdravil prizadevanja KPK, da se posebej trudi pri vzgoji mladih. » Gre za oblikovanje 
osebnosti, ki s socializacijo pridobi močan občutek za individualno odgovornost, za skrb za temeljne 
demokratične vrednote. Gre torej za oblikovanje pravne in politične kulture, v kateri bo vsak od nas 
pridobil močan notranji občutek za to, kaj je prav in kaj narobe in tako tudi ravnal. Želim si, da bi pri tem 
v prihodnje Komisija za preprečevanje korupcije imela ključno vlogo. » 

Predsednik	Pahor	sprejel	predsednika	AMZS	Andreja	Brgleza

Predsednik republike Borut Pahor je 27. oktobra 2022 na pogovoru sprejel predsednika Avto-moto zveze 
Slovenije Andreja Brgleza. Slednji se je predsedniku Pahorju zahvalil za njegovo vključevanje v aktivnosti 
za izboljšanje prometne varnosti in dvig prometne kulture ter za njegovo podporo slovenskemu (moto)
športu, ki jo je predsednik republike nedavno izkazal tudi z odločitvijo, da Timu Gajserju, najuspešnejšemu 
športniku pod okriljem AMZS, nacionalne športne zveze za motošport in karting, za izjemne športne 
dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem podeli zlati red za 
zasluge

Predsednik	republike	sprejel	slovenske	podeželske	ženske

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 17. oktobra 2022 v Predsedniški palači sprejel slovenske 
podeželske ženske, ki so doslej prejele naziv kmetica leta, in predsednico Zveze kmetic Slovenije Ireno 
Ule. Predsednik Pahor je sprejem priredil v luči svetovnega dneva kmetic, ki ga obeležujemo 15. oktobra, 
da bi tudi tako poudaril pomen njihovega dela in ljubezni do zemlje ter se jim zahvalil za vse dosedanje 
sodelovanje.
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Predsednik	republike	Borut	Pahor	je	sprejel	novoizvoljeno	predsednico	dr.	Natašo	Pirc	
Musar

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 13. novembra 2022 v telefonskem pogovoru čestital 
novoizvoljeni predsednici Republike Slovenije dr. Nataši Pirc Musar. Novoizvoljena predsednica je sprejela 
povabilo predsednika republike Boruta Pahorja, da se 15. novembra neformalno srečata v Predsedniški 
palači.

Po koncu srečanja sta predsednik republike in novoizvoljena predsednica podala izjavi za javnost v Kristalni 
dvorani Predsedniške palače.

Predsednik republike je izrazil upanje, da bo njuno sodelovanje v prihodnje dobro. Predvsem se bosta 
posvetovala glede procesa Brdo-Brioni, saj se zavedata, da sta mir in stabilnost v tej regiji izjemno 
pomembna, tudi za celotno Evropo. Pogovarjala sta se tudi o nestalnem članstvu Slovenije v varnostnem 
svetu, kjer je predsednik Pahor že sodeloval z ministrstvom za zunanje zadeve. 

Spregovorila sta še o spravi kot pomembnem področju, ki mu je predsednik Pahor namenil izjemno 
pozornost. "Mi ne moremo sami odločati o celi vrsti velikih stvari v svetu, o eni stvari pa odločamo sami 
in to je, kakšni bodo odnosi med nami," je dejal predsednik republike. Slovenci imamo obe zgodovinski 
izkušnji - tako razkola, kot osamosvojitve, kjer smo stopili skupaj, je dejal. "Zdaj je potrebno s strpnostjo, 
s sožitjem, z razumevanjem, z upoštevanjem tistih, ki mislijo drugače, nekako gojiti to kulturo, da si 
pripadamo," je še dodal.

Dogovorila sta se, da bo ob zadnjem uradnem obisku avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellena 
v času Pahorjevega mandata v neformalnem delu prisotna tudi Pirc Musarjeva. 

Prav tako sta se dogovorila, da bo novoizvoljena predsednica predsedniške obveznosti v celoti prevzela 23. 
decembra, do takrat bo naloge predsednika v celoti opravljal predsednik Pahor, novoizvoljena predsednica 
Pirc Musarjeva pa se bo od 5. decembra naprej seznanjala z administrativnim delom urada predsednika.

Predsednik Pahor je Pirc Musarjevi zaželel vse najboljše pri opravljanju dolžnosti predsednice. 
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MEDNARODNO OKOLJE IN ZUNANJA POLITIKA

Mednarodne odnose, predvsem pa mir in stabilnost, je v letu 2022 izrazito zaznamovala vojaška agresija 
Ruske federacije na Ukrajino.

Ta vojna ima še posebno težo, saj jo je začela članica Varnostnega sveta OZN, in je tudi zato temeljito 
pretresla evropski, v veliki meri pa tudi svetovni, varnostni red. Evropsko varnostno okolje se preoblikuje: 
Severno atlantsko zavezništvo se širi s Finsko in Švedsko, dvema do nedavna nevtralnima državama. 
Evropska unija je podelila kandidatski status Ukrajini in Moldaviji in potrdila evropsko perspektivo Gruziji. 
Pričakovati je, da bo Evropski svet po tem, ko je letos poleti končno odprl pogajalski proces za članstvo v 
EU z Albanijo in Severno Makedonijo, na priporočilo Evropske komisije vendarle podelil status kandidatke 
Bosni in Hercegovini in ukinil vizumsko obveznost za državljane Kosova.

Vojna v Ukrajini je še poslabšala zaradi pandemije načete preskrbovalne poti in ogrozila energetsko 
varnost v Evropi in prehransko varnost v nekaterih drugih delih sveta. Stopnjujoči se pojavi podnebnih 
sprememb, predvsem izrazita suša in visoke temperature v večjem delu Evrope, so dodatno prispevali k 
negotovostim in upočasnjevanju ekonomskega razvoja.

Republika Slovenija je aktivno sooblikovala mednarodno politiko, zlasti pa se vključevala v prizadevanja 
za stabilnost Zahodnega Balkana. Zunanje politične aktivnosti je poleg omenjenega opredeljevala tudi 
kandidatura naše države za Varnostni svet OZN za obdobje 2024 in 2025, kjer je protikandidatka Belorusija.

Predsednik Pahor je veliko pozornost usmerjal tudi na področja in tematike, ki so v veliki meri stalnica 
njegove zunanje politike: negovanje dobrososedskih odnosov in odnosov s ključnimi partnerji v 
mednarodni skupnosti, aktivno zavzemanje za mir in stabilnost v regiji Zahodnega Balkana, krepitev 
odnosov s ključnimi partnerji in krepitev multilateralizma.

Vojna v Ukrajini

Predsednik Pahor je do ruske vojaške agresije na Ukrajino zavzel močno stališče. V več javnih nastopih, 
najostreje pa na Generalni skupščini OZN, je obsodil rusko agresijo. Neposredno po napadu se je pridružil 
pozivu predsednikov nekaterih članic EU, da se Ukrajini zagotovi evropsko perspektivo.

Predsednik republike se je tudi letos udeležil vrha Krimske platforme, ki je tokrat potekala virtualno 23. 
avgusta, in potrdil podporo Republike Slovenije Ukrajini pri njenih prizadevanjih za varnost in ozemeljsko 
celovitost. 26. novembra je, prav tako virtualno, sodeloval na 

slovesni inavguraciji programa "Žito iz Ukrajine", kjer je napovedal, prispevek Slovenije v višini 1mio evrov 
v ta projekt. Gre za  program mednarodne pomoči na pobudo Ukrajine, s katerim namerava dobavljati 
hrano najrevnejšim državam.

Odnosi s sosednjimi državami

Predsednik Pahor je nadaljeval z rednimi in pogostimi srečevanji s predsedniki sosednjih držav in 
predstavniki slovenske manjšine v teh državah.

Na njenem prvem uradnem obisku v tujini je 15. julija gostil novo predsednico Madžarske Katalyn 
Novak, s katero se je pred tem sestal že ob robu srečanja voditeljev pobude Tri morja, 20. junija v Rigi. V 
sklopu uradnega obiska predsednice Novak v Sloveniji sta se predsednika Slovenije in Madžarske skupaj 
udeležila otvoritve Hiše pomurske madžarske narodne skupnosti in s tem podčrtala pomen sožitja ob 
meji dveh držav.
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S predsednikom Italijanske republike Sergiom Mattarello se je dvakrat srečal v Rimu, najprej na zasebni 
večerji 8. februarja, ob koncu mandata pa še na poslovilnem kosilu, 5. decembra. S predsednikom 
Matterello se je pogovarjal tudi ob robu nekaterih multilateralnih dogodkov. Večkrat je obiskal Furlanijo 
Julijsko Krajino in si v svojih pogovorih z vodstvi dežele in Trsta prizadeval za realizacijo pravic slovenske 
narodne skupnosti. 3. decembra se je s predstavniki slovenske manjšine sestal še na poslovilnem srečanju.

Predsednik republike se je dvakrat srečal tudi s predsednikom Republike Avstrije Alexandrom van der 
Bellnom; 15. marca na Dunaju, ko je tudi gostoval na Dunajski diplomatski akademiji, 8. in 9. decembra pa 
je predsednika Republike Avstrije gostil na uradnem obisku v Republiki Sloveniji. Osrednje teme pogovorov 
dveh predsednikov so bile varnostne razmere v Evropi v luči Ruske vojni proti Ukrajini in podnebne 
spremembe, pa tudi položaj pripadnikov nemško govoreče skupnosti v Republiki Sloveniji. Predsednik 
Pahor se je v pripravah na te pogovore dvakrat srečal s predstavniki nemško govoreče skupnosti, 12. 
aprila jih je sprejel v predsedniški palači, 31. avgusta pa obiskal na sedežu Zveze kulturnih društev nemško 
govoreče narodne skupnosti. Ti srečanji sta bili prvi srečanji predsednika Republike Slovenije s predstavniki 
nemško govoreče skupnosti v Sloveniji. Predsednik Pahor je še naprej je podpiral prizadevanja slovenske 
manjšine v Avstriji  za uveljavitev njihovih pravic in 18. 7.opravil delovni obisk na avstrijskem Koroškem.
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Predsednik Pahor se je večkrat srečal tudi s predsednikom Republike Hrvaške Zoranom Milanovićem in 
se z njim redno posvetoval o različnih temah, največ pa o razmerah na Zahodnem Balkanu. 26. aprila je 
opravil delovni obisk v Zagrebu, 10. maja se je na Reki udeležil obeležitve 30. obletnice delovanja Zveze 
slovenskih društev na Hrvaškem, 7. avgusta se je na povabilo predsednika Milanovića kot prvi tuj državnik 
udeležil Sinjske Alke in 28. in 29. novembra je uradno obiskal Republiko Hrvaško. Vsebinski poudarki 
obiska so bili osredinjeni na aktualne mednarodne teme s poudarkom na vojni v Ukrajini in razmere na 
Zahodnem Balkanu, poslovno sodelovanje, energetiko in sodelovanje v kulturi. Ob tem je bil  poudarjen 
pomen izvajanja razsodbe Arbitražnega sodišča o meji med državama.

Predsednik Pahor se je v začetku junija udeležil rednega srečanja Trilaterale, torej predsednikov Slovenije, 
Avstrije in Hrvaške, ki ga je tokrat na Brionih gostila slednja.

Stiki s ključnimi partnerji

Predsednik Pahor je nadaljeval s poglabljanjem odnosov s ključnimi partnericami. 7. februarja je 
predsednika Pahorja v Vatikanu sprejel papež Frančišek. Osrednje teme pogovorov so bile varnostne 
razmere v Evropi in prizadevanja za mir in spravo med narodi.
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Predsednik Pahor se je tudi letos nekajkrat sestal s predsednikom Zvezne republike Nemčije, Frank 
Walterjem Steinmeierjem. 28. aprila je opravil delovni obisk v Berlinu, 13. oktobra pa Zvezno republiko 
Nemčijo obiskal tudi uradno. Predsednik Steinmeier je predsednika Pahorja gostil v manjšem kraju 
na vzhodu države, Neustrelitzu, s čimer sta predsednika v zahtevnih časih vojne na vzhodu Evrope in 
energetske krize pokazala posluh za skrbi lokalnega prebivalstva.

V ospredju pozornosti so bile v letošnjem letu še Turčija, Katar, Poljska, Portugalska, Ciper in Islandija.

Predsednik je bil 11. marca eden osrednjih gostov na novoustanovljenem Antalya Diplomacy Forum, 9. in 10. 
avgusta pa, v okviru državniškega obiska v Turčiji, govorec na rednem letnem posvetu turške diplomacije. 
S Turčijo se je tako nadaljevalo pomembno partnerstvo med državama in njunima predsednikoma.

Na povabilo katarskega emirja je predsednik Pahor 23. in 24. marca uradno obiskal Katar, emir Al Thani pa 
je vrnil obisk dva meseca kasneje. Osrednja tema pogovorov je bila krepitev političnega in gospodarskega 
sodelovanja, okoljske teme in energetika, poleg tega pa tudi podpora prizadevanjem Ustanove ITF 
za sodelovanje s katarskimi deležniki pri skupnih naporih za odstranjevanje eksplozivnih sredstev in 
rehabilitacijo njihovih žrtev v povojnih obnovah v raznih delih sveta.

Predsednik Pahor se je večkrat po telefonu pogovarjal s predsednikom Poljske Andrzejem Dudo in 19. 
– 21. maja opravil tudi uradni obisk na Poljskem, v okviru katerega je obiskal tudi spominsko obeležje 
koncentracijskega taborišča Auschwitz in se zavzel za hitrejše dogovarjanje med državami, nastalimi na 
ozemlju bivše SFRJ za dokončanje spominskega paviljona. 

Predsednik Pahor je na povabilo predsednika Marcela Rebela de Souse 14. in 15. februarja uradno obiskal 
Portugalsko, 8. in 9. marca pa na povabilo predsednika Nicosa Anastasiadesa še Ciper ter 28. in 29. 
avgusta na uradnem obisku gostil predsednika Islandije, Guđnija Thorlaciusa Jóhannessona s soprogo 
Elizo Reid. Vsi obiski so imeli poudarjeno gospodarsko oziroma okoljsko komponento. Predsednik Islandije 
Jóhannesson je sodeloval tudi na Blejskem strateškem forumu.

Predsednik Pahor je nadaljeval tradicijo obeleževanja dni prijateljstva z Združenim kraljestvom v Gornjem 
Suhorju pri Vinici, 31. marca, ZDA, 6. aprila v Andražu nad Polzelo, in Izraelom, 11. julija v Metliki.
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Zahodni Balkan in Brdo – Brijuni Process

Zelo veliko pozornosti je bilo tudi letos posvečene Zahodnemu Balkanu. Predsednik Pahor se je že na 
Munchenski varnostni konferenci, 19. in 20. februarja, zavzel, da bi EU podelila Bosni in Hercegovini 
status kandidatke brez dodatnih pogojev in o tem junija napisal pismo predsedniku Evropskega sveta 
Charlesu Michelu. Izrazito je podprl tudi odpravo vizumske obveznosti za državljane Kosova in opozarjal 
na pasti nepravičnega obravnavanja Severne Makedonije, ki se je pred začetkom pogajanj za članstvo v 
EU znašla pod stopnjujočimi se pritiski Bolgarije. Predsednik Pahor je ob šibkosti obstoječih regionalnih 
pobud podpiral pobudo Odprti Balkan in pozdravil oživitev Berlinskega procesa, katerega vrha se je 3. 
novembra po dogovoru s predsednikom vlade Republike Slovenije, dr. Golobom tudi udeležil.

Predsednik Pahor je 12. septembra še zadnjič gostil vrh pobude Brdo – Brijuni Process, ki so se ga udeležili 
predsedniki vseh držav Zahodnega Balkana, članic pobude, in na njem sprejeli šest zaključkov s poudarki 
na pomenu širitve EU in energetske varnosti. Pred tem se je predsednik republike v obiskih po prestolnicah 
regije in ob robu multilateralnih dogodkov po večkrat srečal z vsakim od voditeljev. Na delovnem obisku 
v Sloveniji je 18. aprila gostil predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, na uradnem pa 4. – 5. 
julija predsednico Kosova Vjoso Sadriu Osmani. Predsednik Pahor je s ciljem doseči politično podporo in 
zavezanost za status kandidatke za EU, 15. in 18. julija opravil telefonske pogovore z vsemi tremi člani 
predsedstva BiH. Na pomen hitrejše širitve EU in nevarnost večje nestabilnosti regije v primeru njenega 
upočasnjevanja je opozarjal dosledno vse svoje sogovornike.
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Evropska unija

Predsednik republike je tudi v letošnjem letu nadaljeval z aktivnostmi v podporo močnejši in enotnejši 
Evropski uniji. Ob robu raznih multilateralnih dogodkov opravil več pogovorov s predsednico Evropske 
komisije, Ursulo von der Leyen.

O pomenu enotnosti EU, mdr. tudi pri spopadanju s posledicami ruske vojne proti Ukrajini in energetsko 
krizo, se je pogovarjal z vsemi svojimi sogovorniki in te teme naslavljal tudi v javnih nastopih. Nadaljeval 
je s srečanji z mladimi in pogovori z njimi na temo evropske prihodnosti. Na povabilo veleposlanika 
predsedujoče Svetu EU, Češke republike, se je 12. julija udeležil tudi srečanja veleposlanikov držav članic 
EU.

Predsednik Pahor je za prispevek k Evropskemu projektu 2. decembra v Trentu v Italiji prejel letošnjo 
evropsko nagrado, poimenovano po enem od očetov evropske integracije, Alcide de Gasperiju.

Multilateralizem, podnebne spremembe in prehranska varnost

Predsednik Pahor se je med 19. in 28. septembrom udeležil otvoritve 77. zasedanja Generalne skupščine 
OZN in v svojem nastopu, 21. septembra, opozoril na nesprejemljivost kršenja temeljnih načel ustanovne 
listine OZN, posledice vojne v Ukrajini na mednarodni mir in varnost, zlasti na Zahodnem Balkanu, pomen 
učinkovitejšega ukvarjanja s podnebnimi spremembami in potrebo po večji solidarnosti, v okviru česar je 
predstavil tudi kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta OZN. Sodeloval je tudi na Vrhu 
o preobrazbi izobraževanja in na srečanju na visoki ravni v počastitev 30. obletnice Deklaracije o pravicah 
pripadnikov narodnih, etničnih in jezikovnih manjšin. 27. septembra je skupaj z ministrico za zunanje 
zadeve uradno predstavil kandidaturo Slovenije za Varnostni svet OZN. 

Predsednik Pahor je kandidaturo Slovenije za VS OZN promoviral tudi v številnih srečanjih z voditelji 
posameznih držav.
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Predsednik je v sklopu bivanja v New Yorku na povabilo organizatorjev nagovoril množico na koncertu 
Global Citizen v Central Parku in napovedal povečanje humanitarne pomoči Slovenije za odpravo lakote 
v Afriki. 3. 10. pa je v Predsedniški palači sprejel Toma in Bojano Pivk Križnar in jima predal listino o 
častnem pokroviteljstvu nad dobrodelnim koncertom, kjer je bil predvajan tudi njun dokumentarni film (T)
ROHNENJE 2022 za pomoč obolelim z gobavostjo na obleganih ozemljih Nubskih gora v Sudanu.

Predsednik Pahor je 7. in 8. novembra sodeloval na letni konferenci o podnebnih spremembah COP27, 
ki jo je letos gostil Egipt. V govoru je poudaril pomen hitrejše in odločnejše akcije za preprečevanje 
segrevanja ozračja in opozoril, da bi veljalo energetsko krizo izkoristiti za iskanje rešitev za zeleni prehod. 
Sodeloval je tudi na okroglih mizah o prehranski varnosti in izobraževanju za klimatske spremembe in se 
udeležil zaključne prireditve podnebnega teka od Glasgowa do Sharm El Sheikha. Ob robu vrha je opravil 
vrsto pogovorov v podporo kandidaturi Slovenije za nestalno članico VS OZN.

Predsednik Pahor se je 19 in 20. novembra udeležil vrha Mednarodne organizacije za Frankofonijo, v 
katerem Slovenija sodeluje kot opazovalka. Sodeloval je v razpravi o pomenu digitalizacije in ob robu 
srečanja opravil nekaj pogovorov z namenom pridobivanja podpore za kandidaturo Slovenije za VS OZN.
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Predsednik republike se je udeležil vrste drugih multilateralnih forumov, med katerimi velja izpostaviti 
Munchensko varnostno konferenco (19. – 20. februar), kjer se je prvič javno zavzel za čim hitrejšo podelitev 
statusa kandidatke Bosni in Hercegovini. Poleg že omenjenega Antalya diplomatskega foruma, je 16. 
junija sodeloval tudi na Prespa foruma za dialog na Ohridu, 8. oktobra pa na foruma 2BSecure v Budvi, 
17. novembra se je udeležil Crans Montana foruma v Ženevi, 5. in 6. oktobra srečanja predsednikov članic 
EU v formatu Arraiolos na Malti, 10. junija srečanja voditeljev Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi 
(SEECP) in 20. junija pobude Tri morja v Rigi.

Sodeloval pa je tudi na virtualnih dogodkih. 11. februarja je ob mednarodnem dnevu žensk in deklic v 
znanosti nagovoril mednarodno konferenco pod okriljem OZN. Sodeloval je tudi na mednarodni konferenci 
o vodi v Dakarju in na isto temo, torej o pomenu učinkovitega in okolju prijaznega upravljanja z vodami 
prispeval nagovor za slovenski dan na EXPO. Z namenom spodbujanja biotske raznovrstnosti in prehranske 
varnosti se je na povabilo Indije vključil v promocijo mednarodnega leta prosa 2023.

Predsednik Pahor je kot osrednji govornik 29. avgusta nastopil na domačem Blejskem strateškem forumu 
in v govoru opozoril na nevarnost nove blokovske delitve sveta, katere ločnica bi utegnila potekati preko 
Zahodnega Balkana, v kolikor ne bomo pospešili širitvenega procesa EU.

Mednarodna priznanja

Predsednik Pahor je tudi v letošnjem letu prejel nekaj prestižnih mednarodnih priznanj. Ob uradnem 
obisku na Portugalskem mu je bil za njegova prizadevanja za spravo in za skupni evropski projekt podeljen 
častni doktorat Univerze v Lizboni. 

Prejel pa je tudi priznanje De Gasperi, ki ga podeljujejo v rojstnem kraju enega od očetov evropske 
integracije, Alcideja De Gasperija. Priznanje, ki se podeljuje vsaki dve leti, so doslej med drugimi prejeli 
Helmut Kohl, Simone Veil, Vaclav Havel in Mario Draghi.

Predsednik republike je ob obisku prof. dr. Ju-Ho Changa, predsednika Zveze za mednarodni šport za vse 
TAFISA, ter članice in člane izvršnega odbora TAFISA in častnega odbora 27. svetovnega kongresa, ki je 
potekal v Portorožu med 8. in 12. junijem 2022 prejel najvišje priznanje Zveze za mednarodni šport za vse, 
priznanje Jürgen Palm Award, ki ga TAFISA podeljuje posameznikom za njihov pomemben in dolgoročen 
prispevek na področju mednarodnega športa in telesne dejavnosti za vse.

Uprava Praškega gradu je v letu 2022, ko obeležujemo 150. obletnico Plečnikovega rojstva, veliko 
nagrado Jožeta Plečnika (Grand Prix Jože Plečnik 2022) prvikrat podelila državniku – prejel jo je predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor za njegov dolgoletni doprinos in podporo češko-slovenskim odnosom v 
kulturi ter dolgoletno podporo sodelovanju med Upravo Praškega gradu in slovenskimi institucijami.

Visoka	mednarodna	priznanja,	ki	jih	je	prejel	predsednik	Republike	Slovenije	Borut	Pahor

Priznanje Izrek

Častni doktorat Univerze v 
Lizboni – "Doctor Honoris 
Causa"

Za prizadevanja za spravo in za skupni Evropski projekt

Priznanje	podelila	 Dogodek

Univerza v Lizboni, pokrovitelj 
profesor Heitor Romana

Uradni obisk predsednika Republike Slovenije Boruta 
Pahorja v Portugalski republiki, 15.2.2022
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Priznanje Izrek

Najvišje priznanje Jürgen Palm 
Award

Za pomemben prispevek in predanost globalnemu 
gibanju Šport za vse se 

Priznanje	podelila Dogodek

Zveza za mednarodni šport za 
vse TAFISA, predsednik prof. 
dr. Ju-Ho Chang

Sprejem Zveze za mednarodni šport za vse TAFISA v 
Predsedniški palači, 8.6.2022

Priznanje Izrek

Velika nagrada Jožeta Plečnika Za dolgoletni doprinos in podporo češko-slovenskim 
odnosom v kulturi ter dolgoletno podporo sodelovanju 
med Upravo Praškega gradu in slovenskimi 
institucijami

Priznanje	podelila Dogodek

Uprava Praškega gradu, 
direktor Ivo Velíšek

Obeležitev 150-letnice rojstva arhitekta Jožeta Plečnika 
in počastitev Plečnikovega leta 2022 v Predsedniški 
palači, 26.8.2022

Priznanje Izrek

Medalja Evropske akademije 
znanosti in umetnosti 

Za zasluge pri spodbujanju strpnosti in dialoga v družbi

Priznanje	podelila Dogodek

Evropska akademija znanosti 
in umetnosti – EASA, častni 
predsednik akad. dr. Felix 
Unger

Mednarodna konferenca z naslovom "Strpnost in 
demokracija za mir v Evropi" v Predsedniški palači, 1. 
12. 2022

Priznanje Izrek

Mednarodna nagrada - "Alcide 
De Gasperi 2022: Builders of 
Europe 2022"

Za prizadevanja h krepitvi evropske ideje, za močnejše 
čezmejne vezi in dobre odnose med državami

Priznanje	podelila Dogodek

Avtonomna pokrajina Trento, 
predsednik Maurizio Fugatti

Delovni obisk predsednika Republike Slovenije Boruta 
Pahorja v avtonomni pokrajini Trento, 2. 12. 2022
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KLOP PRIJATELJSTVA

Ob uradnih obiskih predsednikov tujih držav, ki jih gosti predsednik Republike Slovenije, 
se je na pobudo predsednika Pahorja uveljavil poseben element programa – odkritje klopi 
prijateljstva. Gre za prispevek in krepitev dvostranskih odnosov med državama in je hkrati 
trajen spomin na srečanja z državniki v Sloveniji.

V letu 2022 je predsednik Pahor skupaj s svojimi gosti odkril štiri klopi prijateljstva. 

Predsednik Republike Slovenije in emir Države Katar Tamim bin Hamad bin Kalifa al Tani sta 
16. maja 2022 obiskala Muslimanski kulturni center Ljubljana in pred centrom odkrila klop 
prijateljstva med državama.

Klop prijateljstva med Slovenijo in Kosovom sta predsednik Pahor in predsednica Kosova 
Vjosa Osmani-Sadriu odkrila v parku gradu Kromberk 5. julija 2022. 

Klop prijateljstva med Slovenijo in Islandijo sta predsednik Pahor in predsednik Islandije 
Guđni Thorlacius Jóhannesson s soprogo Elizo Reid odkrila ob Bohinjskem jezeru 28. avgusta 
2022. 

Predsednik Pahor in predsednik Van der Bellen sta si 9. decembra 2022 na Ptuju ogledala 
razstavo v Fürstovi hiši in odkrila klop prijateljstva na dvorišču Ptujskega gradu.
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V različnih krajih po Sloveniji tako stoji 26 spominskih klopi.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=13Nuk7r_zK_
VtspDsauIDEPXDh3E&ll=45.88565724715352%2C13.984376428040342&z=8
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VRHOVNI POVELJNIK OBRAMBNIH SIL

Nacionalna varnost

Predsednik republike je 26.	februarja	2022 sodeloval na seji Sveta za nacionalno varnost na kateri so bile 
obravnavane razmere po vojaškem napadu Ruske federacije na Ukrajino. Predsednik republike je med 
drugim podprl aktivnosti, ki jih je izvedla Vlada Republike Slovenije, posamezna ministrstva in organi. 
Izpostavil je, da je potrebno Ukrajino podpreti zato, da se bo lahko učinkovito branila pred neupravičenim 
in ne izzvanim napadom. V mednarodni skupnosti pa moramo iskati poti za to, da bi prišlo do prekinitve 
spopadov in kasnejšega iskanja pravične rešitve.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 26.	maja	2022	udeležil odprtja tradicionalne prireditve 
»Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja«, ki je bila tokrat na Ptuju. Predsednik republike je imel na prireditvi 
govor. 

Uvodoma je izpostavil zasluge Mirana Bogataja: »Bogatajevi dnevi so poklon in počastitev spomina na 
izjemno osebnost, na Mirana Bogataja. Bogataj je neizbrisno zaznamoval izgradnjo in razvoj slovenskega 
sistema zaščite in reševanja. Kot dolgoletni poveljnik Civilne zaščite je s svojim delom, vodenjem in 
nastopanjem ob najtežjih trenutkih poosebljal preudarnost, zanesljivost in predanost pripadnikov Civilne 
zaščite. S prireditvijo na najboljši možni način ohranjamo spomin na njegov cenjeni prispevek k našemu 
varnejšemu življenju«.

V nadaljevanju je poudaril, da so Bogatajevi dnevi odlična priložnost, da se prikažejo vse sodobne 
zmogljivosti na področju zaščite, reševanja in pomoči, opozarjanja in preventivne dejavnosti, prikaz 
organizacije, aktivnosti in razvoja zaščite in reševanja. Območje Slovenije je zaradi svojih geografskih 
značilnosti podvrženo mnogim tveganjem za nastanek najrazličnejših nesreč. Nesebična požrtvovalnost, 
nemalokrat izpostavljanje zdravja in življenj pripadnikov tega pomembnega sistema, se kaže v izjemnih 
rezultatih. Ti so spoštovani in utrjujejo zavedanje pri slehernemu prebivalcu, da bomo v najhujši stiski 
deležni najboljše možne pomoči. V nadaljevanju je predsednik izpostavil, da je bilo v lanskem letu izvedeno 
več kot 24.600 aktiviranj v okviru katerih je sodelovalo skoraj 150.000 pripadnikov. Samo v reševanju v 
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gorah je bilo 820 aktiviranj Gorske reševalne službe. Državna enota za odstranjevanje neeksplodiranih 
ubojnih sredstev se je aktivirala nekaj manj kot tisočkrat. Na koncu je pozval k nadaljnji krepitvi sistema 
in zagotavljanju najboljših možnih pogojev za izvajanje številnih in zahtevnih nalog. 

Predsednik republike je 19.	julija	2022 skupaj s poveljnikom Civilne zaščite Srečkom Šestanom obiskal 
poveljniško mesto akcije gašenja požara na Krasu. Seznanil se je s takratnim stanjem, potekom gašenja 
in se zahvalil za požrtvovalno delo vsem sodelujočim pri tej obsežni intervenciji.

20.	julija	2002	je predsednik Pahor slovesno odprl gasilsko olimpijado v Celju, katere je bil tudi častni 
pokrovitelj in imel na otvoritveni slovesnosti slavnostni govor. V uvodu je pozval vse prisotne tekmovalce, 
goste in obiskovalce, da z aplavzom izrečejo priznanje vsem, ki so se v tistem času spopadali z največjim 
požarom V Sloveniji. 
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V nadaljevanju je izpostavil pomen gasilstva, izjemno razvejanost in odlično organizacijo ter priznanje za 
odlične rezultate: »Olimpijada je tekmovanje najboljših med najboljšimi, tekmovanje najbolj pogumnih, 
vztrajnih, najmočnejših in najbolj izurjenih pripadnikov številnih gasilskih zvez in milijonov gasilcev 
po vsem svetu. Ljudi, ki s svojim vsakodnevnim delom, odrekanjem in predanostjo sočloveku vedno 
brezpogojno, tudi v najtežjih trenutkih, priskočijo na pomoč. Ste junakinje in junaki slehernega okolja, od 
koder prihajate, in hkrati predstavljate svetovno družino plemenitih posameznikov in izjemnih enot, ki jim 
pripadate. Vsak dan rešujete številna življenja,« je v nadaljevanju dejal predsednik Pahor.

Predsednik republike je še dodal, da gasilci izpostavljajo svoja življenja za to, da rešujejo življenja drugih: 
»Gre za enega izmed najbolj plemenitih in hkrati zahtevnih poslanstev. Zavedate se dejstva, da smo ljudje 
najmočnejši takrat, ko podpiramo drug drugega in si medsebojno pomagamo«.

Predsednik republike se 24.	julija	2022	v Regijskem štabu Civilne zaščite v Kostanjevici na Krasu ponovno 
seznanil z najnovejšimi razmerami in stanjem požara na terenu. Posebno hvaležnost je izrazil gasilcem, 
gozdarjem, pripadnikom Slovenske vojske in policije ter vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki sodelujejo 
pri gašenju požara in odpravi posledic. 

Izjava predsednika Pahorja: »Upam, da je po desetih dneh požar na Krasu pod nadzorom. Izražam iskreno 
hvaležnost vsem, ki so v teh desetih dneh zaščitili življenja ljudi in njihovo premoženje, izkazali izjemno 
solidarnost in znova pokazali, da se lahko zanesemo drug na drugega. Rad bi se tudi zahvalil tudi ljudem in 
domačinom, Kraševcem, ki so na različne načine pokazali, kako zelo cenijo to solidarnost in dobroto ljudi, 
ki so jim prišli pomagat. Vse to me zdaj, ko sem drugič obiskal te kraje in se srečal z ljudmi, prepričuje, 
da je med nami dovolj povezanosti tako za slabe in, upam, tudi za dobre čase,« je po koncu obiskal dejal 
predsednik republike.

Sloveniji so na različne načine pomagale tudi sosednje in druge države pri gašenju požara. Hrvaška s 
helikopterji in letali za gašenje, pomoč so nudili tudi Avstrija, Madžarska in Slovaška, Romunija je sodelovala 
z dvema letaloma Spartan C27-J, Srbija pa z dvema helikopterjema. Prav tako je Sloveniji priskočila na 

pomoč Italija z gasilci in opremo. Predsednik se je po telefonu zahvalil vsem predsednikom držav.

Predsednik Pahor je 7.	septembra	2022 na Brdu pri Kranju priredil sprejem v znak hvaležnosti gasilcem, 
predstavnikom vodstva intervencij in ostalim predstavnikom služb ter srčnim posameznikom in 
prostovoljcem, ki so v tem letu sodelovali pri gašenju največjih požarov v zgodovini Republike Slovenije. 
Sprejema so se udeležili predstavniki vseh organizacij, poklicnih in prostovoljnih, ki so sodelovale v 
intervencijah. Na slovesnosti je predsednik republike junakinjam in junakom, ki premagujejo požare na 
Slovenskem ter ščitijo ljudi in njihovo premoženje, vročil priznanje jabolko navdiha. V imenu junakinj in 
junakov je predsednikovo priznanje prevzel Simon Vendramin, poveljnik Gasilske enote Nova Gorica in 
vodja intervencije na Krasu, ki se je v imenu vseh zahvalil za vročeno priznanje.

Predsednik Pahor se je 29.	septembra	2022 udeležil dobrodelnega koncerta Skupaj za Kras: kjer je v 
svojem govoru poudaril, da je Kras del naše naravne dediščine in da moramo storiti vse, da ga varujemo.

30.	novembra	2022 se je predsednik Pahor udeležil seje Sveta za nacionalno varnost, ki je bila namenjena 
razmeram v Ukrajini, vplivu na slovensko nacionalno varnost in slovenski pomoči Ukrajini.

Predsednik Pahor je ocenil, da je Slovenija sprejemala ustrezne ukrepe in pomagala v skladu s svojimi 
možnostmi. Evropska unija je ohranila enotnost, ki je pomemben dejavnik za nadaljnjo pomoč Ukrajini pri 
njeni pravični obrambi. Tako kot pomagamo Ukrajini sedaj jo bomo podprli takrat, ko bosta njeno vodstvo 
in narod odločila, da je prišel čas za pogajanja o pravičnem miru.

Po končani seji, na kateri so bili sklepi sprejeti soglasno, je na tiskovni konferenci na kateri sta sodelovala 
s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom izpostavil, da je pomembno obvarovati politično enotnost 
glede odnosa do ruske agresije na Ukrajino in "da smo del enotnosti zahodnega sveta pri soočanju z 
varnostnimi, političnimi in gospodarskimi grožnjami.« Na koncu je dodal: »Nimamo pravice, da bi jim 
vsiljevali mir za vsako ceno proti njihovi volji."
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Obramba

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil je 4.	januarja	2022	v Predsedniški palači sprejem 
študente obramboslovja s Fakultete za družbene vede, kjer jim je bila uvodoma podrobneje opisana 
vloga predsednika republike v sistemu nacionalne varnosti. V nadaljevanju srečanja je predsednik Pahor 
odgovarjal na vprašanja študentov povezano z njegovo vlogo kot Vrhovnega poveljnika in aktualna 
vprašanja povezana z varnostnimi izzivi v svetu.

27.	januarja	2022	je predsednik in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor v Predsedniški palači na 
pogovor sprejel še slušatelje generalštabnega in višje štabnega tečaja. 

Predsednik Pahor je odgovarjal na številna vprašanja in med drugim odgovoril tudi na vprašanje glede 
morebitnih sprememb ustave povezanih s položajem predsednika republike. Predsednik je prepričan, 
da je funkcija predsednika republike v Ustavi ustrezno opredeljena in daje dovolj možnosti za uspešno 
opravljanje te funkcije. Hkrati je menil, da bi bilo potrebnih nekaj dopolnil najverjetneje v Zakonu v 
obrambi povezanih z opravljanjem nalog Vrhovnega poveljnika obrambnih sil. Med drugim bi bilo prav, 
če bi bil predsednik tisti, ki imenuje načelnika Generalštaba Slovenske vojske.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert 
Glavaš sta predsedniku Republike Slovenije in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Borutu Pahorju 4.	
marca	2022	podrobno predstavila letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2021. Pri tem 
sta izpostavila pozitivne rezultate in hkrati izzive s katerimi se bo potrebno soočiti zlasti na področju bojne 
pripravljenosti Slovenske vojske v najbolj zahtevnih varnostnih razmerah.
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Po poročanju je predsednik Pahor podal izjavo:

»Spoštovane gospe in gospodje,

danes sem bil v skladu z zakonom seznanjen z oceno pripravljenosti Slovenske vojske v letu 2021 s strani 
načelnika generala Glavaša in ministra za obrambo mag. Tonina. Ob tej priložnosti bom izpostavil nekaj 
mojih ključnih zaključkov in mnenje. Poudarjam, da gre za redno letno poročilo Generalštaba Slovenske 
vojske in ni bilo posebej pripravljeno zaradi vojne v Ukrajini. 

Poudarjam, da Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena. Posredno pa so se, zaradi ruske agresije na 
Ukrajino, politične in varnostne razmere resno zaostrile. Slovenija se na rusko ogrožanje mednarodnega 
reda in miru s pomočjo Ukrajini in sankcijam zoper Rusijo odziva kot aktivna članica Evropske unije in 
NATO, kot sestavni del Zahodnega sveta. Že od začetka agresije poudarjam, da si moramo prizadevati 
za čimprejšnjo prekinitev ognja in nadaljevanje reševanja spornih vprašanj po mirni poti. Kljub temu, 
da se ta trenutek zdijo možnosti za mirno rešitev spora majhne, jih ne smemo nikoli podcenjevati ali 
spregledati. Gre za reševanje človeških življenj, zmanjšanje obsega trpljenja in splošnega zaupanja v 
sposobnost diplomacije, da ureja spore v vzajemno korist, v korist vseh. 

V vsakem primeru pa pri letošnjem rednem poročanju o pripravljenosti Slovenske vojske ne moremo mimo 
dejstva, da so se varnostne razmere v našem okolju poslabšale. Ponavljam, da Slovenija ni neposredno 
vojaško ogrožena in zaenkrat ni znakov, da bi to bila. Vendar moramo resno in naglo poslabšanje političnih 
in varnostnih razmer v Evropi in svetu jemati z vso resnostjo. V tem smislu bo Slovenija po potrebi 
sprejemala sorazmerne ukrepe.

Spoštovani gospe in gospodje, 

minister za obrambo in načelnik Generalštaba Slovenske vojske s sodelavci sta me danes seznanila 
s poročilom o stanju v Slovenski vojski, ki ga je pripravil Generalštab Slovenske vojske. Iz poročila 
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Generalštaba Slovenske vojske izhaja, da je Slovenska vojska naredila viden napredek. Ni pa ta napredek 
še dovolj za celovito delovanje v vojnih razmerah. Vendar pa z vso odgovornostjo ocenjujem, da je 
Slovenska vojska skupaj z drugimi silami in ob podpori ljudi sposobna ubraniti suverenost in ozemeljsko 
celovitost Republike Slovenije.

Iz poročila izhaja:

Prvič,

da se sredstva, ki jih zagotavljamo za Slovensko vojsko povečujejo. Izboljšuje se struktura izdatkov, tako 
da več sredstev namenjamo za redno operativno delovanje in investicije. Tako bo Slovenska vojska lahko 
nadaljevala z izvajanjem procesa modernizacije in razvoja slovenske vojske.

Drugič,

izboljšujemo opremljenost in potrebna sredstva za delovanje. Narejen je napredek, ki pa ni zadosten za 
to, da bi lahko Slovenska vojska učinkovito delovala tudi v najbolj zahtevnih razmerah. Zaostanek na tem 
področju je bil tolikšen, da ga ni bilo mogoče odpraviti v enem koraku in ga bo potrebno odpravljati daljše 
obdobje.

Tretjič,

na kadrovskem področju je bil narejen prvi korak na zahtevni poti povečevanja števila pripadnikov 
Slovenske vojske. V stalni sestavi je ustavljen trend padanja števila vojakov, v prostovoljni pogodbeni 
rezervi je rezultat še za spoznanje boljši, saj se je število povečalo za nekaj deset pripadnikov. To še zdaleč 
ni dovolj, vendar z doslednim izvajanjem sprejetih ukrepov in njihovim izboljševanjem ter nadgradnjo, 
lahko pričakujemo postopno povečevanje števila pripadnikov Slovenske vojske. To je ključna naloga! 
Hkrati moramo zaradi naravnega odliva, ki bo v naslednjih letih. Zaradi upokojevanja, večji, zagotoviti 
ustrezno nadomestitev odhajajočih pripadnikov tudi med častniki in podčastniki ter zagotoviti predvsem 
kontinuiteto v poveljniški strukturi, ki bo ustrezno usposobljena in motivirana za vodenje in poveljevanje 
v vseh razmerah.

Četrtič,

stanje na področju infrastrukture se je v preteklem letu izboljšalo, vendar je napredek premajhen. 
Načrtovane obsežnejše investicije v prihodnjih letih bodo pomenile kvalitativen preskok za delovanje 
Slovenske vojske, zlasti pa za njeno usposabljanje in urjenje.

Petič,

Slovenska vojska je imela v preteklem obdobju pomembno vlogo pri podpori Policiji pri varovanju državne 
meje, podpori zaščiti in reševanju oziroma Civilni zaščiti, njen pomemben/očiten prispevek je bil v času 
epidemije COVID-19. Obremenjenost z navedenimi aktivnostmi se kaže v manjšem obsegu rednih in 
nujnih usposabljanj za izvajanje temeljnega poslanstva – obrambe države. Seveda je bil poudarek dan 
ključnim silam, vendar mora ostati prioriteta visoka usposobljenost sleherne enote in pripadnika Slovenske 
vojske. Zato menim, da je v sodelovanju z drugimi pristojnimi državnimi organi potrebno preveriti sedanji 
obseg nalog in premisliti o optimizaciji angažiranja Slovenske vojske s ciljem dajanja večjega poudarka 
usposabljanju.

Šestič,

ne glede na to, pa je Slovenska vojska v tem letu dosegla dobre rezultate v okviru mednarodnih vaj in, že 
tradicionalno, velike pohvale pri zagotavljanju miru in stabilnosti v regiji in misijah izven nje. Pripadniki 
Slovenske vojske ostajajo izjemno cenjeni in v nekaterih okoljih nepogrešljiv člen pri izvajanju nalog. To 
temelji predvsem na usposobljenosti, izurjenosti in veliki pripadnosti pri izvajanju nalog.
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Sedmič,

aktualne grožnje med drugim terjajo okrepljeno delovanje na področju kibernetske varnosti in obrambe. 
To velja za nacionalni nivo, kjer Slovenska vojska pri tem aktivno participira. Hkrati pa je potrebno 
zaščititi tudi lastno delovanje enot in poveljstev pred temi grožnjami. V tem kontekstu je bilo okrepljeno 
sodelovanje v mednarodnem prostoru in usposabljanje. Vse to pa ne zadošča. Poleg že omenjenega 
izziva na kadrovskem področju, bo potrebno zagotoviti sodobno opremo ter intenzivno izobraževanje in 
usposabljanje.

Naposled, za dosego visoke stopnje pripravljenosti v vseh razmerah bo potrebno v naslednjih letih vložiti 
dodatna sredstva, dodatne napore pri izboljšanju organizacije in strukture, infrastrukture, opremljenosti 
in zagotovitve vseh potrebnih materialnih sredstev. Če kdaj, sedaj vidimo, da vsak vložen evro v varnost 
in obrambo zagotovi, ne le varnost vseh nas, pač pa tudi večkratno povrnitev vseh vložkov, ker nam z 
zagotavljanjem varnosti zagotavlja pogoje za stabilnost in razvoj.

Gospe in gospodje,

vse od konca vojne za Slovenijo in naše mednarodne uveljavitve, katere tridesetletnico praznujemo prav 
letos, je bila in ostaja Slovenija varna država, med najvarnejšimi državami v svetu. Vsi, vsak na svojem 
področju in v skladu s svojimi pristojnostmi si bomo prizadevali, da tako tudi ostane.«

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor se je 15.	maja	 2022 
udeležil osrednje prireditve ob dnevu Slovenske vojske. Predsednik republike je bil na prireditvi slavnostni 
govornik: 

»Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske,

gospod minister, načelnik generalštaba, visoki gostje, gospe in gospodje,

Republika Slovenija je varna država. Zato, ker vodi miroljubno zunanjo politiko in rešuje vsa odprta vprašanja 
po mirni poti. Zato, ker Slovenija širi krog medsebojnega razumevanja, spoštovanja in prijateljstva z 
drugimi državami vsepovsod po svetu. Slovenija je varna država, ker je zanesljiv partner in zaveznik v 
Evropski uniji in zvezi Nato. In nenazadnje, svojo neodvisnost in samostojnost si je s svojo vojsko v vojni 
za Slovenijo izborila sama. 

Vi ste ponosni dedič te slavne tradicije. Zdaj ste močan vojaški steber našega sistema nacionalne varnosti. 
Slovenija se zanese na vas. Zavezniške vojske se zanesejo na vas. Doslej še nikogar niste razočarali. Z 
vašim delom na mirovnih misijah v tujini, z vašo profesionalno skrbjo za obrambne naloge doma ter z 
vašo srčno pomočjo našim ljudem v stiskah vedno vse navdušite. Zato, spoštovane pripadnice in pripadniki 
Slovenske vojske, sprejmite, ob vašem in našem prazniku, iskrene čestitke in izraze iskrene hvaležnosti. 
S svojim delom ste si ustvarili ugled in spoštovanje med ljudmi. To je največ. To je največje priznanje. 
Ponosni smo na vas.

Spoštovani,

kot sem dejal, je Slovenija varna država in ni neposredno vojaško ogrožena. Toda v kratkem času od 
našega zadnjega srečanja so se varnostne razmere v Evropi poslabšale. Ruska federacija je neizzvano 
napadla Ukrajino in vojni za enkrat ni videti konca. Zahodni svet, ki mu pripadamo, se je enotno in ustrezno 
odzval. Čeprav si vsi želimo, da bi se čimprej našla politična volja za prekinitev vojne in mirno rešitev 
spora, vojna sproža pomembne politične in varnostne spremembe. Interes Finske in Švedske za članstvo 
v Natu je samo ena od teh sprememb. In to niso edine napetosti v Evropi in svetu. Zgostitev socialnih 
in gospodarskih posledic svetovne zdravstvene krize in posledic vojne v Ukrajini poglabljajo nevarnosti 
za sprožitev drugih hibridnih ali vojaških konfliktov. Naj si Slovenija še tako iskreno prizadeva za mirno 



48

reševanje vseh sporov, ne sme si zatiskati oči pred sedanjimi napetimi razmerami. V teh nepredvidljivih 
razmerah je z vidika varnosti Slovenije bistveno troje:

1. Da imamo izurjeno, usposobljeno, opremljeno in moralno motivirano slovensko vojsko, kot vojaški 
steber naše varnosti.

2. Da smo zanesljiv zaveznik v zvezi Nato, da se lahko zanesemo na vzajemno pomoč drugih držav 
zaveznic in da se one lahko zanesejo na našo.

3. Da smo aktiven član evropske družine, da si prizadevamo za njen vsestranski razvoj, tudi obrambni, 
ker v Evropski uniji Slovenci lažje in boljše uveljavljamo naše nacionalne interese. Evropska ideja in 
Evropska unija že skoraj 80 let neprekinjeno zagotavljata mir, varnost in blaginjo evropski družini 
narodov in držav, tudi naši.

Spoštovani,

dolga leta po finančni krizi za krepitev borbenega karakterja Slovenske vojske ni bil najboljši čas. Toda v 
zadnjih par letih so se zgodili zelo veliki premiki. Državni zbor je s sprejetjem nekaterih ključnih, strateških 
dokumentov začrtal sodoben in dolgoročni razvoj Slovenske vojske. Na tej podlagi so bili sprejeti izvedbeni 
programi. Po dolgih letih oklevanj je bil naposled sprejet sistemski zakon, ki zagotavlja materialno podlago 
za nujno potrebne investicije za opremo slovenskega vojaka, njegovo oborožitev in zmogljivost Slovenske 
vojske za obrambo države. V ta pomemben okvir sodi tudi nakup bojnih kolesnih vozil 8x8 Boxer. 
Investicija je ključnega pomena za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine kot najpomembnejše 
zmogljivosti Slovenske vojske. S tem bo zagotovljena večja bojna pripravljenost. In ni nepomembno – 
bolje bo varovala tudi vaša življenja. Potreba ni od včeraj in temelji na ustreznih strokovnih podlagah. 
Intenzivnejše aktivnosti potekajo že več let. Kot vrhovni poveljnik obrambnih sil ostajam pri moji podpori 
tej investiciji in menim, da nakupa ne smemo več odlagati. Pri tem moram posebej podčrtati, da ste bili 
prav vi, spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, v času nižjih izdatkov za obrambo tisti, ki 
ste s svojo profesionalno držo zagotavljali izpolnjevanje zaupanih vam nalog. Tudi glede nagrajevanja 
vašega dela so se začeli obetavni premiki, s katerimi je treba nadaljevati.

Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske,

Slovenska vojska bo danes dobila tretjega generalmajorja v najvišjem vodstvu. Poleg načelnika in 
poveljnika Poveljstva sil bo z ukazom, ki sem ga podpisal, v čin generalmajorja napredoval brigadir Roman 
Urbanč, namestnik načelnika generalštaba. Namestnik načelnika je izkušen častnik, ki je svojo vojaško 
kariero gradil desetletja. Izkušnje je pridobival doma in v tujini zato, da lahko danes opravlja pomembno 
funkcijo in prispeva k razvoju Slovenske vojske. Čin generalmajorja je priznanje in predvsem velika zaveza 
za prihodnje delo in brezkompromisno predanost Sloveniji in Slovenski vojski.

Cenjeni generalmajor Urbanč, izrekam vam iskrene čestitke in vam želim veliko uspehov. Slovenske 
vojska ima od danes na treh najpomembnejših mestih tri generalmajorje. Zato upravičeno pričakujem od 
vas, spoštovani generali, da boste vojsko vodili odločno in pravično. Da boste storili vse za njeno krepitev 
in izurjenost ter boste skupaj z vsemi pripadniki Slovenske vojske naš ponos in garant suverenosti ter 
varnosti. Pred vami je velika odgovornost. Imate naše zaupanje, imate predane pripadnike Slovenske 
vojske, imate podporo. Na vas je, da izpolnite naša pričakovanja. Na koncu naj vam še enkrat izrečem 
zahvalo za vaše delo in priporočilo za enako profesionalno zavzetost v prihodnje. Ob vašem in našem 
prazniku sprejmite iskrene čestitke«.

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je imel pred državnim 
praznikom dnevom državnosti 22.	 junija	 2022	 avdio-videokonferenco s pripadniki Slovenske vojske, 
ki delujejo v mednarodnih operacijah in na misijah. Na videokonferenci sta sodelovala tudi minister za 
obrambo Marjan Šarec in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš. 
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Na videokonferenci so predsedniku Borutu Pahorju poročali poveljniki kontingentov Slovenske vojske 
iz Bosne in Hercegovine, s Kosova, Slovaške, iz Latvije, Iraka in Malija. Na vseh misijah in mednarodnih 
operacijah trenutno deluje 279 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. 

Predsednik Pahor se je v nagovoru uvodoma zahvalil poveljnikom kontingentov Slovenske vojske, ki 
delujejo v tujini za sodelovanje v vseh preteklih letih, ko so si lahko izmenjali poročila in mnenja. Ob tem 
je predsednik Pahor poudaril izjemen prispevek pripadnic in pripadnikov na misijah k ugledu naše države. 
»Delo opravljate predano in profesionalno, uživate ugled v mednarodni skupnosti in s tem prispevate k 
ugledu naše države«, je dejal predsednik Pahor.

Po končani avdio-video konferenci se je predsednik Pahor posebej sestal z ministrom za obrambo Marjanom 
Šarcem. Pogovarjala sta se o prioritetah ministrstva in Slovenske vojske, izpolnjevanju zastavljenih ciljev 
in kadrovskih izzivih v Slovenski vojski.

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor se je 30.	septembra	2022 v Kadetnici 
Maribor udeležil slovesnosti ob podelitvi diplom in potrdil slušateljem 9. generacije generalštabnega 
vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Predsednik Pahor je bil na slovesnosti slavnostni govornik.

Med drugim je izpostavil aktualne varnostne izzive povezane zlasti z vojno v Ukrajini. Poudaril je pomen 
kakovostnega vodenja in poveljevanja ter zagotavljanja ustrezne opreme in oborožitve v Slovenski vojski. 
V zvezi s tem je dejal: »Vedno znova se vračamo k istim dilemam, pa čeprav je bil že pred časom opravljen 
temeljit premislek in pripravljena Bela knjiga, kasneje Resolucija o splošnem dolgoročnem programu 
razvoja in opremljanja slovenske vojske do leta 2035 in na podlagi te srednjeročni program. O razvoju se 
moramo vedno poglobljeno pogovoriti in dogovoriti ter nato dogovore uresničevati. Te strateške odločitve 
ne zavezujejo zgolj ene Vlade. Spremembe so potrebne takrat, če se razmere, grožnje in tveganja bistveno 
spremenijo. 
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Ker moramo z razvojem in modernizacijo naprej in ker Slovenska vojska mora biti pripravljena za nacionalno 
obrambo in zagotavljanje kolektivne varnosti, sem podprl dokumente in predloge za investicije. 

Ne morem se izogniti sklenitvi in odstopu od pogodbe o nakupu Boxerjev. Zavzemam se za nabavo 
kvalitetnih, za delovanje primernih in za vojake varnih bojnih vozil. Pred in na samem poročanju o 
pripravljenosti Slovenske vojske sem dobil vaša zagotovila, da so bojna vozila Boxer optimalna. Zato 
nisem imel pomislekov, da nakup podprem. Na podlagi poročila notranje revizije Ministrstva za obrambo 
izhaja, da sicer obstajajo nekatere slabosti v postopku, vendar nezakonitosti niso bile ugotovljene. Vtis je, 
da je bila odločitev o tem, da se zdaj ne kupuje vojaške opreme politična odločitev nove vlade, ki je sicer 
iskala razlog zanjo v notranji reviziji, kjer pa ga ni našla. Zato je pač ostalo pri politični odločitvi, ki je bila 
napovedana že s koalicijsko pogodbo. Slabost te odločitve, ki je seveda popolnoma zakonita, je, da nima 
prepričljive alternative. Gre za tvegano odločitev, iz varnostnega vidika, iz političnega vidika naših zavez 
zavezništvu in morda tudi iz finančnega vidika.

Ko je na vidiku gospodarska in socialna kriza, vlade pogosto podležejo skušnjavi, da se za ceno krepitve 
socialne stabilnosti odrečejo vojaškemu proračunu. To je nenazadnje storila tudi moja vlada v času 
finančne krize. Zato razumem tudi skušnjave te vlade, vendar vsi skupaj ne moremo mimo ene pomembne 
okoliščine, ki je drugačna, da je posredna vojaška ogroženost v tej krizi bistveno večja, kot je bila v pretekli.

V tem trenutku je ključno, da v zelo kratkem času tako Slovenska vojska, Ministrstvo za obrambo in Vlada 
storite vse, da ne pride do zastoja, ki še dodatno upočasnil nujen razvoj. Predstaviti je potrebno alternativno 
rešitev, ki bo utemeljena in bo odgovorila na vsa potrebna vprašanja ter dileme, ki so bile izpostavljene 
v zadnjem obdobju. Varnost in uresničevanje zastavljenih ciljev morata biti ključna elementa, izboljšanje 
pripravljenosti za nacionalno in kolektivno obrambo pa vodilo. V ospredju morajo biti v Državnem zboru 
sprejeti cilji. Pri njihovih morebitnih nujnih spremembah pa upoštevati spremenjene grožnje in varnostna 
tveganja. Naj poudarim ponovno, sprejetih dogovorov se moramo držati, jih uresničevati, ne glede na 
morebitne politične spremembe. Obramba države je strateško vprašanje. Danes je manj časa kot je bilo 
še pred letom dni. Ta čas in čas, ki prihaja, bo terjal vsestransko pripravljenost.«

20.	oktobra	2022 si je predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil na povabilo Slovenske 
vojske ogledal dinamično predstavitev ob koncu niza vaj Preskok 2022.

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je 10.	novembra	2022 
obiskal Slovaško. V kraju Lešt, kjer deluje mednarodna Natova bojna skupina, je obiskal kontingent 
Slovenske vojske in se srečal s predsednico Slovaške republike Zuzano Čaputovo. 

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor in predsednica Slovaške republike 
Zuzana Čaputova sta obiskala kontingent Slovenske vojske, ki v kraju Lešt deluje v okviru »Okrepljene 
pozornostI (Enhanced Vigilance Activities – EVA). Udeležila sta se predstavitve mednarodne bojne skupine, 
ki jo je vodil poveljnik Večnacionalne brigade Slovaška polkovnik Ladislav Bujárek.

Predsednik republike je ob tej priložnosti pripadnikom oboroženih sil in gasilcem Slovaške republike, ki 
so julija 2022 sodelovali pri gašenju največjega požara v Republiki Sloveniji in z izjemno požrtvovalnostjo 
pomembno prispevali k uspešni intervenciji, podelil Zahvalo predsednika Republike Slovenije. Vročitvi 
zahvale sta prisostvovala tudi slovaška predsednica Čaputova in državni sekretar ministrstva za obrambo 
Rudi Medved. 

Predsednik Pahor se je nato srečal s slovenskimi vojaki, se seznanil z njihovim delom, usposabljanjem 
in življenjem na misiji ter se jim kot vrhovni poveljnik zahvalil za prispevek k zagotavljanju nacionalne 
in kolektivne varnosti. Poudaril je, da je bil vedno zelo ponosen, da je njihov vrhovni poveljnik in da je 
o njihovi predanosti, pripadnosti in vrhunski usposobljenosti od sogovornikov v tujini vedno slišal samo 
pohvale.



51

Major Franc Klemen, poveljnik slovenskega kontingenta, je predsednika Republike Slovenije v imenu 
slovenskih vojakov na misiji zaprosil, da bi skupaj posadila lipo, ki so jo pripeljali iz Slovenije, da jih bo 
spominjala na domovino. Predsednik Pahor je to z veseljem storil in odslej bo lipa rasla na ozemlju, kjer 
prebivajo slovenski vojaki v času urjenja na Slovaškem – ko bodo vojaki misijo zaključili, pa bodo drevo 
prenesli nazaj v Slovenijo in ga presadili v slovensko zemljo.

Ohranjanje vojaške tradicije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 31.	marca	2022 ob prisotnosti veleposlanice Združenega 
kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Tiffany Sadler udeležil tradicionalne slovesnosti v Gornjem 
Suhorju pri Vinici ob dnevu slovensko-britanskega prijateljstva.

"Dan slovensko-britanskega prijateljstva" sta razglasila predsednik Pahor in Njegova kraljeva visokost 
princ Edward, grof Wesseški, ob uradnem obisku britanskega princa v Sloveniji leta 2019, z željo, da bi ta 
dan postal tradicionalen. Leta 2018 sta predsednik Pahor in veleposlanica Honey v Gornjem Suhorju pri 
Vinici odkrila spominsko obeležje zavezniškim članom posadke padlega bombnika B 24 Liberator VI.

Predsednik Pahor je bil na slovesnosti slavnostni govornik. V govoru je poudaril, da je tokratna obeležitev že 
četrta zapored in postaja tradicija, zato jo velja negovati tudi v prihodnje. S tem počastimo vse prebivalce, 
ki so leta 1945, ki so pomagali preživelim pilotom Kraljevih letalskih sil. 

»Vsi govorniki pred menoj so čutili dolžnost in jaz prav tako, da ob današnji priložnosti omenim napad 
ruske države na ukrajinsko brez razlogov in brez povoda. Tukaj zbrani, skupaj z zavezniki, s katerimi smo 
se borili v času druge svetovne vojne, z našimi britanskimi prijatelji, opozarjamo na tragedijo, ki smo 
ji priča. Na neupravičenost te agresije, na potrebnost sankcij in zlasti na skupno željo, da bi prevladal 
razum, da bi prenehal ogenj in da bi vsa odprta vprašanja med državama reševali in rešili po mirni in po 
diplomatski poti.
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Današnji čas, ko se po osemdesetih letih spet soočamo z vojno na evropskih tleh, kaže, kako pomembno 
se je vselej prav postaviti za pravo stvar – za svojo lastno svobodo. V tem smislu bi rad poudaril, da se 
domala vedno v zgodovini – in to se bo pokazalo tudi v primeru vojne na severovzhodu Evrope – je zmaga 
na strani tistega, na strani čigar je morala.

Ukrajina ima moralno prednost iz dveh razlogov. Ker je bila napadena brez povoda in brez razloga in ker je 
bila kljub temu od vsega začetka pripravljena z napadalcem sesti za pogajalsko mizo in po mirni poti rešiti 
to zapleteno vprašanje. Skupaj z vami si želim, da bi se to zgodilo čimprej in da bi vojna terjala manj žrtev, 
manj trpljenja, manj solz zaradi pametne, vizionarske odločitve tistih, ki to lahko storijo in jo končajo.«

Ob koncu govora je še poudaril: »Zelo se zahvaljujem vsem, ki ste v teh štirih letih prispevali k temu, da je 
ta prireditev postala običaj – tradicija, ki se je veselimo in ki celo v tako nehvaležnih vremenskih razmerah 
kot danes zbere toliko ljudi. Rad bi se zahvalil vam, spoštovani gospod župan, in vsem, ki vam pomagajo 
pri organizaciji, zlasti krajanom in otrokom, ki nastopajo, ter vsem, ki ste s svojim srcem in navzočnostjo 
tukaj. Bil sem pobudnik tega in sem vesel, da se je to razvilo v čudovit običaj. Prihodnje leto bom prišel 
kot državljan in ne morem reči, kako se bo odločil naslednji predsednik. Upam pa, da bo zlasti zaradi vaše 
naklonjenosti tudi on kot, tudi naslednji britanski veleposlanik, čutil to priložnost, ta privilegij, da se nekje 
na nekem mestu, kjer ljudje sami to tako zelo čutijo, praznuje slovensko-britansko prijateljstvo.«

Predsednik Pahor in veleposlanica Sadler sta položila venca k spominski plošči zavezniškim članom 
posadke padlega bombnika B 24 Liberator VI.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 6.	aprila	.2022 udeležil velike tradicionalne slovesnosti 
»Dan slovensko-ameriškega prijateljstva«, kjer je imel slavnostni nagovor. Predsednik republike Borut 
Pahor je ob obletnici strmoglavljenja ameriškega bombnika B-17 položil venec k spominski plošči v 
spomin osmim članom posadke, ki so ob tem izgubili življenje. Tradicionalne slovesnosti v znak slovensko-
ameriškega prijateljstva se je udeležila tudi veleposlanica Združenih držav Amerike v Sloveniji Jamie 
Lindler Harpootlian, ki je na slovesnosti imela govor.
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Dan slovensko-ameriškega prijateljstva obeležujemo od leta 2014, ko je bila v Andražu nad Polzelo 
odkrita spominska plošča v spomin posadki desetih pilotov bombnika B-17, ki je strmoglavil ob vznožju 
Gore Oljke 19. marca 1944. Osem jih je umrlo in so bili pokopani na pokopališču v Andražu nad Polzelo, 
dva sta strmoglavljenje preživela ob pomoči prebivalcev Andraža.

Predsednik republike Borut Pahor je 21.	 aprila	 2022, na vsakoletni pogovor sprejel predsednike in 
predsednico veteranskih in domoljubnih organizacij, povezanih v koordinacijo KODVOS. Predstavniki 
organizacij, ki delujejo v okviru koordinacije, so predsedniku republike predstavili svoje delovanje na 
področju uveljavljanja in krepitve domoljubja, ohranjanja spomina na pomembne dogodke iz naše 
preteklosti ter opisali pretekle dejavnosti in načrte za leto 2022.

Predsednik Pahor je 24.	junija	2022	v Predsedniški palači sprejel svojce padlih pripadnikov Teritorialne 
obrambe Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za 
Slovenijo, kjer je imel na sprejemu tudi govor. V imenu svojcev padlih je udeležence sprejema nagovorila 
gospa Jasmina Molan. Pred sprejemom je predsednik republike položil venec k Spomeniku vsem žrtvam 
vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Na spominsko slovesnost s položitvijo 
venca je predsednik republike povabil tudi svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe Republike 
Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo.
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2.	julija	2022 se je predsednik republike udeležil občinske slovesnosti ob 31-letnici neodvisnosti Slovenije, 
dnevu državnosti in v počastitev zavzetja vojaškega skladišča na Zgornji Ložnici. Predsednik Pahor je 129. 
protidiverzantski četi občinskega štaba Teritorialne obrambe Slovenska Bistrica vročil državno odlikovanje 
za izredne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije. V imenu 
129. protidiverzantske čete občinskega štaba Teritorialne obrambe Slovenska Bistrica je odlikovanje 
prevzel Miran Krušič, predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je	23.	julija	2022 v spominskem parku na bistriškem klancu 
pri Naklem udeležil spominske slovesnosti ob 80. obletnici tragedije v Bistrici, ko so nemški okupatorji 
iz maščevanja usmrtili 59 talcev. Predsednik republike Pahor je bil na spominski slovesnosti slavnostni 
govornik. Spominu na 59 ubitih talcev se je poklonil s položitvijo venca.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 24.	 oktobra	 2022 v viteški dvorani gradu Brežice 
udeležil osrednje posavske proslave v počastitev dneva suverenosti, ki sta jo priredila Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo Brežice in Občina Brežice.



55

Predsednik republike je v slavnostnem govoru izrazil hvaležnost veterankam in veteranom za pomembno 
vlogo in poslanstvo, ki so ga opravljali v času slovenske osamosvojitve in desetdnevne vojne za našo 
samostojnost. Na to je spomnil skozi kratek zgodovinski pregled in poudaril, da je za naš narod in državo 
pomembno, da ohranimo spomin na odločitve, dogodke in pogumne ljudi. »Vi, veteranke in veterani, 
ste zaslužni zato, da danes živimo v demokratični, suvereni in neodvisni državi. Z odmikanjem tedanji 
dogodkov smo začeli pozabljati na ljudi, ki so nam izborili suvereno državo in svobodo. Zato je pomembno, 
da ohranjamo spomin nanje in na tedanje jasne odločitve in odločnost pri njihovem uresničevanju. Jutrišnji 
praznik je ena od priložnosti, da se jih spomnimo,« je dejal predsednik Pahor.

V sklepnem delu slavnostnega govora je predsednik republike izpostavil nekaj vzporednic med tedanjim 
obdobjem in sedanjimi izzivi, med katerimi je predvsem vojna v Ukrajini ter njene posledice za mednarodno 
varnostno in politično ureditev, družbo in gospodarstvo. Poudaril je, da bo mir trajen le, če bo pravičen, 
izzive prihodnosti pa bomo kot narod zmogli nasloviti le, če bomo ohranili enotnost iz časa slovenske 
politične pomladi in osamosvojitve. »Razhajanja in razlike med nami nas ne smejo ovirati pri tem, da bi 
se zavedali, kaj nas kot narod ohranja pri suvereni volji,« je slavnostni govor sklenil predsednik Pahor.

Predsednik Republike Slovenije je na posebni slovesnosti na Policijski akademiji v Tacnu 25.	oktobra	
2022 vročil državno odlikovanje 21. generaciji Kadetske šole za miličnike, ki je zaključila šolanje 27. junija 
1991.

21. generacija Kadetske šole za miličnike, ki je zaključila šolanje 27. junija 1991 je prejela častni znak 
svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti 
Republike Slovenije.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 25.	oktobra	2022 ob državnem prazniku dnevu suverenosti, 
na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja.

Milan Bolkovič, Miroslav Debelak, Milan Kangler, Robert Kešpert, Franc Krenčnik, Dimitrij Lokovšek in 
Diverzantska skupina 6. pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe Nova Gorica so prejeli častni znak 
svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti 
Republike Slovenije. V imenu Diverzantske skupine 6. pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe Nova 
Gorica je odlikovanje prevzel tedanji poveljnik skupine polkovnik Srečko Lisjak.
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Skupina policistov varnostnikov Urada za varovanje oseb in objektov Ministrstva za notranje zadeve 
Republike Slovenije je prejela častni znak svobode Republike Slovenije za pripravo in delovanje v varnostno 
zahtevnih in tveganih nalogah v letih 1994 do 1996 pri obrambi svobode ter uveljavljanju suverenosti 
Republike Slovenije. V imenu odlikovane skupine policistov varnostnikov je odlikovanje prevzel mag. 
Zlatko Bešker.

Vod vojaške policije 5. pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe je prejel častni znak svobode Republike 
Slovenije za izredne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije. 
V imenu voda vojaške policije 5. pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe je odlikovanje prevzel višji 
praporščak Andrej Jurjevič.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 25.	oktobra	2022 v Gornji Radgoni udeležil proslave ob 
dnevu suverenosti.

Predsednik Pahor je 1.	 novembra	 2022 ob dnevu spomina na mrtve tradicionalno položil venec 
k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu kjer je potekala 
osrednja spominska slovesnost ob dnevu spomina na mrtve. 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo mag. Lučke Lazarev Šerbec, predsednice 
Zveze društev general Maister, 22.	novembra	2022 v Žireh udeležil osrednje slovesnosti ob državnem 
prazniku, dnevu Rudolfa Maistra. Ob tej priložnosti je imel slavnostni govor.

Govor predsednika republike:

Spoštovani gospod podžupan,

spoštovana gospa predsednica,

visoki gostje, gospe in gospodje.

Jutri bo državni praznik, dan Rudolfa Maistra. To je vselej lepa priložnost, da ohranimo in okrepimo spomin 
nanj in na dogodke, ki jim je dal pečat.
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Maistrovi vojaški in politični dosežki neposredno utemeljujejo samostojno slovensko državo. Brez njegovih 
hrabrih odločitev bi prav mogoče Slovenci po prvi svetovni vojni in sicer ostali brez Štajerske.

Brez njih bi bili ozemeljsko prikrajšani. Njemu in njegovim borcem gre zasluga, da smo Slovenci v 
nemirnem dvajsetem stoletju zaokrožili ozemeljsko celovitost Slovenije, naposled kot samostojne in 
neodvisne države.

Rudolf Maister ostaja zgled pogumnega vizionarja, velike narodno zavedne osebnosti, intelektualca, 
častnika in kulturnika, ki se ni bal izpostaviti za visoke cilje slovenstva, kot jih je tedaj odlično razumel.

Na predvečer državnega praznika, ki slavi Maistra, njegovo slovenstvo, vizionarstvo in pogum, bi rad rekel 
nekaj zaključnih priložnostnih besed o tem, kakšni najbolj temeljni občutki me tik pred koncem 10-letnega 
mandata prevevajo v zvezi z nekaterimi fundamentalnimi vprašanji prihodnosti naše nacije in države. 

Prvič. V resnici ne vemo, kakšna bo prihodnost. Če bi se proti naši volji zgodilo karkoli takega, kar nas bi 
utegnilo ogrožati kot narod in državo, ne smemo za nobeno ceno iti eden proti drugemu, temveč edino 
eden z drugim, skupaj. Slovenska sprava in edinost sta v tem smislu življenjskega pomena. 

Drugič. Za narodno in državljansko enotnost si je vredno in odločilno prizadevati v prelomnih zgodovinskih 
trenutkih, sicer pa za normalno reševanje vseh majhnih in velikih problemov zadostuje iskreno sodelovanje, 
medsebojno spoštovanje in strpnost do drugačnosti. 

Tretjič. Slovenci ne moremo sami odločiti o usodnih zadevah sveta, kakor noben drug narod sam ne. O 
eni stvari pa odločamo sami; to je o naših medsebojnih odnosih. O tem ne more namesto nas odločati 
nihče drug.

Zato se moramo vsak dan vsi truditi, da ti vzajemno spoštljivi odnosi gradijo in krepijo našo narodno in 
državljansko skupnost, kot solidarno in vključujočo družbo. 

Četrtič. Nič ne smemo imeti za samoumevno, tudi naše lastne države ne in ne Evropske unije kot naše 
širše domovine. Eno in drugo ni popolno in brez napak, vendar je nekaj najboljšega, kar se je Slovencem 
v zgodovini zgodilo. Zato moramo paziti na oboje, na Evropsko unijo in zlasti na našo državo, ki je za naš 
obstoj ultimativnega pomena. 

Petič. Demokracija je sveti gral naše narodne in državljanske skupnosti. Iz zgodovinske izkušnje vemo, da 
ima neposreden državotvorni pomen.

Ni samo oblika in vsebina politične ureditve, je konstitutivna za našo narodno enotnost, brez katere bi 
utegnili znova tvegati tragičen narodni razkol. 

Šestič. Slovenija ima vse možnosti za slavno prihodnost. Imamo vse materialne in duhovne gradnike 
zanjo. Od naše čudovite dežele do čudovitih ljudi.

Vse, kar smo ustvarili, smo ustvarili bolj ali manj sami, tudi državo. Poleg vsega imamo vse potrebne 
zgodovinske izkušnje in nauke, da ne ponavljamo napak, temveč ponavljamo in nadgrajujemo slavne 
dosežke. 

In	naposled. Dokler bo obstajal med nami iskren občutek, da se ne glede na razlike, razhajanja, nestrinjanja 
in celo zamere lahko vedno zanesemo na drugega, ni v prihodnosti nič takega, kar bi moralo zbujati strah.

Dokler bo tako, in zato smo odgovorni edinole sami, lahko na prihodnost, ki je ne poznamo, gledamo z 
velikim upanjem.

V pomembni meri, spoštovana gospa predsednica, k temu prispeva tudi Zveza društev general Maister, ki 
skrbi za spomin na karizmatično osebnost, hkrati pa v odprtem duhu vzgaja ljubeč odnos do domovine.

Spoštovane Slovenke in Slovenci doma in vsepovsod po svetu, spoštovane državljanke in državljani,

sprejmite, prosim, moje iskrene čestitke ob jutrišnjem državnem prazniku, dnevu generala Maistra. 

Srečno Slovenija. 
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Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 30.	novembra	2022 sprejel delegacijo Zveze policijskih 
veteranskih društev Sever. Pogovora so se udeležili dr. Tomaž Čas, predsednik, Alojzij Klančišar, 
podpredsednik, in Emerik Peterka, predsednik Policijskega veteranskega društva Ljubljana. Predsednik 
Pahor je gostom uvodoma čestital ob obletnici akcije Sever, ki jo bodo počastili z nocojšnjo slovesnostjo 
v Portorožu.

Sogovorniki so se predsedniku Pahorju zahvalili za dobro sodelovanje in podporo v obeh predsedniških 
mandatih, ki se je odražala tako v udeležbah na njihovih prireditvah kot z organizacijo posebnih dogodkov 
in sprejemov v Predsedniški palači. Strinjali so se, da je pomembno ohranjati spomin na ta čas. Predsednik 
Pahor je ob tem izpostavil pomembno vlogo Združenja Sever in drugih veteranskih organizacij. 

Predsednik Pahor je delegacijo sprejel ob 33. obletnici akcije Sever; leta 1989 so takratni organi za notranje 
zadeve z odločno akcijo zaščitili demokratične procese v Sloveniji. S tem so omogočili razvoj nadaljnjih 
demokratičnih dogodkov in aktivnosti, prve demokratične volitve ter nastanek samostojne in neodvisne 
države Republike Slovenije.

Ker je bilo to tudi zadnje srečanje predsednika Pahorja s predstavniki Združenja Sever v času njegovega 
opravljanja funkcije predsednika republike, se jim je tudi sam zahvalil za sodelovanje in opravljanje 
njihovega poslanstva ter jim zaželel, da bi tudi v prihodnje dosegali zastavljene cilje. 
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POMILOSTITVE

Ustava RS v 107. členu določa, da predsednik republike odloča o pomilostitvah. To ustavno določbo 
konkretizirata Zakon o pomilostitvi in Navodilo o delu sodišč v zvezi s pomilostitvenim postopkom (Navodilo). 
V Zakonu o pomilostitvi in Navodilu je določeno, katere listine in mnenja katerih institucij je potrebno 
pridobiti, preden v posameznem primeru predsednik republike odloči. Tako v vsakem pomilostitvenem 
postopku s svojimi mnenji oziroma predlogi sodelujejo pristojno sodišče, državno tožilstvo, ministrstvo, 
ki je pristojno za pravosodje, in posebna komisija, ki jo je imenoval predsednik republike. Ob navedenih 
v večini primerov s svojim mnenjem sodelujejo še pristojni center za socialno delo, zavod za prestajanje 
kazni zapora (predvsem, če je obsojenec že v zavodu) ter lečeči zdravnik. V pomilostitvenem postopku s 
svojimi mnenji torej sodeluje večje število institucij in strokovnjakov, ki vsak posamezni primer temeljito 
preučijo in svoja mnenja za predsednika republike tudi utemeljijo. Na podlagi vseh prejetih mnenj, na 
katera sicer formalno ni vezan, so mu pa v veliko pomoč pri njegovi odločitvi, predsednik republike sprejme 
odločitev v vsakem konkretnem primeru. V Uradu predsednika Republike Slovenije se pomilostitveni 
postopek začne šele, ko prejmemo poročilo ministrstva za pravosodje z mnenjem ministra. To poročilo na 
ministrstvu izdelajo, ko so tam zbrana in pridobljena vsa potrebna mnenja in listine. 

Vsa poročila, ki jih prejme predsednik republike s strani pravosodnega ministrstva, pregleda in obravnava 
tričlanska neodvisna strokovna komisija za pomilostitve, ki jo je imenoval predsednik republike. Komisijo 
za pomilostitve predsednika republike v mandatu 2017 – 2022 sestavljajo predsednik komisije mag. Ivan 
Bizjak, prvi varuh človekovih pravic ter nekdanji minister za notranje zadeve in minister za pravosodje 
ter člana gospa Ljubica Kosmovski Fojkar, nekdanja državna tožilka in Peter Hauptman, nekdanji sodnik 
vrhovnega sodišča. 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v obdobju od 13. 11. 2021 do 5. 12. 2022 odločal o 
38 prošnjah za pomilostitev, enaintrideset (31) prošenj je zavrnil, ugodil je eni (1), o šestih (6) še ni 
odločil. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v prvem mandatu (2012 – 2017) odločal o 308 
prošnjah ter ugodil štirim prošnjam za pomilostitev. V drugem mandatu (2017- 5.12.2022) je prejel 191 
prošenj. Ugodil je 4 prošnjam, o šestih (6) še ni odločil. Vse pozitivne odločitve v postopkih pomilostitve 
predsednikov republike so objavljene v Uradnem listu RS.

DRŽAVNA ODLIKOVANJA

Odlikovanja Republike Slovenije so najvišja državna priznanja za izjemne zasluge, dejanja in dosežke 
posebnega pomena, posameznika ali institucije, za blaginjo in dobrobit Slovenije. Predsednik Republike 
Slovenije podeljuje odlikovanja za zasluge, dosežene na civilnem področju, diplomatsko-mednarodnem 
področju in vojaškem oziroma varnostnem področju. Sestavljajo jih znak, nadomestni znak (zastavica) in 
listina o podelitvi odlikovanja, ki je javna listina. Predsednik republike na predlog ali po lastni odločitvi 
podeljuje odlikovanja s podpisom ukaza o podelitvi, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se zaveda pomena državnih odlikovanj kot priznanja za uspehe 
in dosežke posameznikov, skupin ali institucij, ki jih odlikuje izjemna in odmevna odličnost. Odločitve o 
podelitvi odlikovanj so vedno tehtno preudarjene v dobrobit slovenskemu narodu in domovini, saj gre za 
najvišja priznanja za izjemne uspehe in dosežke, ki naj bodo hkrati spodbuda in zgled vsem.

Komisija za odlikovanja predsednika republike se sestaja večkrat letno in temeljito obravnava vsak prispeli 
predlog. Komisijo sestavljajo: Prof. Meta Hočevar (predsednica), Miroslav Cerar st., dr. Janez Kranjc, prof. 
dr. Jože Krašovec, prof. dr. Danica Purg in prof. dr. Danilo Zavrtanik, iz urada predsednika republike pa 
sodelujeta vodja kabineta predsednika dr. Alja Brglez in svetovalec predsednika dr. Boštjan Žekš.
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Leta 2022 je predsednik republike podelil 81 državnih odlikovanj. V celotnem mandatu predsednika 
Pahorja je bilo podeljenih 383 odlikovanj.

Častni	znak	svobode	Republike	Slovenije	so	prejeli:

Skupina policistov varnostnikov Urada za varovanje oseb in objektov (Ministrstva za notranje zadeve), 
za pripravo in delovanje v varnostno zahtevnih in tveganih nalogah v letih 1994 do 1996, pri obrambi 
svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

21. generacija Kadetske šole za miličnike, ki je zaključila šolanje 27. junija 1991, za izjemne zasluge pri 
obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Diverzantska skupina 6. pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe Nova Gorica, za izjemne zasluge pri 
obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Franc Krenčnik, za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Milan Bolkovič, za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Milan Kangler, za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Miroslav Debelak, za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Robert Kešpert, za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Dimitrij Lokovšek, za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
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Red	za	izredne	zasluge	so	prejeli:

Predsednik zvezne republike Nemčije Frank-Walter Steinmeier, za prispevek k razvijanju prijateljskih vezi med 
Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo ter h krepitvi vsestranskega sodelovanja in povezovanja obeh 
držav za družno, na skupnih vrednotah temelječo in varno evropsko prihodnost.

Predsednik Republike Avstrije dr. Alexander Van der Bellen, za osebni prispevek k poglobitvi prijateljskih vezi 
med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter h krepitvi vsestranskega sodelovanja obeh držav za družno, 
na skupnih vrednotah temelječo evropsko prihodnost.

Zlati	red	za	zasluge	so	prejeli:

Luigi Di Maio, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski 
manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi 
Gorici.

Luciana Lamorgese, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo 
slovenski manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v 
Gorici/Novi Gorici.

Ugo Zampetti, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski 
manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi 
Gorici.

Carlo Campanile, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski 
manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi 
Gorici.

Tatjana Rojc, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski 
manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi 
Gorici.

Massimiliano Fedriga, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo 
slovenski manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v 
Gorici/Novi Gorici.
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Benjamin Savšek, za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču 
in navdih ljudem.

Alenka Artnik, za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in 
navdih ljudem.

dr. Ludvik Toplak, za izjemen prispevek k demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije ter njeni mednarodni 
in akademski uveljavitvi.

Urška Žolnir Jugovar, za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču 
in navdih ljudem.

Tina Trstenjak, za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in 
navdih ljudem.

Tim Gajser, za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in 
navdih ljudem.

dr. Peter Kaiser, za prispevek k poglabljanju sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo in za podporo 
uveljavljanju pravic slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem ter pri izvedbi slovesnosti ob 100. 
obletnici koroškega plebiscita.

Srebrni	red	za	zasluge	so	prejeli:

Gianfranco Astori, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski 
manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi 
Gorici.

Emanuela DˈAlessandro, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo 
slovenski manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v 
Gorici/Novi Gorici.

Roberto Corsini, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski 
manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi 
Gorici.
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Emilia Mazzuca, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski 
manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi 
Gorici.

Giovanni Grasso, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski 
manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi 
Gorici.

Francesco Di Nitto, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski 
manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi 
Gorici.

Walter Bandelj, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski 
manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi 
Gorici.

Ksenija Dobrila, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski 
manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi 
Gorici.

Roberto Dipiazza, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski 
manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici.

Marko Fink, za izjemne dosežke na področju glasbene poustvarjalnosti in neomajno predanost slovenski 
pesmi.

Bernarda Fink Inzko, za izjemne dosežke na področju glasbene poustvarjalnosti in neomajno predanost 
slovenski pesmi.

Elza Budau, za izjemen ustvarjalni opus poezije, šansonov in popevk.

Edward Clug, za izjemne umetniške dosežke na področju baletne in koreografske ustvarjalnosti. 

Marjan Pipenbaher, za izjemne dosežke v projektiranju in izgradnji velikih mostov v slovenskem in 
evropskem prostoru.
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Red	za	zasluge	so	prejeli:

dr. Aleksander Merlo, za vrhunsko strokovno delo in uvajanje novih uspešnih pristopov na področju 
porodništva.

dr. Marko Noč, za vrhunsko strokovno in znanstveno delo na področju intenzivne interne medicine in 
glasno skrb za delovanje zdravstva.

dr. Aleš Blinc, za vrhunsko strokovno in znanstveno delo na področju srca in žilja ter za velik prispevek k 
preventivi in razumevanju teh bolezni.

Franci Feltrin, za zasluge pri povezovanju Slovencev v izseljenstvu in za pomoč rojakom pri vračanju v 
domovino.

mag. Franci Pivec, za zasluge na področju kulturnega sodelovanja s Slovenci sosednjih držav in 

za prispevek k oblikovanju kulturne identitete mesta Maribor.

Peter Skvarča, za znanstveno raziskovalno delo na področju ledenikov in podnebnih sprememb ter za 
prispevek k prepoznavnosti in ugledu Slovenije v Argentini.

Jože Trošt, za življenjsko delo in izjemen pečat, ki ga je dal slovenski zborovski glasbi.

Marjan Fabjan, za izjemne dosežke na področju športa, ki jih potrjujejo vrhunski uspehi slovenskih judoistk 
in judoistov.

Andrej Huptman, za izjemne dosežke na področju športa, ki jih potrjujejo vrhunski uspehi slovenskih 
kolesarjev.

Franc Hvasti, Za izjemne dosežke na področju športa, ki jih potrjujejo vrhunski uspehi slovenskih kolesarjev.

Polona Sladič, Za izjemne dosežke na področju športa, ki jih potrjujejo vrhunski uspehi slovenske 
parastrelske reprezentance.

Roman Krajnik, za izjemne dosežke na področju športa, ki jih potrjujejo vrhunski uspehi slovenskih in tujih 
športnih plezalk in plezalcev.

Keith Miles, za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije in zasluge pri 
vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike 
Britanije in Severne Irske.

Ivica Žnidaršič, za zasluge pri uresničevanju pravic izgnancev in žrtev vojnega nasilja ter za dolgoletna 
prizadevanja za kulturo spominjanja.

Robert Waltl, za izjemni prispevek k spominjanju in ozaveščanju o holokavstu in pomenu strpnosti ter za 
dolgoletno delovanje v gledališki umetnosti.

dr. Karl Bonutti, za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije in njenemu ugledu 
v Združenih državah Amerike.

dr. Lojze Sočan, za prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije in njenemu uveljavljanju v 
evropskih institucijah v Bruslju.

mag. Matjaž Šinkovec, za vključujoče vodenje Komisije za mednarodne odnose Skupščine Republike 
Slovenije ter osebni prispevek in prizadevanja pri oblikovanju soglasja o nastajajoči slovenski zunanji 
politiki.

Karel Smolle, za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije in njenemu ugledu v 
Republiki Avstriji.
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Zdravniška zbornica Slovenije, za povezovanje zdravnikov in zobozdravnikov v prizadevanjih za negovanje 
ugleda in častnosti zdravniškega poklica ter izpolnjevanje poslanstva zdravniške etike.

Miha Dovžan, za življenjsko delo in izjemen prispevek k slovenski citrarski umetnosti. 

Vladimir Lado Leskovar, za življenjsko delo in izjemen prispevek k slovenski popularni glasbi.

Oto Pestner, za izjemen pečat, ki ga je dal slovenski popularni glasbi.

Andrej Šifrer, za izjemen avtorski prispevek k slovenski popularni glasbi.

Vlado Kreslin, za izjemen ustvarjalni prispevek k slovenski glasbeni umetnosti.

Roberto Battelli, za dolgoletno delo in prispevek k razvoju slovenske demokracije ter za zasluge pri 
povezovanju in ohranjanju italijanske narodne skupnosti v Sloveniji.

Anka Lipušček Miklavič, za prispevek k razvoju slovenskega agroživilstva in gospodarstva ter za ohranjanje 
lokalnih običajev posoške regije.

Bogomir Mirko Strašek, za prispevek k razvoju slovenskega gospodarstva in utrjevanju poslovne kulture 
ter za bogatitev kakovosti življenja in dela v Savinjski dolini.

Judo zveza Slovenije, ob 70-letnici delovanja, za izjemen prispevek k razvoju juda v Sloveniji in pomembne 
mednarodne uspehe slovenskih judoistov.

Zveza geografov Slovenije, ob stoletnici društvenega povezovanja slovenskih geografov, za raziskovalno 
in izobraževalno delo ter prispevek k slovenski narodni zavesti.

Slovenski gorniški klub Skala – zveza gorniških klubov, ob stoletnici delovanja, za izjemni prispevek k 
poznavanju in spoštovanju slovenskih gora.

Franc Testen, za prispevek k ugledu slovenskega sodstva.
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Medalja	za	zasluge	so	prejeli:

Stephen C. Antalics Jr., za zasluge pri ohranjanju slovenske narodne identitete med rojaki 

v Združenih državah Amerike.

Mark Ryavec, za prispevek k priznanju države Slovenije in njenemu ugledu v Združenih državah Amerike.

Draga Gelt, za izjemne zasluge za ohranjanje slovenskega jezika in slovenske kulture med Slovenci v 
Avstraliji.

Valerija in Ivo Čarman, za izjemno delo za ranljive in pomoči potrebne ljudi, zlasti otroke.

Ervin Hartman, za delo in zasluge pri razvoju godbeništva in glasbene kulture na Slovenskem.

dr. Primož Krečič, za neutrudno povezovalnost pri umestitvi novih orgel v koprski stolnici.

Vlasta Pacheiner Klander, za prevajalsko in literarnoteoretično delo na področju staroindijske sanskrtske 
književnosti.

msgr. Marino Qualizza, za dolgoletno neutrudno povezovalnost pri delu za duhovno in narodno rast 
Slovencev na Videmskem.

Krizolog Martin Cimerman, za zasluge pri ohranjanju slovenstva in neutrudno povezovalnost med Slovenci 
v Združenih državah Amerike.

dr. Zvonka Zupanič Slavec, za znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo na področju zgodovine slovenske 
medicine.

Mihael Naglič, za dolgoletno raziskovanje krajevne zgodovine in narodno pomembno vrednotenje lokalne 
kulturne dediščine.
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POSTAVITEV IN ODPOKLIC VELEPOSLANIKOV V LETU 2022

V skladu s četrto alineo 107. člena Ustave Republike Slovenije predsednik republike postavlja in odpoklicuje 
veleposlanike in poslanike republike in sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov.

Postopek postavitve veleposlanic in veleposlanikov določa Zakon o zunanji zadevah v 17. a členu. V 
skladu s prvim odstavkom 17. a člena Zakona o zunanjih zadevah predlog za postavitev veleposlanika 
pripravi minister za zunanje zadeve. Vlada določi predlog za postavitev veleposlanika po posvetovanju s 
predsednikom republike. Četrti odstavek 17. a člena Zakona o zunanjih zadevah določa, da veleposlanika 
postavi in odpokliče predsednik republike z ukazom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
V petem odstavku 17. a člena Zakona o zunanjih zadevah je določeno, da predsednik republike izda 
veleposlaniku poverilna pisma.

Predsednik republike je letos postavil in odpoklical veleposlanike v naslednjih državah in mednarodnih 
organizacijah:

Kraljevina Butan, Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO), Združeni arabski emirati, Arabska 
republika Egipt, Kraljevina Danska, Republika Koreja, Kraljevina Švedska, Slovaška republika, Kraljevina 
Belgija, Republika Hrvaška, Kraljevina Nizozemska, Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW), 
Italijanska republika, Republika Latvija, Helenska republika, Republika Islandija, Republika Poljska, 
Zvezna republika Nemčija, Republika Bolgarija, Avstralija, Republika Malta, Ljudska republika Bangladeš, 
Republika Tunizija, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Sultanat Oman, Hašemitska kraljevina Jordanija, Nova 
Zelandija, Federativna demokratična republika Etiopija, Afriška unija (AU), Republika Zelenortski otoki, 
Islamska republika Iran, Islamska republika Pakistan, Svetovni program za hrano (WFP), Republika San 
Marino, Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), Kraljevina Norveška, Republika 
Finska, Kraljevina Saudova Arabija, Država Katar, Republika Južna Afrika, Država Kuvajt, Kraljevina 
Bahrajn, Mednarodna agencija za obnovljive vire energije (IRENA), Republika Ciper, Republika Litva, 
Republika Filipini, Japonska, Republika Estonija, Republika Indonezija, Združenje držav jugovzhodne 
Azije (ASEAN), Malezija, Republika Irak, Libanonska republika, Islamska republika Afganistan, Republika 
Turčija, Azerbajdžanska republika, Karibska skupnost (CARICOM), Organizacija ameriških držav, Republika 
Kostarika, Republika Panama, Združene mehiške države, Združene države Amerike.
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PREDAJA POVERILNIH PISEM TUJIH VELEPOSLANIKOV V LETU 2022

Sprejem poverilnih pisem vodij tujih diplomatskih predstavništev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o 
zunanjih zadevah. Soglasje (agrement) za imenovanje vodje diplomatskega predstavništva tuje države, 
razen za odpravnika poslov, daje predsednik republike po pridobitvi mnenja Ministrstva za zunanje zadeve, 
ki o izdanem soglasju obvesti tujo državo. Poverilno pismo vodje tujega diplomatskega predstavništva, z 
izjemo odpravnika poslov, sprejme predsednik Republike Slovenije potem, ko je kopijo že sprejel minister 
za zunanje zadeve oziroma funkcionar ministrstva za zunanje zadeve, ki ga nadomešča.

Predsednik republike je letos sprejel 25 poverilnih pisem tujih veleposlanikov.

Predaje poverilnih pisem novoimenovanih in pooblaščenih veleposlanikov predsedniku Republike 
Slovenije Borutu Pahorju v letu 2022:

Združene države Amerike, Hašemitska kraljevina Jordanija, Azerbajdžanska republika, Republika Kazahstan, 
Republika Namibija, Islamska republika Mavretanija, Republika Indonezija, Švicarska konfederacija, 
Mongolija, Ukrajina, Irska, Zvezna demokratična republika Etiopija, Vzhodna republika Urugvaj, Francoska 
republika, Republika Salvador, Združeni arabski emirati, Kraljevina Belgija, Romunija, Kraljevina Bahrajn, 
Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republika Finska, Arabska republika Egipt, Portugalska republika, Republika 
Peru in Država Izrael.
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III. KLJUČNI POUDARKI
Predsednik republike je tudi v letu 2022 poudarjal, da razlike v pogledih na polpreteklo zgodovino 
sicer ostajajo in bodo ostale, za spravo in pomiritev pa je pomembno, da te razlike ne ovirajo našega 
sodelovanja. Nihče nima pravice ljudem vsiljevati intimnih občutkov glede polpretekle zgodovine. Vsakdo 
ima pravico do lastnih misli in svojih občutij, vsi pa imamo pravico pričakovati, da bomo kljub temu zmogli 
živeti drug z drugim - da zaradi teh intimnih prepričanj drug drugega ne bomo sovražili in izključevali. 

Narodna pomiritev in sprava potekata skozi aktualno sodelovanje različnih političnih sil za boljšo in bolj 
pravično skupno prihodnost. K temu predsednika Pahorja najbolj iskreno napotuje mlada generacija, ne 
glede na različne politične in nazorske poglede. Premikamo meje, a treba bo delati naprej, sprava je 
stanje duha, ne statistični kazalec, so besede predsednika Pahorja.

Ob razmerah, v katerih se je zaradi ruske agresije v Ukrajini znašla Evropa in ves svet, predsednik Pahor 
opozarja, da pred nami niso običajni časi in niso običajni problemi. Od nas, od naših prijateljev, partnerjev, 
sosedov in zaveznikov bodo terjali posebno zrelost, posebno modrost, smelo in pogumno ukrepanje, a 
tudi veliko potrpežljivosti in strpnosti. Rusko agresijo označuje kot nespodobno in globoko nemoralno, 
politično in mednarodno-pravno nevzdržno dejanje in kot predsednik republike zagotavlja našo podporo 
suverenosti in teritorialni integriteti Ukrajine. 

Predvsem pa poudarja, da ne smemo nehati verjeti v trajni mir in mirno reševanje sporov. Če bi se proti 
naši volji zgodilo karkoli takega, kar bi nas utegnilo ogrožati, si moramo kot narodna in državljanska 
skupnost zapomniti eno samo našo zgodovinsko izkušnjo. Med seboj moramo kljub razlikam med nami 
sodelovati in biti v odločilnih trenutkih enotni.

Predsednik Pahor je prepričan, da nas sedanja slovenska politična razhajanja in razlike nikakor ne 
bremenijo do te mere, da tega ne bi bili sposobni. Slovenci si kot številni drugi narodi želimo mir in 
varnost in možnost za vsestranski razvoj. Z našo evropsko družino ga lahko navkljub vsem izzivom tudi 
omogočimo.
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OHRANJANJE SPOMINA

S slovesnostmi in izborom slavnostnih govornikov na slovesnostih, ki jih je predsednik Pahor prirejal vse 
od leta 2018 naprej, je želel spomniti slovensko javnost na čas, ko smo vsem razlikam navkljub znali 
oblikovati skupna stališča, ko smo imeli jasne cilje in jih znali uveljaviti skupaj, saj je šlo za vprašanja naše 
skupne prihodnosti. 

Urad predsednika republike je v ta namen izdal zbornik "30. obletnica prelomnih dogodkov nastajanja 
slovenske države". V njem so zbrani govori s 16 slovesnih prireditev, ki jih je predsednik Pahor pripravil v 
počastitev in za ohranitev spomina na dogodke pred 30 leti.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je bil vsako leto slavnostni govornik na slovesnosti ob dnevu 
državnosti, ki ga praznujemo 25. junija, pred slovesnostjo je tradicionalno priredil sprejem za svojce padlih 
pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije 
in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo, pred spomenik Pomnik padlim za Slovenijo ‘91 pa je 
položil venec v imenu Republike Slovenije. 
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Ob	30.	obletnici	mednarodnega	priznanja	predsednika	Pahor:	»Danes	ima	Slovenija	
vsepovsod	po	svetu	številne	prijatelje,	zaveznike	in	partnerje.	To	je	dediščina	tridesetih	
let.«

Predsednik republike je 12.1.2022 v Predsedniški palači priredil slovesnost ob 30. obletnici mednarodnega 
priznanja Republike Slovenije s strani držav članic Evropske skupnosti in drugih evropskih držav. Slavnostna 
govornika na slovesnosti sta bila dr. Dimitrij Rupel in dr. Anže Logar, prvi in sedanji minister za zunanje 
zadeve Republike Slovenije. Udeležencem slovesnosti je spregovoril tudi predsednik Pahor.

Prvi zunanji minister dr. Dimitrij Rupel se je v slavnostnem govoru sprehodil skozi zgodovino in orisal 
prizadevanja novoustanovljene Republike Slovenije za uveljavitev v mednarodni skupnosti. »Vojaki so za 
vojno, diplomati so za mir,« je dejal in poudaril pomembno vlogo diplomacije tedaj in danes.

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je predsedniku republike zahvalil, da je priredil slovesnost in 
s tem dal priložnost, da lahko skupaj zaznamujemo tri desetletja Republike Slovenije. »Ne posameznika, 
ne naroda v polnosti ni brez spomina,« je dejal. Minister je poudaril, da je za zavest države ključnega 
pomena, da jo »priznajo drugi, predvsem pa je pomembno, da se priznamo sami«. »Našli smo svoje mesto 
v svetu,« je dejal minister dr. Logar in izpostavil pomembne obletnice, prelomnice in vidnejše dosežke v 
slovenski zunanji politiki v zadnjih treh desetletjih, med drugim že drugo uspešno predsedovanje države 
Svetu Evropske unije. »Kar je Slovenija danes, je tudi delo slovenske diplomacije zadnjih trideset let,« je 
ocenil minister dr. Logar in izpostavil nekatere načrte in pomembne izzive, s katerimi se bo slovenska 
zunanja politika soočala v prihodnje.

Predsednik republike je v slavnostnem nagovoru poudaril, da se je Slovenija osamosvajala po pravi, to je 
po pravni poti. Posebej je skrbela, da je vse probleme rešila na miren način, s tem pa si je in si še danes 
v mednarodni skupnosti krepi ugled, kar je neprecenljivega pomena. Spričo tega, tako predsednik Pahor, 
ima Slovenija danes vsepovsod po svetu številne prijatelje, zaveznike in partnerje: »Nimamo nobenega 
sovražnika, nobene države in nikogar ni, ki bi v nas videl nasprotnika. To je dediščina tridesetih let, ki naj 
jo naslednje generacije vzamejo kot nekaj neprecenljivega in naj jo plemenitijo. Če bomo uspeli, se nam 
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ni treba bati ne za varnost ne za blaginjo naših ljudi,« je dejal predsednik Pahor in pojasnil, da je vseh 
petnajst slovesnosti priredil zato, da bi se ob njih spomnili na vse, kar smo Slovenke in Slovenci dosegli 
– da to ni bilo samoumevno, vendar smo razlikam navkljub uspeli, saj smo se znali o razlikah pogovoriti 
in najti skupne točke. »Kakšen navdih je to za našo skupno prihodnost!« je nagovor sklenil predsednik 
republike.

Sprejem	ob	30-letnici	domene	.si	na	spletu

Predsednik republike je 30.3.2022 v Predsedniški palači priredil sprejem ob 30-letnici domene .si na spletu. 
Domena .si je mednarodno prepoznana vrhnja domena, ki predstavlja Slovenijo. V okviru Akademske in 
raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) deluje Register.si, ki opravlja funkcijo nacionalnega registra za vrhnjo 
internetno domeno .si. Zagotavlja stabilno, varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje .si v svetovnem 
internetu. 

Obeležitev tega dosežka sodi v okvir prizadevanj predsednika Pahorja za ohranitev zgodovinskega spomina 
na prelomne dogodke pred tridesetimi leti, ki so Sloveniji pomagali na poti neodvisnosti in samostojnosti. 
Od leta 1992 imamo v Sloveniji domeno .si, do tedaj smo uporabljali krovno domeno .yu.

Predsednik	Pahor	na	slovesnosti	ob	odkritju	spominske	plošče	Ivanu	Omanu:	»Bil	je	
lastovka	slovenske	politične	pomladi«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 12.5.2022, udeležil slovesnosti ob odkritju spominske 
plošče Ivanu Omanu, članu predsedstva Republike Slovenije med letoma 1990 in 1992, ustanovitelju in 
prvemu predsedniku Slovenske kmečke zveze in podpredsedniku Demosa na njegovi domačiji v Zmincu 
pri Škofji Loki. 

Predsednik Pahor je skupaj z najstarejšim sinom Janezom Omanom in županom Občine Škofja Loka 
Tinetom Radinjo odkril spominsko ploščo in imel na slovesnosti slavnostni govor.
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Govor predsednika republike:

»Usmiljenost	usode	moramo	sprejeti	z	veliko	ponižnostjo.«	

Ivan Oman v najinem zadnjem pogovoru, 18. 12. 2018 

Slovenska politična pomlad je metafora. Ilustrira eno najpomembnejših obdobij novejše slovenske politične 
zgodovine. Gre za vznemirljiv čas velikanskih družbenih in političnih sprememb, ki so se naposled, po 
prvih demokratičnih večstrankarskih volitvah, zgostile v ustanovitvi, obrambi in uveljavitvi samostojne 
Republike Slovenije. 

Čudovita metafora politične pomladi se mi je vedno zdela zelo povedna. Prišla je po dolgi in hudi zimi, 
bila je barvita, prešerna s poganjki novega in drugačnega, a vendar po svoje kljub velikim spremembam, 
ki jih je prinesla, mirna in spokojna. 

Nikoli nisem pomislil, da bi lahko bila neposredno povezana s sredino pomladnega maja 1988, ko se je 
v unionski dvorani ustanovila Slovenska kmečka zveza. Čeprav so bili nastavki slovenskega nacionalnega 
programa v intelektualnem smislu urejeno postavljeni že leto prej, pa je bila ustanovitev Slovenske 
kmečke zveze stvarna prelomnica v slovenskem političnem življenju. 

O strankarstvu, kot ga poznamo danes, se je tedaj še potiho govorilo in v ozkih krogih. Dejstvo, da so 
se v unionski dvorani sešli slovenski kmetje in njihovi misleci ter ustanovili svojo zvezo je imelo močan 
uporniški značaj. Zaradi pristnosti in avtentičnosti dogodka in njegovih posledic je daleč presegalo pomen 
za interese podeželskega stanu. Vse skupaj je sprožilo paradigmatske spremembe, ki jih ni bilo več nikoli 
mogoče zaustaviti. 

Na čelo te zveze in v ospredje teh sprememb je stopil kmet iz Zminca v Poljanski dolini, Ivan Oman. 

Bil je lastovka slovenske politične pomladi. 

Tako kot je bil pristen in avtentičen unionski dogodek, tako je bil pristen in avtentičen njegov voditelj. To 
dvoje je utemeljevalo Omanovo avtoriteto ves čas njegovega političnega udejstvovanja. 
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To je bilo tedaj in še danes v politiki tako zelo pomembno, celo odločilno. Ne gre vedno za to, da se s 
svojim voditeljem z vsem v celoti strinjaš. Gre za to, da mu zaupaš tudi tedaj, ko mu nasprotuješ. 

Pri voditelju pa ne gre vedno za to, da zmaga njegova, temveč za to, da sliši in upošteva ugovore. Ne sledi 
v celoti pričakovanjem ljudi, temveč jih oblikuje. 

V tem smislu se je Ivan Oman, kmet iz Zminca v Poljanski dolini, formiral v avtentičnega in verodostojnega 
voditelja, naposled v slovenskega narodnega buditelja. Njegova politična vloga je namreč daleč presegala 
ozke stanovske interese, marveč jih je vedno umeščala v kontekst slovenskega narodnega vprašanja, z 
močnimi poudarki tradicije in sociale. 

Ivan Oman je spontano uveljavil svojo voditeljsko in buditeljsko avtoriteto, tudi pri ljudeh, ki jih ni direktno 
nagovarjal. Pri tem je imela veliko vlogo njegova nevprašljiva moralna integriteta. O temeljnih vrednotah 
narodovega življenja je govoril iz sebe, iz svoje osebne izkušnje, brez skušnjave, da bi zapadal v prazno 
moraliziranje. Vse to, skupaj z jasnimi političnimi gesli, ki jih je uveljavljal v vsakodnevnem delu in 
življenju, je pri ljudeh zbujalo prepotrebno zaupanje, da so mu sledili pri spremembah. 

Če je dr. Franc Zagožen veljal za reflektiranega misleca, ki je stanovske interese znal prevajati v politične 
interese v kontekstu izročila Slovenske ljudske stranke, je Ivan Oman s svojo avtentičnostjo in prepričljivostjo 
dokazoval te miselne vzorce v stvarnem življenju. 

Zaradi njegovega dela v Slovenski kmečki zvezi, v Predsedstvu Republike Slovenije ter v začetkih novega 
poglavja slovenskega parlamentarizma, zlasti pa zaradi njegove popolne premočrtnosti in predanosti 
samostojni neodvisni Sloveniji, ga danes štejemo med najpomembnejše politične voditelje novejše 
slovenske politične zgodovine. 

Preden vstopite v pisano predsednika republike v Predsedniški palači, vas plošča s sliko Ivana Omana 
opozori, da vstopate v dvorano z njegovim imenom. V Predsedniški palači so zdaj štiri dvorane, 
poimenovane po velikanih sodobnega slovenstva. Po dr. Jožetu Pučniku, dr. Francetu Bučarju, dr. Janezu 
Drnovšku in Ivanu Omanu. 

Želel sem, da tudi na ta način Omanu in ostalim, ne samo zaradi njih, temveč predvsem zaradi nas in 
tistih, ki prihajajo za nami, z poimenovanjem dvoran in ploščami pred vhodnimi vrati pustimo odtis tistega 
časa, ki nas oblikuje še danes in nas bo še dolgo. 

Kot predsednik Republike Slovenije sem družini Oman hvaležen, da z razumevanjem sprejema pomen 
dediščine za njih in za vse Slovence pomembnega Ivana Omana, narodnega buditelja. 

Osebno ne bom nikoli pozabil najinega zadnjega srečanja iz Ivanom Omanom v kuhinji te hiše decembra 
2018, ko sva se, kot da bi se poslavljala še zadnjič posvetovala o važnih stvareh in njegovih osebnih 
izkušnjah s tem. Tedaj mi je rekel misel, ki me od tedaj spremlja kot zvezda vodnica. Ko sem mu namreč 
dejal, da je v življenju mnogo dosegel in da verjetno čuti veliko zadoščenje, je zanj značilno pomislil in 
rekel: »Usmiljenost usode moramo sprejeti z veliko ponižnostjo.« Kako modra in moderna misel, tudi za 
ta čas.

Predsednik	republike	v	Predsedniški	palači	priredil	posebno	slovesnost	ob	30-letnici	
mednarodnega	priznanja	Republike	Slovenije

22. maja 1992 je Republika Slovenije postala polnopravna članica Organizacije združenih narodov in s tem 
mednarodne skupnosti enakopravnih in suverenih držav. Ob 30-letnici mednarodnega priznanja Republike 
Slovenije je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 22.5.2022 v Predsedniški palači priredil posebno 
slovesnost.

Predsednik republike je imel ob tej priložnosti slavnostni nagovor. »Kot predsednik republike, ki je 
tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil, si upam glede sposobnosti in usposobljenosti Slovenske vojske in 
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slovenske diplomacije reči, da Slovenija kot sestavni del zahodnega sveta razpolaga z dvema zanesljivima 
instrumentoma svoje varnostne in zunanje politike. Okoliščine pa nas opozarjajo, da moramo obe še bolj 
krepiti in ju posodabljati,« je v slavnostnem govoru poudaril predsednik Pahor. 

Slovesnost ob 30-letnici mednarodnega priznanja Republike Slovenije je bila šestnajsta v vrsti slovesnosti, 
ki jih predsednik republike Borut Pahor prireja v počastitev in ohranitev zgodovinskega spomina na 
prelomne dogodke iz obdobja nastajanja naše države, Republike Slovenije.

Ustanovitev	svoje	države	dokaz,	da	skupaj	zmoremo	vse

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 24.6.2022 na osrednji slovesnosti ob dnevu državnosti in 
30. obletnici osamosvojitve Slovenije imel slavnostni govor.  

Govor predsednika republike:

To	 smo	 zmogli	 v	 času	 zgoščene	 zgodovine	 pred	 dobrimi	 30	 leti	 in	 to	 skupaj	 zmoremo	 tudi	 v	
prihajajočem	času	zgoščene	prihodnosti

Drage Slovenke in Slovenci, doma in povsod po svetu, dragi sodržavljani, ekscelence in prijatelji. 

Nocoj praznujemo ustanovitev lastne, samostojne, naše države. Mnogi narodi, večji od našega hrepenijo 
po njej, pa so brez nje. Mi jo imamo. Ni popolna, a je naša.

Morda noben drug prelomen zgodovinski dosežek ni tako pomemben za našo prihodnost, kot je bila 
ustanovitev naše države. Ta čudež na sončni strani Alp nam je uspel pred tremi desetletji, v času zelo 
zgoščene zgodovine. Spomnimo se tega.
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Stara celina se je na prelomu v devetdeseta leta prejšnjega stoletja dramatično spreminjala. Demokratična 
politična pomlad od Baltika do Jadrana, tudi slovenska, je preraščala ruševine socialističnih avtokracij. 
Padel je Berlinski zid. Izginjala je povojna blokovska delitev sveta in nova geopolitika je rojevala podobo 
svobodne in združene Evrope.

V renesansi demokratične in geopolitične preobrazbe smo bili Slovenci sposobni ustvariti razmere za 
ustanovitev lastne države. V tem edinstvenem podvigu smo zmagovito uspeli. 

Uspeli smo, ker smo vse te spremembe razumeli. Uspeli smo, ker smo se o njih med seboj demokratično 
sporazumeli. Uspeli smo, ker smo jih skupaj soustvarjali. 

Nismo bili prehlajeni predmet zgodovine. Nismo bili zgodovinski zamudniki. Bili smo gospodar svoje 
usode. Prihodnost smo si ustvarili po svoji podobi. Nocoj slavimo to našo sposobnost. Vemo, da zmoremo. 
Imamo zgodovinski dokaz, da za nas nič ni nemogoče, če tako skupaj hočemo.

Zato smo se po naši suvereni volji vključili v Evropsko unijo in Zvezo NATO, postali aktiven del Zahodnega 
sveta in ugledna država v mednarodni skupnosti. Slovenijo smo razvili v eno najbolj varnih držav na svetu. 

V teh dobrih tridesetih letih vsega nismo dosegli in v marsičem tudi nismo uspeli. To pripisujem temu, da 
nismo znali, zmogli ali celo nismo hoteli razpreti vseh kril naših sposobnosti. Ali ni bilo potrebne vizije, ali 
je bila odsotnost voditeljstva, ali pa je na koncu umanjkala trmasta volja za sodelovanje. 

Toda kljub temu v tem trenutku, na začetku nove dobe ponovnega zgoščanja zgodovine, ocenjujem, 
da je naša Slovenija, naš skupni dom, postavljen na trdnih temeljih, pripravljena, da se spoprime s 
spremembami in jih obrne v prid naših skupnih stremljenj. 

Rad bi, da vsi skupaj razumemo, da tudi obdobje pred nami zelo verjetno ne bo čas običajnih problemov 
in enostavnih rešitev. Tako kot ni bilo tisto pred trideset in več leti. 

Vstopamo v zelo kompleksen, prepleten in zapleten čas v Evropi in svetu. Ukrajina je napadena in v vojni. 
Skupaj z zavezniškimi državami ji bomo pomagali po najboljših močeh in je ne bomo pustili na cedilu. 
Prav verjetno je, da vojna ne bo kratka in da bo imela velikanske geopolitične, gospodarske, socialne in 
čisto človeške posledice za Evropo in svet. Toda izjemno pomembno je, da dosežemo pravičen mir, sicer 
ta ne bo trajen. 

Spremembe, ki se že dogajajo, so kolosalne. Dve državi, ki sta se skoraj dve stoletji zanašali na 
nevtralnost, želita članstvo v Zvezi NATO. Skoraj vse države se dodatno oborožujejo. Nekatere znatno! 
Številne države, ki so še do včeraj prisegale na bistveno zmanjšanje uporabe fosilnih goriv, so se prisiljene 
zaradi novih razmer vračati celo k uporabi premoga. Soočamo se z nevarnostjo prehranske in energetske 
nepreskrbljenosti. 

Mišljeno je bilo, da bodo države izdatno finančno pomoč prebivalstvu v času svetovne zdravstvene krize, 
ki je morda sploh še ni konec, poplačale z visoko gospodarsko rastjo po njej. Toda visoka inflacija, ki jo 
poganjajo tudi posledice vojne, zdaj upočasnjuje okrevanje in maje temelje socialne stabilnosti. 

Skratka, skupaj z razvitim svetom se nahajamo pred obdobjem, v katerem bo zelo pomembno, da 
nakopičene probleme rešujemo strpno, preudarno in razsodno. 

Spoštovane gospe in gospodje,

lahko smo zelo srečni, da imamo v teh razmerah svojo državo, v kateri se odločamo po svoji volji in da 
smo članica Evropske unije, v kateri soodločamo po naši skupni volji. V teh razmerah moramo dodatno 
okrepiti vse elemente državnosti, okrepiti demokracijo, njene institucije in vrednote.

Naša država je bila rojena v nedrjih demokratizacije in slovenske politične pomladi. Demokracija je sveti 
gral naše države. Zelo skrbno moramo paziti, da politična razhajanja ne prerastejo v razkol. To bi nas v 
primeru težkih odločitev zelo ohromilo. Tega si preprosto ne moremo privoščiti. 
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V teh razmerah moramo dodatno po svojih močeh skrbeti za Evropsko unijo, za našo širšo domovino. Ne 
morem dovolj poudariti, kako pomembno bo to v naslednjih letih in desetletjih. Hkrati moramo poskrbeti 
za to, da bo Evropska unija močnejša, navznoter in navzven. Hkrati moramo skrbno paziti, da v taki 
še veliko bolj povezani Evropi, ohranimo svojo identiteto in vse tiste posebnosti, ki so utemeljevale 
ustanovitev naše države.

Odločanje o prihodnosti Evrope za slovenski narod in za našo državo, pa tudi za veliko večje in vse druge, 
v prihajajočem obdobju, obdobju zgoščene zgodovine, ne bo akademska razprava. Šlo bo za naše najbolj 
vitalne interese. 

Moje mnenje je, da bo od uspeha ali neuspeha renesanse evropske ideje, poglobitve sodelovanja med 
državami in ohranitve njihove enotnosti, v veliki meri odvisna prihodnost Slovenije. Mir, varnost in blaginja 
Slovenije so in bodo v odločilni meri odvisne od miru, varnosti in blaginje Evropske unije. Prihodnost 
Slovenije je v bistvu prihodnost Evropske unije. 

Skratka, če smo bili v zelo zgoščenem času zgodovine pred dobrimi 30 leti sposobni ustvariti razmere 
za ustanovitev lastne države, moramo biti v novem zahtevnem času, ki je pred nami, sposobni izpeljati 
trajnosten, zeleni in digitalni prehod, z veliko skrbjo za našo državo in Evropsko unijo. 

Spoštovane gospe in gospodje,

pri vseh teh skrbeh se moramo spomniti, da smo imeli pred dobrimi 30 leti in več še veliko večje skrbi. 
Vendar je bilo porajajoče upanje, ki je bilo povezano z demokratizacijo in osamosvajanjem, večje od 
sleherne skrbi ali celo strahu. Upanje je postajalo toliko bolj stvarno, kolikor bolj smo se tedaj o ustanovitvi 
lastne države pogovarjali in dogovarjali. Takrat smo bili veliko bolj kot danes domala odvisni sami od 
sebe. To zavedanje nas je takrat še toliko bolj povezalo. 

Stopili smo skupaj in ob vseh razlikah v eruptivnih mednarodnih razmerah razglasili samostojnost države, 
jo enotno ubranili in uveljavili v mednarodni skupnosti. Široko smo razprli krila naših sposobnosti. Nismo 
samo, kot radi rečemo, izkoristili okno zgodovinske priložnosti. Dejansko smo mi sami ustvarili razmere, 
v katerih je bilo mogoče doseči vse to. 

Zato danes, 30 in več let kasneje, ko imamo svojo državo in smo čvrst in ugleden del evropske družine 
in Zahodnega sveta, nimamo razlogov za pasivno vdanost v usodo, malodušje ali celo strah. Skozi 
prelomne izkušnje ustanovitve svoje lastne države in njenega razvoja smo se zgradili tudi kot narodna 
in državljanska skupnost. Bolj pomirjena in spravljena sama s seboj. Bolj občutljiva za krivico in pravico. 
Bolj povezana, solidarna, z veliko človeške dobrote preprostih ljudi. Zgradili smo se kot skupnost, ki zna 
biti tudi samozavestna, ambiciozna in ponosna. V taki skupnosti zdaj rasejo naši otroci. Gledajo nas in se 
učijo od nas. 

Kot predsednik in kot oče si želim, da bi v nas videli upanje, ki bo poganjalo njihovo domišljijo in navdihovalo 
njihove talente. Vsi skupaj si želimo, da bi tudi v prihajajočem času zgoščene prihodnosti skupaj ustvarili 
nekaj takega, o čemer bodo s ponosom govorili na proslavi čez 30 let. 

Če se ne bomo sovražili in če se ne bomo izključevali, če se bomo pogovarjali in če se bomo slišali, če se 
bomo upoštevali, če se bomo bodrili, če si bomo pomagali, če bomo povezana in solidarna skupnost, nam 
je skoraj vse dosegljivo. Zmoremo, skupaj zmoremo. 

Sprejmite, prosim, moje iskrene čestitke ob rojstnem dnevu naše lepe države.

Srečno Slovenija.
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Predsednik	republike	Pahor	osrednji	govornik	na	simpoziju	"Jože	Pučnik	v	spominu	
sodobnikov	in	zgodovinskem	spominu"

Predsednik republike se je 3. 10. 2022 udeležil odprtja dvodnevnega posveta Jože Pučnik v spominu 
sodobnikov in zgodovinskem spominu, na katerem je imel osrednji nagovor. 

Predsednik Pahor je v nagovoru ocenil, da je bil dr. Jože Pučnik kot osrednja osebnost slovenske politične 
pomladi in eden od nestorjev slovenske države najpomembnejša osebnost v slovenski politični zgodovini. 
Skozi nagovor je predsednik Pahor orisal osebne spomine na dr. Pučnika in svoje doživljanje Pučnikove 
vloge – v procesu demokratizacije in ustanavljanja naše države ter pozneje po umiku iz politike. Dejal 
je, da je osrednja vloga dr. Pučnika v naši zgodovini velikokrat po krivici prezrta, nemara tudi zaradi 
njegovih prizadevanj na področju razkrivanja povojnih pobojev ter za narodno pomiritev in spravo. Dr. 
Pučnik je namreč menil, tako predsednik republike, da bi bilo za prihodnost slovenskega naroda soočenje 
s polpreteklo zgodovino za slovenski narod katarzično.

Od tedaj se je marsikaj spremenilo, je dejal predsednik Pahor in dodal, da bi dr. Pučnik razumel čustveni 
konsenz, ki se je zgodil v slovenski javnosti po odkritju Hude jame leta 2009, in odobraval namero, da 
se to vprašanje naposled uredi tudi stvarno, ne zgolj simbolno. Poslej so bili narejeni pomembni koraki, 
za narodno pomiritev in spravo si je v zadnjem desetletju predsednik republike Borut Pahor posebej 
prizadeval in je v današnjem nastopu ocenil, da jih je sklenila Izjava Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti o spravi ob tridesetletnici samostojne slovenske države. Dr. Pučnik bi bil z opravljenim delom 
na tem področju zadovoljen, je prepričan predsednik republike.

Ob tem je predsednik Pahor izpostavil pomen zavedanja, zanimanja in boljšega poznavanja zgodovine 
slovenskega naroda, predvsem med mladimi. Kot je dejal predsednik, opaža, da veliko več mladih ve, kdo 
je ustanovil podjetje Apple, ne vedo pa, kdo je ustanovil slovensko državo ali da je bil med njimi kot ena 
izmed osrednjih osebnosti, pravzaprav njen nestor, dr. Pučnik, kar bi veljalo popraviti.

Predsednik republike je ob 25-letnici slovenske samostojnosti po dr. Pučniku poimenoval eno izmed 
osrednjih dvoran v Predsedniški palači, junija 2018 se je v Bruslju udeležil slovesnosti ob poimenovanju 
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dvorane v Evropskem parlamentu po njem. Leta 2018, ob 15. obletnici smrti dr. Pučnika, je priredil slovesen 
sprejem v njegovo čast in trajen spomin, ki so se ga udeležili sin Gorazd Pučnik z družino, tedanji direktor 
Inštituta dr. Jožeta Pučnika gospod Boštjan Kolarič in akad. Janko Kos, sodelavec in sopotnik dr. Pučnika.

Predsednik	republike	je	na	dan,	ko	je	minilo	dve	leti	od	prve	smrti	osebe	s	covidom-19	
v	Sloveniji,	položil	venec	k	vrbi,	posajeni	na	ljubljanskih	Žalah	kot	simbol	žalovanja	za	
preminulimi

Predsednik Republike Slovenije je ob drugi obletnici prve smrti, 14.3.2022, v parku Mihe Potočnika na 
ljubljanskih Žalah položil venec k spominski vrbi.

14. marca 2021 je bila na ljubljanskih Žalah posebna žalna slovesnost, s katero se je Slovenija poklonila 
spominu vseh preminulih zaradi covida-19 in izrazila sožalje in sočutje njihovim svojcem. V imenu države 
je imel žalni nagovor predsednik republike, v znak žalovanja in življenja pa je bila posajena vrba, ki jo 
je blagoslovil ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore v prisotnosti visokih predstavnikov 
verskih skupnosti v Sloveniji, mag. Geze Fila, ireja Aleksandra Obradovića in mag. Nevzeta Poriča.

Predsednik	republike	na	spominski	slovesnosti	ob	77-letnici	zločina	na	Frankolovem	
pozval	k	miru,	strpnosti	in	sožitju

Predsednik republike se je 12.2.2022 udeležil spominske slovesnosti ob 77-letnici zločina na Frankolovem 
na Stranicah v soteski Graben. K Spomeniku frankolovskim žrtvam je položil venec. 

Na slovesnosti je imel predsednik Pahor govor. V njem je pozval k mirni rešitvi krize na severovzhodu 
Evrope in poudaril, da je potrebno zavarovati mir in storiti vse za nadaljevanje dialoga, saj bomo le tako 
lahko odpravili strah, da bi se mirno obdobje Evrope in sveta nenadoma končalo. Pozval je ves miroljuben 
svet, da po mirni poti najde rešitev za krizo, ki se zdi, da se dogaja na predvečer nečesa strašnega 
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in dodal, da Slovenija želi verjeti visokim predstavnikom Ruske federacije, da nima nobenih namenov 
napasti Ukrajino. “Danes je toliko bolj pomembno sebi in vsem reči, da mir ni samoumeven in si je treba 
zanj prizadevati vedno in povsod,” je dejal predsednik Pahor. 

Ob koncu nagovora se je predsednik republike zahvalil vsem, ki skrbijo za spomenik, prihajajo in se 
poklonijo žrtvam te vojne tragedije, prinašajo sporočilo miru in ohranjajo kulturo spominjanja. Ta je, tako 
predsednik, neprecenljiva za tiste generacije, ki tega niso doživele. Pozval je, da je naša dolžnost, da 
opomnimo vse, kako krhek je mir, če zanj ne skrbimo. 

Predsednik republike je ob prejetju posebne zahvale Spominskega društva 100 frankolovskih žrtev in 
župana Občine Vitanje dejal, da kot predsednik republike za svoje najbolj plemenito poslanstvo razume 
skrb za mir in mirno reševanje vseh sporov, med nami in z drugimi narodi.

Predsednik	Pahor	na	dan	zmage	v	Topolšici:	»Evropska	ideja,	katere	del	smo	tudi	ponosni	
Slovenci,	že	skoraj	osemdeset	let	varuje	naš	mir,	varnost	in	blaginjo«	

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 9.5.2022 v Topolšici tradicionalno udeležil osrednje 
slovesnosti ob dnevu zmage, na kateri je bil slavnostni govornik.

Predsednik republike je uvodoma čestital krajankam in krajanom Topolšice ob njihovem krajevnem prazniku 
in se jim, kakor tudi županoma Šoštanja in Velenja, zahvalil za vabilo. V govoru je spregovoril o praznikih 
- dnevu zmage in dnevu Evrope, in poudaril, da sta oba utemeljena v ideji elizejskega miru. Predsednik 
Pahor je dejal, da je dan zmage prinesel konec šestletnemu trpljenju in da smo se Slovenci takrat postavili 
za prave zgodovinske vrednote – zato imamo danes pravico in dolžnost, da negujemo spomin na ljudi, ki 
so bili del zavezniških sil, med mladimi pa ohranimo pozitiven odnos do narodnoosvobodilnega gibanja. 
Na pogorišču tedanjega sveta je z željo, da se vojna nikdar več ne ponovi, zrasla Evropska unija, je 
nadaljeval predsednik republike in dodal, da so evropski vizionarji tedaj morali storiti nekaj radikalnega in 
prelomnega, da bi prihodnje generacije zavarovali pred nevarnostjo vojne ter jim omogočili, da bi uživali 
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mir, sanjali svoje sanje in si izpolnili velika pričakovanja. »Evropska ideja, katere del smo tudi ponosni 
Slovenci, že skoraj osemdeset let varuje naš mir, varnost in blaginjo. Naša sveta dolžnost je, prvič – da 
nikoli ne pozabimo tistih, ki so izbojevali dan zmage, in drugič – da naredimo vse, kar je v naši moči na 
ravni posameznika, družbe in države, da bogatimo, varujemo in negujemo evropsko idejo, da bi naših 
zanamcev, našim otrokom in njih otrokom zavarovali mir in varnost ter jim omogočili vsaj enako ali višjo 
stopnjo blaginje kot jo uživamo danes. To je naša pravica, to je naša dolžnost,« je dejal predsednik Pahor 
in pozval k medsebojnemu spoštovanju, človečnosti, solidarnosti, da takšni Evropi skupaj zagotovimo 
prihodnost. Predsednik republike je slavnostni nagovoril sklenil z mislijo, da je Evropska unija utemeljena 
na spravi in temeljnih demokratičnih vrednotah, na spoštovanju medsebojnih razlik in povezovanju na 
vsem, kar nam je skupno – in temu moramo dati prednost zaradi miru, varnosti in blaginje.

Pred uradnim začetkom slovesnosti se je predsednik republike poklonil žrtvam fašizma in k spominskemu 
obeležju, posvečenemu talcem in padlim borcem, žrtvam fašizma iz Topolšice 1941–1945, položil venec.

Predsednik	Pahor	na	osrednji	regijski	proslavi	ob	dnevu	združitve	prekmurskih	Slovencev	
z	matičnim	narodom:	»Občutek	za	skupnost	je	temeljen	za	naš	narodni	in	državljanski	
obstoj	in	razvoj«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 16.8.2022 v Črenšovcih udeležil osrednje regijske 
proslave ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Predsednik republike je imel 
na osrednji regijski slovesnosti slavnostni nagovor. 

Pred regijsko slovesnostjo ob prazniku je predsednik Pahor tradicionalno, že desetič, položil venec k 
spomeniku Jožefa Klekla.

Predsednik republike je častni pokrovitelj prireditev v počastitev dneva združitve prekmurskih Slovencev 
z matičnim narodom.
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Govor predsednika republike

Drage Prekmurke in Prekmurci, 

Slovenke in Slovenci doma in po svetu, 

spoštovane državljanke in državljani, 

visoki gostje, 

gospe in gospodje. 

Najprej bi se vam rad iskreno zahvalil za povabilo na proslavo in priložnost za besedo. Na slovesnosti ob 
prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom vselej zelo rad pridem. Ob vseh razumljivih 
vsakdanjih skrbeh nas vendarle prevzema nekakšna iskrena radost. Med ljudmi je čutiti ponos zavoljo 
slavne preteklosti, ki jo slavimo, in nek nezaustavljivi optimizem glede naše prihodnosti. Vse skupaj 
ustvarja prijetno razpoloženje splošne sprejetosti in vključenosti. Praznovanja so avtentičen izraz naše 
povezane skupnosti. To me vselej na nek način tudi pomirja. 

Prav o tej naši skupnosti, narodni in državljanski, bi želel nocoj spregovoriti nekaj besed. Čutim potrebo po 
tem. Hočem opozoriti na našo skupno odgovornost, da to našo skupnost, narodno in državljansko, skrbno 
negujemo in krepimo. 

Ne skrivam, da skrbi glede tega vprašanja niso dodatno spodbujene zaradi vojne v Ukrajini in vseh njenih 
številnih, kompleksnih posledic. Skupaj z vami sicer želim upati, da se bo vojna kmalu končala in da se bo 
tudi sicer nemirni svet spet umiril. Vendar moram žal kot vaš predsednik dovolj odkrito izraziti dvom v to. 
Agresija Rusije v Ukrajini, spopad dveh največjih evropskih držav, ni začetek in konec vseh evropskih in 
svetovnih protislovij, jim je pa dal nevaren in nepredvidljiv pospešek. 
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Danes lahko samo ugibamo, kako se bo vse skupaj razpletlo. Periodično zgoščanje evropske in svetovne 
zgodovine se je tokrat za razliko od časa pred tridesetimi leti, ko so razpadle stare države in vzniknile 
nove, tudi naša Slovenija, ko je padel Berlinski zid in je zadnji avtoritarni režim prejšnjega stoletja, končno 
nasledila demokracija, to zgoščanje zgodovine se vsaj za zdaj ne razpleta po mirni poti, temveč z uporabo 
sile. Nekaj tega je bilo z vojno na Zahodnem Balkanu tudi pred tridesetimi leti, toda ne v takem obsegu 
in s takimi posledicami. 

Slovenija je to aktualno zgoščanje zgodovine pričakala v najboljši možni državotvorni kondiciji. Je 
suverena država, članica EU in NATO, ugledna država v mednarodni skupnosti, v dobrih odnosih s sosedi, 
z številnimi prijatelji povsod po svetu in brez enega samega sovražnika. To zgoščanje zgodovine nas kot 
narod in državo ne ogroža neposredno. Izkoriščam pa to priložnost za opozorilo, da vsega tega dogajanja 
ne smemo razumeti kot nekaj, kar se nas ne tiče neposredno. Kot nek običajen problem. Vse to so na nek 
način tudi naši izzivi. Kot rečeno, so zavoljo naše državotvorne kondicije lažji, nikakor pa ne enostavni in 
jih ne smemo podcenjevati.

Na mnoge stvari v sedanjem dogajanju nimamo odločilnega vpliva. Za eno stvar pa smo odgovorni 
popolnoma sami; za skrb za skupnost, narodno in državljansko. 

Ne morem in ne znam dovolj poudariti, kako je to sicer vedno pomembno, v takih časih pa še zlasti. 
Slovenci smo majhen narod, Slovenija je relativno majhna država. Vendar smo nacija in imamo suvereno 
državo, to najpomembnejše orodje naše varnosti in blaginje.

Moramo pa razumeti tudi pomen skupnosti, ki gre onkraj otipljivih in formalnih vzvodov naše moči, 
navznoter in navzven. Gre za vprašanje povezanosti naše skupnosti, ki je bistven izraz naše narodne 
in državljanske vitalnosti. Razdrobljena, globoko sprta in celo razklana skupnost v morebitnih usodnih 
razmerah pomeni resno nevarnost za naš narodni in državljanski obstoj in napredek. Nenazadnje smo to 
izkusili na lastni koži sredi prejšnjega stoletja v času druge svetovne vojne in neposredno po njej. 

Povezana, strpna in solidarna skupnost, v kateri je vedno dovolj prostora za vse razlike in različnosti, pa 
pomeni vedno, v zapletenih razmerah pa odločilno priložnost za naš narodni obstanek in razvoj. Tudi to 
smo izkusili na lastni koži z ustanovitvijo lastne države in njeno obrambo. 

V tem smislu izkoriščam nocojšnjo slovesnost na predvečer praznika za poziv vsem nam, da skrbno 
premišljamo naša ravnanja, tako, da bomo pripomogli k splošnemu občutku zaupanja v moč te naše 
skupnosti. 

O pomenu take skupnosti nenazadnje govorijo tudi usodni dogodki in ljudje izpred več kot stotih let, ko 
ste se prekmurski Slovenci združili z matičnim narodom. Ko bi takrat ne bilo take skupnosti, vere vanjo, 
pripadnosti njej, odgovornosti zanjo, tudi ne bi bilo tega prelomnega nenadomestljivega državotvornega 
koraka za oblikovanje našega skupnega nacionalnega in državnega ozemlja, naše sedanje narodne in 
državljanske skupnosti. 

Zato nocoj posebej slavimo domoljubnost, značaj in zavzetost prekmurskega človeka za našo narodno in 
državljansko skupnost. Izražamo hvaležnost tedanjim rodovom in občudujemo ambicije sedanjih. 

Priklanjamo se velikim osebnostim tedanjega časa, ki so znali razumeti njegov duh in zgodovinske interese 
ljudi, ki so jih vodili. Matija Slavič, Ivan Jerič in Jožef Klekl sodijo mednje. 

Po tradiciji sem, deseto leto zapored, malo pred začetkom nocojšnje slovesnosti, položil venec k spomeniku 
duhovnika in narodnega buditelja Jožefa Klekla. 

Pred desetimi leti sem se za to tradicijo odločil zato, ker sem želel poudariti pomembnost narodne 
zavednosti katoliške duhovščine, ki je dala pri presoji interesov in ravnanj prekmurskih Slovencev ob 
koncu prve svetovne vojne in po njej, zlasti v času Pariške mirovne konference, nacionalnemu vprašanju 
odločilno prednost pred vsemi drugimi interesi. 

Hočem znova poudariti ta občutek za skupnost, ki je po mojem mnenju temeljen za naš narodni in 
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državljanski obstoj in razvoj. Skrbno ga moramo gojiti in vsestransko krepiti to skupnost, da nam bo vselej, 
zlasti pa v odločilnih preizkušnjah, vzbujala upanje in krepila samozavest, dajala zavetje in pogum, krepila 
solidarnost in našo pripadnost. 

Sprejmite, prosim, ljube Slovenke in Slovenci, drage državljanke in državljani, drage Prekmurke in 
Prekmurci, moje najbolj iskrene čestitke ob jutrišnjem prazniku z najboljšimi željami za našo lepo in varno 
prihodnost.

Predsednik	Pahor	ob	100.	obletnici	priključitve	Libelič	k	matični	domovini:	»Pred	nami	
niso	običajni	časi	in	običajni	problemi«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 2. 10. 2022 udeležil osrednje prireditve ob 100. obletnici 
priključitve vasi Libeliče k matični domovini. Predsednik Pahor je bil na prireditvi slavnostni govornik.

Govor predsednika republike:

Pred	nami	niso	običajni	časi	in	običajni	problemi

Spoštovani gospod predsednik krajevne skupnosti Libeliče,

gospa županja Občine Dravograd,

visoki gostje,

gospe in gospodje.
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»Do ganljivosti in zanosa neponovljiv primer trmastega, upornega, požganiškega samorastništva, ki ga 
sam hudič ne ugonobi, so ob plebiscitu bile Libeliče, danes komajda znana, odmaknjena, v žep med 
državno mejo in Dravo stisnjena vasica zgoraj nad Dravogradom,« je o tem posebnem kraju in njegovih 
ljudeh čudovito zapisal dr. Matjaž Kmecl.

Na Libeliče niste ponosni samo Korošci, na Libeliče in njene ljudi je ponosna vsa Slovenija. So prepričljiva 
ilustracija našega nacionalnega zavedanja in neomajnosti, da uveljavimo svoja pravična stremljenja. 

Celo 100 let kasneje se ne moremo nehati čuditi sicer precej redkemu zgodovinskemu dejstvu, kako so 
si tedaj preprosti ljudje navkljub nenaklonjenim okoliščinam, domačim in mednarodnim, z železno voljo 
izborili pravico do priključitve k matičnemu narodu. Gre za tako posebno epizodo, da ji težko najdemo 
primerjave v naši, evropski in celo svetovni zgodovini.

Spoštovane gospe in gospodje,

Za Slovence v 20. stoletju bi lahko rekli, da so s tremi vojnami in njihovimi posledicami izkusili in doživeli 
vse, od pekla do raja. Preden smo si konec prejšnjega stoletja naposled ustanovili in po desetdnevni vojni 
izborili samostojno Slovenijo, smo po prvi in drugi svetovni vojni najprej priključili Prekmurje, obdržali 
Štajersko, a izgubili Primorsko in Koroško, da bi po drugi svetovni vojni Primorsko dobili nazaj.

Slovenski narod je bil deležen usode velikih geopolitičnih sprememb, pri čemer v prvi vojni ni bíl bitke 
zase, v drugi jo je bíl z drugimi jugoslovanskimi narodi, v vojni za Slovenijo pa sam zase. Vidimo, kako 
smo skozi čas postopno postajali vse bolj suveren narod, da bi se končno s svojo državo oblikovali v nacijo. 

Celo po ustanovitvi samostojne in neodvisne Republike Slovenije in po desetdnevni vojni zanjo smo 
morali pred diplomatskim priznanjem sprejeti Brionski sporazum. Še toliko bolj pa so bili za naša narodna 
teritorialna razdruževanja in združevanja pomembni mednarodni sporazumi po prvi in drugi svetovni 
vojni. Glede poteka naše severne meje je po prvi svetovni vojni na pariški mirovni konferenci odločilno 
vplival dogovor o koroškem plebiscitu.

Zgodba o Libeličah pa je prav posebna zgodba iz tistega časa o kraju z več sto ljudmi, ki se niso sprijaznili 
s plebiscitnim rezultatom. V dveh letih so z neverjetnimi in požrtvovalnimi prizadevanji pod vodstvom 
župnika Vogrinca, učitelja Mencina, Gačnika in drugih dosegli, da je naposled, po dveh letih, pristojna 
mednarodna komisija mejo določila po njihovi volji.

30. septembra 1922 je vas zapustilo okoli 150 orožnikov, Nemcev in nemško usmerjenih Slovencev. V vas 
je vkorakala jugoslovanska obmejna straža. 1. oktobra je tukaj potekala velika slovesnost. 100 let kasneje 
se z današnjo slovesnostjo vsega tega zanosno spominjamo.

Spoštovane gospe in gospodje,

V 100 letih se je po tem za krajane Libelič in za vse nas Slovence marsikaj spremenilo. Kot sem dejal, ne 
zlahka in ne brez žrtev, a zavoljo njih se je spremenilo vendarle na bolje, na bolj svobodno in bolj pravično. 

Ustanovili smo si državo, jo sami vojaško ubranili, dosegli smo mednarodno priznanje, postali smo 
enakovreden član evropske družine, Evropske unije, s članstvom v Natu smo si utrdili suveren položaj 
aktivne članice razvitega in demokratičnega zahodnega sveta, k čemur smo vselej stremeli.

V tem času so se popravljali in izboljševali tudi odnosi z našimi sosednjimi narodi in državami. Z veseljem 
lahko ugotovim, da Slovenija hkrati ni nikoli imela tako dobrih in prijateljskih med sosedskih odnosov z 
vsemi štirimi sosednjimi državami in narodi, kot jih ima danes.

Tu, v Libeličah, sredi kraja stoji stara gasilska oprema. Ko so oktobra, pred 100 leti, Avstrijci zapuščali vas, 
so odpeljali s seboj gasilsko brizgalno. Naslednje poletje so domačini sklenili, da jo z ukano pripeljejo 
nazaj. To je povzročilo veliko zamere, dokler ni občutek Libeličanov za solidarnost in pomoč premagal 
napetosti, tako da se, kot mi je bilo rečeno, v času gasilskih proslav ta gasilska oprema prepelje tudi na 
avstrijsko stran. 
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V tem duhu, v duhu sosedstva, prijateljstva, v evropskem duhu sprave je pred dvema letoma na najino 
pobudo z avstrijskim zveznim predsednikom in prijateljem Van der Bellnom v Celovcu prvič v stoletni 
zgodovini potekala skupna obeležitev koroškega plebiscita.

Na proslavi v deželnem dvorcu se je avstrijski predsednik v slovenskem jeziku opravičil za zamude pri 
izpolnjevanju 7. člena avstrijske državne pogodbe. To je bil enako velik zgodovinski in čustven dogodek, 
kot nekaj mesecev prej najin stisk roke z italijanskim predsednikom in prijateljem Mattarello pred 
spomenikoma na Bazovici na dan, ko je bil Slovencem v Trstu vrnjen Narodni dom. 

V sto letih so tudi Libeliče dokazale, da so med ljudmi v resnici pomembni odnosi, ne meje. Med prijatelji 
meje niso v breme in med sovražniki meje niso v korist. Hočem reči, da živimo Slovenci kot narod in 
Slovenija kot naša država verjetno najboljši čas naše zgodovine. Neposredno nam ne pretijo nobene 
grožnje, v evropski družini še lažje skrbimo za razvoj naše narodne, jezikovne, kulturne in vsake druge 
identitete. 

Spoštovane gospe in gospodje,

kljub temu vedremu pogledu na te naše zgodovinske dosežke, sem dolžan kot predsednik republike jasno 
in glasno ponoviti naslednje opozorilo, ki ga dajem vse od začetka ruske agresije v Ukrajini: pred	nami	
niso	običajni	časi	in	niso	običajni	problemi.

Od nas, od naših prijateljev, partnerjev, sosedov in zaveznikov bodo terjali posebno zrelost, posebno 
modrost, smelo in pogumno ukrepanje, a tudi veliko potrpežljivosti in strpnosti. 

Napoved predsednika Putina, da bo napad na štiri nelegitimno in nelegalno Rusiji priključene ukrajinske 
pokrajine, razumel hkrati kot napad na Rusko federacijo in bo zavoljo tega opravičeval za obrambo vsa 
razpoložljiva sredstva, vključno z jedrskim orožjem, je zlovešča napoved, ki je ne smemo podcenjevati. 

Je nespodobna in globoko nemoralna, politično in mednarodno-pravno nevzdržna. Kot predsednik 
Republike Slovenije sem dolžan ponoviti našo podporo suverenosti in teritorialni integriteti Ukrajine. 

Ne priznavamo in ne bomo priznali poskusa Rusije za aneksijo ukrajinskega teritorija. Z našimi prijatelji, 
partnerji in zavezniki se bomo posvetovali, kako naj skupno še naprej pomagamo Ukrajini v pravičnem 
boju. Naša enotnost glede tega je tudi za nas življenjskega pomena.

Spoštovane gospe in gospodje,

nikoli nisem nehal verjeti v trajni mir in tudi sedaj ne, kljub grozeči vojni v bližini. Predvsem verjamem 
v mirno reševanje sporov in globoko v sebi upam, da se bo čimprej našla priložnost za ta način pravične 
ureditve spora tudi glede Ukrajine. 

Nihče ne ve, kaj bo prinesla prihodnost, vendar če bi se proti naši volji zgodilo karkoli takega, kar bi nas 
utegnilo ogrožati, si moramo kot narodna in državljanska skupnost zapomniti eno samo stvar, eno samo 
našo zgodovinsko izkušnjo. Med seboj moramo kljub razlikam med nami sodelovati in biti v odločilnih 
trenutkih enotni. 

Osebno menim, da nas sedanja slovenska politična razhajanja in razlike nikakor ne bremenijo do te mere, 
da tega ne bi bili sposobni. Od tod kljub dolžnim skrbem izvira moje veliko upanje glede prihodnosti nas, 
naših otrok in njih otrok. 

Slovenci si kot številni drugi narodi želimo mir in varnost in možnost za vsestranski razvoj. Prepričani smo, 
da ga z našo evropsko družino lahko navkljub vsem izzivom tudi omogočimo. S tem upanjem Libeličam in 
Sloveniji, naši ožji in širši, evropski domovini želim naslednjih 100 let miru.

Hvala za vašo pozornost.
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PRISPEVEK K DIALOGU, STRPNOSTI IN MIRU

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je iskren zagovornik dialoga in strpnosti; skozi vso svojo 
politično kariero si prizadeva za narodno pomiritev in spravo tako v domačem kot mednarodnem prostoru. 
Zlasti je temu posvetil oba mandata svojega predsedovanja. 

Pri svojih dejavnostih daje predsednik Pahor še prav posebej pomemben poudarek razumevanju posledic 
slovenskega narodnega razkola med drugo svetovno vojno ter revolucionarnega nasilja med vojno in 
po njej. Ostaja trden v prepričanju, da se brez partizanstva in narodnoosvobodilnega boja Slovenci ne bi 
obranili in ohranili. A dodaja, da je v času upora Slovencev proti okupatorju potekala tudi državljanska 
vojna, ki je posebno hude rane pustila po koncu vojne z izvensodnimi usmrtitvami.

Predsednik republike Pahor je s svojimi prizadevanji dokazal, da se do sprave ne pride naenkrat in z 
dekretom, marveč so za dosego iskrene pomiritve med ljudmi nujni mnogi majhni in nevsiljivi simbolni in 
stvarni koraki. V času od zaprisege ob nastopu prvega predsedniškega mandata v decembru leta 2012 je 
spodbudil in sam storil vrsto dejanj, ki k temu bistveno prispevajo.

Ob letošnji inavguraciji novega ljubljanskega muftija 18. marca, kjer je imel tudi govor, je predsednik 
Pahor ponovno pozval k dialogu in medsebojnemu spoštovanju: "Izkoriščam današnjo čudovito priložnost 
za vnovičen poziv vsem nam, da ohranjamo vero v dialog in medsebojno spoštovanje, tako med ljudmi 
kot med narodi in državami."

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 4. junija udeležil obletne spominske slovesnosti pod 
Krenom v Kočevskem Rogu in spominske maše, ki jo je vodil novomeški škof in predsednik Slovenske 
škofovske konference dr. Andrej Saje. Predsednik republike je imel na slovesnosti nagovor.

Pred pričetkom spominske slovesnosti je predsednik Pahor položil venec k obeležju pri breznu pod 
Krenom. Pred slovesnostjo v Kočevskem Rogu je položil venec k spomeniku žrtvam NOB v gozdu Smrečje 
pri Turjaku.
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Govor predsednika Republike Slovenije

Zakaj	Boris	Pahor	velja	za	velikana	slovenstva	in	njegovo	vest?

Od	Kocbekove	izpovedi	1975	do	izjave	SAZU	Slovenska	sprava	2021	in	naprej

V začetku tega tedna smo se poslovili od rojaka, pisatelja in humanista Borisa Pahorja. Tudi zaradi 
njegovega upora proti vsem trem totalitarizmom dvajsetega stoletja je sčasoma postal moralno sidrišče 
in vest slovenstva.

Danes, na tem žalostnem kraju, Borisa Pahorja omenjam z razlogom. Dolga leta je nagovarjal in končno 
pregovoril Edvarda Kocbeka, da je leta 1975 v tržaškem Zalivu, reviji za književnost in kulturo, z njim 
opravil prelomni pogovor. Še danes velja ta intervju za najodmevnejše besedilo v slovenski publicistiki.

V njem se je slovenska javnost prvič v tiskani in javno objavljeni besedi seznanila s povojnimi poboji na 
Slovenskem. Kocbek, nekdanji pomemben funkcionar partizanskega osvobodilnega gibanja, je v njem, 
prvič v javnosti, spregovoril o pokolu več tisoč domobrancev in civilistov po drugi svetovni vojni. S tem je 
močno razburil komunistično oblast in slovensko javnost.

Čeprav je bil intervju v Jugoslaviji prepovedan in je bilo revijo Zaliv mogoče dobiti samo v zamejstvu, 
so ga tihotapili v Slovenijo. Posledice objave so bile zelo hude. Pahorju so za več let prepovedali vstop 
na jugoslovansko ozemlje, sodelavca Zaliva Franca Miklavčiča in Viktorja Blažiča so obsodili na zaporno 
kazen, za Kocbeka pa se je začela kalvarija z njegovim telesnim in duševnim zdravjem.

Do tedaj so o pobojih govorili v krogih slovenske emigracije, zlasti v Argentini. O tem je sicer v Sloveniji 
literarno pisal Svetina, ki pa je zapisal, da so bili pobiti domobranci sojeni.

Pahor je Kocbeka nagovoril k izpovedi, ker je kot etičen človek menil, da mora biti skrivnost o povojnih 
pobojih obelodanjena. In Pahorju se je zdel Kocbek kot vodja Krščanskih socialistov v Osvobodilni fronti 
za to razkritje najbolj primeren.

Bistvo vsega tega je bilo, da je Kocbek povojne poboje moralno obsodil. Od tedaj naprej glede tega ni bilo 
nikoli več tako, kot je bilo pred tem. Tudi zaradi tega pomembnega dejanja smo se pred dnevi Slovenci 
od Borisa Pahorja poslovili kot od nesporne moralne avtoritete.

S slovensko politično pomladjo in demokratizacijo konec osemdesetih let, predvsem pa po zmagi Demosa 
na prvih demokratičnih večstrankarskih volitvah, smo skozi burne politične in strokovne razprave iskali 
resnico in glede poprave krivic in storili pomembne simbolne in stvarne korake. Vse to nam je omogočilo, 
da je sprava začenjala postajati stanje našega duha. Izključujoče in sovražne razprave o naših različnih 
pogledih na polpreteklo zgodovino so se počasi umaknile bolj spoštljivemu občutku za bolečino drugega.

Tako sva leta 2020, ob 30. obletnici spravne slovesnosti v Kočevskem Rogu, v smislu teh prizadevanj s 
predsednikom vlade Janezom Janšo položila venca pri breznu pod Macesnovo Gorico žrtvam povojnih 
pobojev in k spomeniku pobitim aktivistom osvobodilne fronte v Smrečju pri Turjaku, ter v najinih 
slavnostnih govorih pozvala k resnici, pravici in spravi. 

Slovenska politika je glede tega dosegla nekaj zavidljivih mejnikov, ki so upravičeno predmet občudovanja 
nekaterih evropskih držav, v katerih se še vedno boleče soočajo z lastno preteklostjo. Čeprav je bilo, kot 
rečeno, storjeno veliko za simbolno in stvarno popravo krivic ter nenehno vključujoče iskanje zgodovinske 
resnice, slovenski politiki ni uspelo, da bi to občutljivo vprašanje razkola in sprave naslovila z nekim 
konsenzualnim besedilom.

Zato sem pred nekaj leti prosil vodstvo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, da to vprašanje 
tematizira in ga v uradni izjavi tudi naslovi. Tako je bila na skupščini SAZU v drugi polovici februarja 2021, 
ob trideseti obletnici samostojne slovenske države, sprejeta izjava z naslovom Slovenska sprava.
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V kratkem in vsem razumljivem besedilu je poudarjeno, da nas nerazčiščen odnos do preteklosti hromi 
na številnih področjih skupnega življenja. Zato je razčiščenje edina pot do katarze in pomiritve. To ne 
pomeni, da moramo imeti vsi enak pogled na dogajanje v drugi svetovni vojni na Slovenskem. Uniformiran 
pogled v demokratični družbi ni mogoč. Izjava SAZU pa poudarja, da moramo imeti soglasje o temeljnih 
vrednotah, na katerih temeljimo kot narodna skupnost Slovencev. Izjava se v etičnem smislu izreče o 
uporu proti okupatorju, o polastitvi NOB s strani partije, o revolucionarnem in protirevolucionarnem uporu 
ter oboroženi kolaboraciji z okupatorjem.

Iz izjave SAZU v celoti povzemam naslednji pomemben odstavek:

Največja tragedija druge svetovne vojne v Sloveniji je bil bratomorni spopad med Slovenci samimi, z 
mnogimi žrtvami na partizanski in nasprotni strani. Soodgovornost in krivdo zanj nosita obe strani. Na 
obeh straneh so bili storjeni tudi številni zločini. Med njimi po svoji strahovitosti izstopa poboj tisoče 
domobrancev in civilistov, ki ga je komunistična oblast zakrivila takoj po koncu vojne. Vsak zločin je 
zavržno dejanje, še zlasti zavržen in v nasprotju s temeljnimi pravnimi in civilizacijskimi načeli pa je 
zunajsodni množični poboj v času miru. Za zločine ni opravičila. Lahko jih le obžalujemo in poskrbimo za 
pietetni spomin na žrtve, ki je hkrati opomin vsem nam, da se podobna tragedija ne ponovi nikoli več.

Spoštovane gospe in gospodje, naj sklenem s pozivom Slovenske akademije znanosti in umetnosti ob 
koncu Izjave:

“S preteklostjo neobremenjeno družbeno sožitje je mogoče doseči le s prizadevanjem za resnico o medvojnih 
in povojnih dogodkih in z njihovim ocenjevanjem na podlagi obče veljavnih etičnih načel ter s pietetnimi 
in spominskimi dejanji, ki bodo namenjena vsem padlim, pobitim in umorjenim. Kolikor je le mogoče, 
moramo popraviti krivice, prenehati z medsebojnimi obtoževanji, izključevanji in instrumentaliziranjem 
zgodovine, ter pri vsem tem spoštovati drugače misleče.”

Skupaj z Akademijo nagovarjam slovensko javnost, da izjavo posvoji, deluje v skladu z njo in skrbi za našo 
skupno prihodnost.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 13. junija v Predsedniški palači priredil pogovor z naslovom 
»Ohranjati mir je naša dolžnost«. Predsednik republike je ocenil, da živimo v času, ko se moramo 
ponovno spomniti, da trajen mir ni samoumeven in neminljiv, temveč si moramo zanj vsi skupaj nenehno 
prizadevati. Na to našo skupno dolžnost nas opominjajo preživeli pričevalci druge svetovne vojne, ene 
izmed najtemačnejših obdobij v zgodovini človeštva.
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V pogovoru z dijakinjami in dijaki iz Slovenije in zamejstva so sodelovali:

• Elza Maurič Kumar, interniranka v taborišču Auschwitz in Ravensbrück, priljubljena dolgoletna 
učiteljice na Osnovni šoli Deskle;

• prof. dr. Janez Žmavc, predsednik Društva ukradenih otrok;

• Valerija Skrinjar Tvrz, partizanka, šifrantka legendarnega komandanta Frante v bojih na Menini 
planini, učiteljica, novinarka, begunka iz Sarajeva, pisateljica;

• Tončka Senčar, izgnanka, dolgoletna članica odbora Društva izgnancev Koper;

• Janez Deželak, vrsto let član Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri ZZB NOB Slo-
venije, sedaj predsednik Taboriščnega odbora Auschwitz.

Prisluhnilo jim je okoli 100 dijakinj in dijakov iz Dvojezične trgovske akademije v Celovcu, Šolskega 
centra Nova Gorica, Gimnazije Jožeta Plečnika, Srednje šole za oblikovanje in fotografijo ter Ekonomske 
šole Ljubljana. Zanimalo jih je, kaj jim je dalo moč, da so lahko preživeli grozote, ki so se dogajale 
v koncentracijskih taboriščih. Vprašali so jih, ali so kdaj imeli težave spregovoriti o tem in jim izrazili 
globoko hvaležnost, da so jim lahko prisluhnili. »Hvala, da smo vam lahko prisluhnili in izvedeli, kako 
drugačna in težka je bila vaš mladost v primerjavi z našo,« je vidno ganjena dejala dijakinja Srednje šole 
za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Mladi so se strinjali, da pričevanja ne smejo biti pozabljena in se 
moramo iz njih veliko naučiti o življenju.

»Ljubezen daje moč. Ko se vate pretihotapi sovraštvo, na stvari in ljudi gledaš drugače. Vsi smo ljudje. 
Zakaj bi sovražili nekoga? Potrebno ga je razumeti. Če bi se med seboj razumeli, ne bi bilo vojn,« je ob 
koncu pogovora mladim dejala Valerija Skrinjar Tvrz in dodala: »Mir in svoboda nista za zmeraj. Sta kot 
majhen otrok, ki ga je treba negovati.«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo muftija mag. Nevzeta Porića 11. julija 
2022 udeležil slovesnosti ob 27. obletnici genocida v Srebrenici. Predsednik Pahor je imel na slovesnosti 
slavnostni nagovor, kjer je med drugim dejal: »Danes smo se zbrali, ker smo odločeni za resnico in 
pravico, spravo in odpuščanje, za mir in blaginjo.«

Ob uradnem obisku na Poljskem maja letos je slovenski predsednik obiskal muzejski kompleks 
koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau in si ogledal muzejski kompleks in prostore nekdanjega 
taborišča ter prostore, namenjene postavitvi razstave držav naslednic bivše Jugoslavije. Seznanil se 
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je s stanjem glede obnove bloka 17, kjer bo postavljena stalna razstava o slovenskih internirancih in 
internirankah. Vlada je namreč na predlog predsednika Pahorja sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma 
o financiranju ponovne vzpostavitve skupne stalne razstave v bloku 17 v spominskem muzeju Auschwitz-
Birkenau. Predsednik republike je to pozdravil kot pomemben korak k primerni obeležitvi spomina na 
slovenske interniranke in internirance v tem koncentracijskem taborišču in dejal, da se bo osebno zavzel 
za to, da bodo Sporazum podprle tudi druge države naslednice in da bo postavitev stalne razstave čim prej 
udejanjena. Direktor spominskega muzeja dr. Piotr Cywinski je ob tem dodal, da bi bilo to, 25 let po koncu 
vojne na ozemlju nekdanje Jugoslavije, pomembno sporočilo, navdihujoče tudi za druge.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 14. junija 2022 tradicionalno udeležil žalne slovesnosti 
ob Lipi sprave na ljubljanskih Žalah. Predsednik Pahor je k Lipi sprave položil venec in imel na slovesnosti 
govor.

Ob letošnjem evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov je predsednik položil 
venec k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam, nato je sledila posebna slovesnost, 
h kateri je povabil visoke predstavnike petih največjih verskih skupnosti v Sloveniji. To je bilo pomembno, 
zgodovinsko dejanje, kakršnega v slovenski zgodovini še ni bilo: žrtvam so se skupaj s predsednikom 
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Pahorjem poklonili katoliški škof msgr. dr. Anton Jamnik, evangeličanski škof mag. Leon Novak, islamski 
mufti mag. Nevzet Porić, pravoslavni škof Sava, škof pomočnik patriarha srbske pravoslavne cerkve in 
judovski rabin Ariel Haddad.

Predsednik Pahor je pred mednarodnim dnevom miru sprejel “Sinajce”, slovenske pripadnike mirovne 
operacije Združenih narodov v letih 1957–1967. Predsednik Pahor in “Sinajci” so poudarili pomen 
prizadevanja za mir. Predsednik republike jim je izrazil priznanje za njihovo tedanje poslanstvo in izpostavil, 
da je Republika Slovenija zavezana k miroljubni politiki in k stalnim prizadevanjem za ohranjanje miru in 
stabilnosti v svetu. Zato Republika Slovenija s pripadniki Slovenske vojske, policije ter civilno-vojaškimi 
uslužbenci sodeluje v številnih mednarodnih operacijah in misijah. Pri tem je uspešna in je deležna 
številnih pohval. Tedanja prizadevanja “Sinajcev” so pomemben navdih tudi za delovanje sedanjih 
generacij pripadnikov v mirovnih misijah, je poudaril predsednik Pahor.
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Predsednik republike je slovenske pripadnike mirovne operacije sprejel pred njihovim osrednjim 
srečanjem, 17. septembra, in v luči prihajajočega mednarodnega dneva miru, ki so ga Združeni narodi 
razglasili za 21. september. 

Predsednik Pahor na predvečer slovesnosti ob 80-letnici izgona in ločitve staršev in otrok 2. septembra v 
Predsedniški palači sprejel ukradena otroka Ingrid von Oelhafen in Ivana Acmana, pričevalca trpke usode 
ukradenih otrok, ki sta bila žrtvi nacističnega programa Lebensborn. Ingrid von Oelhafen in Ivan Acman sta 
»otroka Lebensborna«, zloglasnega programa Heinricha Himmlerja za širitev arijske rase v času nacistične 
Nemčije. 10. avgusta 1942 sta bila v Celju ukradena za namen ponemčenja.

Gospa von Oelhafen in gospod Acman sta v iskrenem pogovoru s predsednikom republike opisala svoji 
izkušnji izgube, iskanja in sprejetosti. Predsednik Pahor je pričevalcema izrazil občudovanje nad njunim 
pogumom in se jima zahvalil, da svoji življenjski zgodbi delita z ljudmi in nas s tem opominjata, da mir 
ni samoumeven in si moramo zanj vedno prizadevati. Predsednik republike je z gospo von Oelhafen 
in gospodom Acmanom delil svoja občutja tekom desetletnega tesnega sodelovanja z nekdanjimi 
internirankami iz Slovenije in drugimi pričevalci grozot druge svetovne vojne, ki so vse ljudi, predvsem pa 
mlade, skupaj nagovarjali, da je ohranjati mir naša najbolj sveta dolžnost. 

Predsednik republike Borut Pahor je 2. septembra v parku Finžgarjevega doma v Opčinah s slavnostnim 
govorom odprl 57. študijske dni Draga. Geslo letošnjega študijskega srečanja je bila misel iz knjige Mesto v 
zalivu pisatelja Borisa Pahorja: »neskončna zaloga energij in prasil, zaradi katerih je ta narodič ob Jadranu 
neuničljiv, žilav in bister.« Predsednik republike je v slavnostnem govoru poudaril, da sta bila demokracija 
in osamosvojitev nujna predpogoja za resnično narodno enotnost, a tudi v uveljavljenih demokracijah se 
pojavljajo razdiralne in sovražne tendence, ki jih moramo zavrniti, če želimo živeti skupaj in v miru.

Društvu slovenskih izobražencev iz Trsta je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor leta 2015 vročil 
državno odlikovanje red za zasluge za skrbno in sistematično ustvarjanje prostora za dialog, ki na študijskih 
dnevih Draga povezuje matično, zamejsko in zdomsko Slovenijo. 



94

Govor predsednika Republike Slovenije:

Spoštovane gospe in gospodje.

Zalotil sem se, da se v govorih v zadnjih mesecih mojih desetih predsedniških let hote ali nehote posvečam 
vprašanju krepitve naše narodne in državljanske skupnosti. 

Zanimivo se mi zdi, da od vseh mogočih in nemogočih vprašanj sili v ospredje moje pozornosti kot 
osrednje vprašanje prav to: kako negovati, razvijati in krepiti našo narodno in državljansko skupnost, da bi 
se bili pripravljeni in zmožni soočiti s problemi in priložnostmi sedanjega in prihodnjega časa. 

Potreba po naslavljanju tega vprašanja bržkone izvira iz mojega trajnega stremljenja, da bi tisto, kar nas 
povezuje v skupnost, vedno premagalo tisto, kar nas razdvaja in jo trže. 

Hočem reči, da skupnost ni samoumevna in da je potrebno zanjo skrbeti in jo negovati. 

Verjetno to velja za sleherno skupnost, še zlasti pa velja za narodno skupnost. Spričo dejstva, da imamo 
Slovenci zdaj tudi svojo lastno državo, se skrb za narodno skupnost v veliki meri prepleta s skrbjo za 
državljansko skupnost. 

S tem, ko smo Slovenci uspeli ustanoviti lastno državo, smo na najboljši možni način dolgoročno zavarovali 
pravico in dolžnost, da samostojno odločamo o svoji usodi. S tem, ko smo se po naši suvereni volji 
priključili Evropski uniji, smo to pravico in dolžnost še trdneje okrepili in zavarovali.

Lahko rečemo, da zlasti zaradi članstva v Evropski uniji in Zvezi NATO, zaradi naše narodne in državne 
identitete po naši volji pripadamo t. i. zahodnemu svetu. To je bilo tudi osnovno programsko vodilo 
slovenske politične pomladi. 

Ko torej govorimo o skrbi za našo narodno skupnost, lahko z olajšanjem ugotovimo, da so osnovni, 
temeljni strukturni pogoji za njen obstoj in razvoj tako rekoč idealno postavljeni, da bolje ne bi mogli biti. 

S tega vidika lahko ugotovimo le potrebo po tem, da to umeščenost našega naroda in države v skupno 
evropsko družino in zahodni svet skupaj z našimi partnerji in zavezniki aktivno razvijamo.

Evropska unija zagotavlja varen razvoj naših narodnih istovetnosti, hkrati pa krepi skupne evropske 
istovetnosti, ki nas ne ogrožajo, pač pa dopolnjujejo. 

Če je s tega, recimo mu, zunanjega vidika torej vse lepo in prav, se zdaj sprašujem, ali se toliko bolj 
posvečamo vprašanjem naše skupnosti navznoter? Naj spomnim, tu mislim na vzgojo vseh tistih vrednot 
in praks, ki to narodno in državljansko skupnost krepijo. 

S tega vidika bi bilo prav, če bi se Slovenci nikoli ne otresli bojazni, da se nam lahko kdaj v prihodnosti 
pripeti, da nas bi usodni evropski in svetovni dogodki pričakali razdvojene in nas potisnili v razkol.

Menim, da nas je prav ta bojazen v prelomnih 90. letih zavarovala pred nevarnostjo, da bi nas prelomne 
zgodovinske okoliščine ob padcu Berlinskega zidu, demokratizaciji in osamosvojitvi razklale, kot se je to 
zgodilo v času 2. svetovne vojne in po njej. 

Zato, prav zaradi nje, je prevladalo stremljenje k enotnosti, ki je zavarovalo naše vitalne narodne in 
državne interese.

V tem smislu je treba razumeti odločilno vlogo in pomen demokracije za ta uspeh. Šele, ko se je slovensko 
narodno in politično življenje popolnoma demokratično razživelo, je bilo mogoče prav ob spoštovanju 
vseh razlik ustvarjati nacionalni konsenz. 

V tem smislu tudi danes skrb za krepitev demokratičnih institucij, vrednot in demokratične politične 
kulture najbolj temeljno zavaruje našo narodno in državljansko skupnost. 

Smo pa dolžni videti, da sama formalna demokratična infrastruktura ne preprečuje nevarnih tendenc za 
medsebojno sovraštvo in izključevanje, ne pri nas, ne drugod v demokratičnem svetu. 
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Ta zahodni svet, ki mu pripadamo, zdaj preizkušajo te nevarnosti, da bi namreč tisto, kar nas razdvaja, 
postalo močnejše od tistega, kar nas združuje. Tako znotraj narodov in držav, kot med njimi. 

Tu moram opozoriti, da lahko formalni instrumenti, kot so zakoni, predpisi in institucije to lahko v veliki 
meri preprečujejo in sankcionirajo, toda ne v celoti. 

To celoto na nek način zapolnjuje šele, kar osebno imenujem s tradicionalno oznako narodna in državljanska 
zavest. 

Gre za našo individualno in kolektivno zrelost, da se zavedamo naše odgovornosti do skupnosti in da od 
skupnosti pričakujemo spoštovanje naše individualnosti in dostojanstva. 

Ocenjujem, da bo od te zrelosti ali nezrelosti v prihodnosti v večji meri kot si danes mislimo odvisna naša 
narodna in državljanska skupnost, zlasti, če bi prišlo do usodnih zgodovinskih procesov, ki bi utegnili 
ogrožati našo evropsko in nacionalno skupnost samo. 

V vseh teh letih pred in po osamosvojitvi sem lahko opazoval skušnjave, da bi se politično in sicer 
medsebojno izločali, vendar sem znova in znova ponosno ugotavljal, da neka nevidna slutnja (verjetno z 
drugimi besedami zgodovinska izkušnja) Slovence kot skupnost odvrača od takih radikalnih poizkusov, iz 
ene, druge ali tretje strani. 

To je dobro. 

Vidimo pa, da se celo v družbah in kulturah z daljšo demokratično in državno tradicijo od naše dogaja, da 
to razdvajanje naleti na razumevanje in zaskrbljujoč uspeh. 

Tega strupenega sirupa Slovenci nikakor ne smemo zaužiti. Politično, nazorsko in sicer, različni kot smo, 
moramo skupno zavračati vse tisto, kar vzpostavlja nevarnost razdvajanja, sovraštva in celo izločanja. 

Ker smo bili v tem uspešni v času velikih domačih, evropskih in svetovni dogodkov pred več kot 30 leti, 
imamo državo in relativno blaginjo in varnost in evropsko družino in vse, kar je bistvenega za naš razvoj. 

Še enkrat, to nam je takrat uspelo ne zato, ker so nam tako velevali napisani zakoni, ampak ker smo imeli 
pred očmi zgodovinsko izkušnjo razkola in njegovih strašnih posledic za naše narodno telo. 

Rad bi se ob zaključku zahvalil Dragi, ki je pred tistimi dramatičnimi časi in v njih nagovarjala Slovence k 
demokraciji, spravi in evropskemu duhu, in to počne tudi poslej. 

To je bilo in ostaja dragoceno za vse nas Slovence v zamejstvu in domovini, pa tudi za sožitje z italijanskim 
narodom in grajenje skupne evropske kulturno-politične dediščine.

V upanju, da bo tako tudi naprej, želim Dragi še veliko uspešnega dela.

PODNEBNA POLITIKA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Predsednik republike je novembra 2019 ustanovil Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri 
predsedniku republike, preko katerega bi skupaj s priznanimi strokovnjaki oblikovali znanstveno 
utemeljena stališča in priporočila, z njimi vplivali na odločevalce in o njih seznanjali javnost. 

Stalni posvetovalni odbor je v letu 2022 sprejel 2 priporočili. 

21.4.2022 je ob dnevu okoljskega dolga v Sloveniji in svetovnem dnevu Zemlje sprejel Priporočilo št. 
14, v katerem je izrazil podporo pobudi nevladnih okoljevarstvenih organizacij za uvedbo kavcijskega 
sistema v Republiki Sloveniji in pozval odločevalce – sedanje in prihodnje –, da čim prej pripravijo potrebno 
zakonsko podlago za vzpostavitev in učinkovito delovanje sistema. Priporočilo je Stalni posvetovalni odbor 
posredoval Državnemu zboru, Vladi in Državnemu svetu Republike Slovenije ter javnosti.
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Pred odhodom predsednika republike na Podnebno konferenco COP27 v Sharm-el-sheik je stalni odbor za 
podnebno politiko pri predsedniku republike sprejel petnajsto priporočilo:

PRIPOROČILO	ŠT.	15

pred	Konferenco	Združenih	narodov	o	podnebnih	spremembah	COP27

Čas	se	izteka.

Kakovostno izobraževanje o podnebju je ključnega pomena, če želimo ljudem vseh starosti in okolij 
zagotoviti znanje in veščine, potrebne za ustvarjanje prihodnosti, v kateri lahko vsi  

dosežemo uspeh. 

Mlade je treba prepoznati kot voditelje in jih postaviti v ospredje pogovorov o podnebnih spremembah 
ter jih z izobraževanjem opolnomočiti.

Svetovne voditelje pozivamo, da nam zagotovijo veščine in usposabljanje za izgradnjo trajnostnega 
sveta.

Naš svet se segreva, za omejitev segrevanja na največ 1.5 stopinje Celzija pa potrebujemo napredno 
mišljenje, dosledne politične načrte in financiranje, da bi nam pomagali doseči neto ničelne izpuste.

Zavezani smo pomagati graditi prihodnost, ki je vključujoča in trajnostna za vse.

Z dejanji, ne le z besedami pokažite, da ste tudi vi.

Pomagajte nam do cilja!

Sporočilo mladih pred Konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah COP27

Stalni	 posvetovalni	 odbor	 za	 podnebno	 politiko	 pri	 predsedniku	 Republike	 Slovenije	 je	 pred	
Konferenco	Združenih	narodov	o	podnebnih	spremembah	COP27,	ki	se	jo	bo	v	imenu	Republike	
Slovenije	udeležil	predsednik	republike	Borut	Pahor,	sprejel	Priporočilo	št.	15,	v	katerem

· izraža	iskreno	podporo	mladim z vsega sveta, ki so pripravili poziv Čas se izteka in ga od Glasgowa 
do Šarm El Šejka, kjer bo potekal COP27, skozi 18 držav in 7.767 kilometrov prenašajo v obliki 
neprekinjene štafete ter pozivajo vse ljudi in svetovne voditelje, naj jim prisluhnejo; 

· ocenjuje, da je sporočilo mladih pomembno opozorilo vsem ljudem in odločevalcem, da so se zaradi 
vojne v Ukrajini prizadevanja za dosego zavez iz Pariškega podnebnega sporazuma in Evropskega 
zelenega dogovora ter razprava o podnebni prihodnosti umaknili z vrha prioritet evropske in 
svetovne politike, in 

· opozarja na nujnost nadaljnjega ukrepanja na globalni, državni, lokalni in osebni ravni za omejitev 
segrevanja na 1.5 stopinj Celzija, saj se vseh katastrofalnih posledic vojne tudi za okolje in podnebje 
še ne zavedamo in o njih ne razmišljamo dovolj;

zato

· poziva	Državni zbor, Vlado Republike Slovenije, vse odločevalce in vse ljudi, da podprejo sporočilo mladih, 
se pridružijo njihovemu trudu in storijo vse, kar je v njihovi moči, da prizadevanja za mirno in pravično 
rešitev vojne v Ukrajini ne bodo ob rob potisnila nujnih ukrepov za dosego zavez iz Pariškega podnebnega 
sporazuma in Evropskega zelenega dogovora ter manjšala pomena odgovornega in trajnostnega ravnanja, 
ki je ob zagotavljanju miru in varnosti nepogrešljiv del naše sedanjosti in prihodnosti.

Ljubljana,	3.	november	2022
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27.	Konferenca	združenih	narodov	o	podnebnih	spremembah,	COP27,	7.11.2022

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil 27. konference Združenih narodov o podnebnih 
spremembah, COP27, v Šarm El Šejku v Egiptu. Predsednik Pahor je Slovenijo zastopal na zasedanju 
na visoki ravni (HLS – High Level Segment), ki so se ga na povabilo države gostiteljice udeležili številni 
svetovni voditelji. Predsednik Pahor je nastopil na prvem delu »High-level segment of COP27«, kjer je 
podal nacionalno izjavo.

Sodeloval je tudi na okrogli mizi na temo prehranske varnosti. V svojem nastopu je opozoril na povezanost 
prehranske varnosti z varovanjem okolja in biotske raznolikosti.

Drugi dan sodelovanja na COP27 je obiskal organizatorje Podnebnega teka - Baton Relay, globalnega 
štafetnega teka pod okriljem UNESCO. Neprekinjeni štafetni tek se je začel 30. septembra v škotskem 
Glasgowu, ki je gostil podnebno konferenco COP26, in je v skupni dolžini 7.767 km potekal skozi 18 
držav, tudi skozi Slovenijo, vse do egiptovskega Šarm El Šejka. Predsednik Pahor je bil častni pokrovitelj 
podnebnega teka v Sloveniji, 19. oktobra se ga je tudi udeležil in tekel z učenkami in učenci OŠ Leskovec 
pri Krškem. Slovenski predsednik je edini predsednik, ki se je v podnebnem teku tako pridružil mladim in 
so ga zato prireditelji posebej hvaležno pozdravili. Tako je podprl sporočilo mladih, ki je v obliki štafete 
potovalo iz rok v roke tekačev, kolesarjev in jadralcev, da je kakovostno podnebno izobraževanje bistveno, 
če želimo ljudi vseh starosti opremiti z znanjem in veščinami, potrebnimi za oblikovanje prihodnosti, v 
kateri lahko uspevajo vsi.
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Govor predsednika republike:

Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje!

Ne bi si mogel želeti boljše platforme, s katere bi še zadnjič nagovoril svet v vlogi predsednika Republike 
Slovenije. Podnebni zlom je glavno bivanjsko vprašanje našega časa tako na svetovni kot na lokalni ravni. 
Osebno se močno zavzemam za varovanje našega okolja. S svojim Stalnim posvetovalnim odborom za 
podnebno politiko, v katerem so sami odlični strokovnjaki na svojem področju, slovenski vladi redno 
priporočam sprejetje konkretnih ukrepov. Egiptu se iskreno zahvaljujem za gostoljubnost in neutrudna 
prizadevanja, da bi bila konferenca COP27 uspešna.

Gospe in gospodje!

Desetletje, v katerem živimo, je odločilno za pospešitev podnebnih ukrepov. Celovito izvajanje Pariškega 
sporazuma in podnebnega pakta iz Glasgowa je naša pot za dosego cilja 1,5 ºC. Zaradi ruske vojne proti 
Ukrajini se soočamo s hkratno energetsko in prehransko negotovostjo. Vendar naši velikopotezni podnebni 
ukrepi zato ne smejo trpeti. Nasprotno, sedanjo energetsko krizo moramo izkoristiti kot priložnost za iskanje 
ustvarjalnih rešitev za blažitev podnebnih sprememb. Ponovno poudarjam cilj Slovenije, da najpozneje 
do leta 2050 doseže podnebno nevtralnost. Pripravljamo svoj prvi nacionalni zakon o podnebju, ki bo 
dodatno spodbudil doseganje tega cilja.

Hkrati se dobro zavedamo, da so države in skupnosti v razvoju ranljive in da imajo zelo različne potrebe. 
Zato si želimo večjega napredka pri globalnem cilju o prilagajanju. Podpiramo prizadevanja za iskanje 
rešitev za financiranje izgub in škode. Podpiramo tudi poziv generalnega sekretarja ZN k razširitvi sistemov 
za zgodnje opozarjanje po vsem svetu.

Ekscelence!

Podnebni zlom je vse pogosteje dejavnik nestabilnosti, nasilja in vojn. Slovenija si kot kandidatka za 
nestalno članico Varnostnega sveta ZN v letih 2024 in 2025 prizadeva za vključevanje podnebnih ukrepov v 
preprečevanje, gradnjo in vzpostavljanje miru. Zavezani smo solidarnosti. Letos smo podvojili financiranje 
podnebnih ukrepov prek večstranskih kanalov v podporo najmanj razvitim državam in malim otoškim 
državam v razvoju.

Gospe in gospodje!

Do podnebnega zloma prihaja tukaj in zdaj. Bodisi bomo skupaj obstali bodisi bomo skupaj padli. Le eno 
mater Zemljo imamo. Naša generacija ima možnost in dolžnost, da ukrepa in naši mladini zapusti planet 
v boljšem stanju. Še enkrat, neuspeh ne pride v poštev.

Predsednik republike je 22.3.2022 na svetovni dan voda z video nagovorom odprl poslovni forum 
»Podzemne vode – preplet znanosti, tehnološke inovativnosti in zdravja«, ki so ga v slovenskem paviljonu 
na EXPO 2020 v Dubaju pripravili Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za okolje in prostor Republike 
Slovenije v sodelovanju z agencijo SPIRIT.

V nagovoru je poudaril, da so podzemne vode najbogatejši vir sladke vode na planetu, vendar jih ogroža 
onesnaževanje in prekomerno črpanje. »Da bi se soočili s tem izzivom, potrebujemo znanost, raziskave, 
podatke in inovativnost,« je dejal in dodal: »Naše odločitve o trajnostnem upravljanju s podzemnimi 
vodami morajo temeljiti na najboljšem razpoložljivem znanju.« V sklepnem delu nagovora je predsednik 
republike sodelujoče pozval, naj naredimo vse, kar je v naši moči, da ohranimo podzemne vode za 
prihodnje generacije, in posebej izpostavil pomen sodelovanja med politiko, znanostjo in tehnologijo za 
ta skupni cilj. 
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Predsednik	Pahor	je	odprl	mednarodni	kongres	Woodrise	2022	

Predsednik republike je bil 5.9. slavnostni govornik na otvoritveni slovesnosti Mednarodnega kongresa 
Woodrise, ki je ena od najbolj priznanih strokovnih konferenc na svetu s področja sodobne trajnostne 
gradnje večnadstropnih lesenih zgradb. 

Govor predsednika republike:

Spoštovane gospe in gospodje.

V čast mi je, da vas lahko nagovorim kot predsednik Republike Slovenije in častni pokrovitelj 4. 
mednarodnega kongresa Woodrise, svetovno priznane konference s področja sodobne trajnostne gradnje.

Vesel sem, da je Slovenija gostiteljica kongresa in bi se ob tej priložnosti rad zahvalil Univerzi na Primorskem 
in centru odličnosti InnoRenew, ki sta skupaj z zvezo Woodrise Alliance priredila kongres. 

Gospe in gospodje,

Slovenija je kot ustvarjena za trajnostni razvoj. Surovin prihodnosti, ki jih potrebujemo za trajnostni razvoj, 
imamo pri nas v izobilju. Imamo tudi ljudi, ki znajo z njimi odgovorno ravnati. Vse to me navdaja z 
optimizmom, da v trajnostnem razvoju ne vidimo grožnje zdajšnji blaginji, marveč zagotovilo za prihodnost, 
v kateri bomo lahko vsi živeli v čistem, mirnem, naravnem in varnem okolju.

Cilji trajnostnega razvoja od vseh nas zahtevajo veliko truda, ambicioznosti in poguma. Razmišljati moramo 
trajnostno in dolgoročno. Tega ne olajšujejo sodobni družbeni izzivi, med katerimi je tudi vojna v Ukrajini. 

A vseeno – kar koli delamo, kakor koli razmišljamo – moramo pred seboj imeti prihodnost našega planeta 
in naših otrok. Začne se pri vsakem izmed nas. En odpadek, odvržen v naravo, čez nekaj desetletij pomeni 
nekaj ton odpadkov, ki tja ne sodijo in jo uničujejo. Prepozno je, da bi bili brezbrižni. Pridružujem se 
pozivu, da naša generacija ne sme postati tista, ki bo v zgodovini imela sloves tiste, ki ji ni uspelo.
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Pred leti so se začela množična zborovanja mladih, ki so povsod po svetu pozivali voditelje, naj ukrepamo 
in poskrbimo za prihodnost planeta. Ali navsezadnje to ni naloga nas, odraslih, njihovih staršev? Da 
poskrbimo za svoje otroke in jim zagotovimo varno, mirno in lepo prihodnost, v kateri bodo lahko izpolnili 
svoje sanje in živeli v blaginji?

Spominjam se množice otrok, ki mi je ob svetovnem dnevu otroka v Predsedniško palačo prišla povedat, 
da jih podnebne spremembe skrbijo. To se me je zelo dotaknilo in je bilo povod za ustanovitev Stalnega 
posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije, kar je unikum v 
slovenski zgodovini in, kot mi je znano, tudi redkost v svetu. 

V Odbor sem povabil priznane slovenske strokovnjakinje in strokovnjake z različnih področij, da bi se 
lahko na izziv podnebnih sprememb odzvali čim bolj celostno. Počaščen sem, da je članica Odbora tudi 
profesorica doktorica Andreja Kutner, direktorica centra odličnosti InnoRenew, ki sodeluje pri pripravi 
vašega kongresa.

Na Odbor in delo vseh članic in članov sem zelo ponosen. Skupaj z njimi aktivno sooblikujemo podnebno 
politiko države. Pripravljamo posvete strokovnjakov o različnih temah, od vključitve zelenih politik v 
delovanje države do varstva voda in okolja ter uporabe jedrske energije. Sprejeli smo tudi 14 (štirinajst) 
priporočil, ki smo jih naslovili na odločevalce in javnost.

Z zadovoljstvom ugotavljam, da se odločevalci in pristojne institucije nanje odzivajo. Slovenija se je 
pridružila pobudi držav članic EU za trajnostno ozelenitev gospodarstva v času okrevanja po pandemiji, 
med drugim pa smo bili tudi med pobudniki vključitve pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja 
k univerzalnim človekovim pravicam.

Tako skupaj ustvarjamo vključujoč dialog, ki je nujno potreben za učinkovito prilagajanje na podnebne 
spremembe.

Ob vseh ukrepih, ki jih zavoljo prilagajanja na podnebne spremembe sprejemamo danes, pa moramo 
razmišljati nekaj korakov naprej. Kar želim reči je, da moramo biti preudarni, predvsem pri uporabi 
obnovljivih virov energije, kot je les. Zato je zelo pomembno, da je dialog o prilagajanju na podnebne 
spremembe, trajnostnem razvoju (in o naši prihodnosti nasploh) vključujoč in dinamičen. Sami takšnega 
globalnega izziva ne bomo uspeli učinkovito rešiti. Skupaj pa nam bo uspelo.

Evropska unija in svet se borita proti podnebnim spremembam z izvajanjem ambicioznih politik v EU in 
s tesnim sodelovanjem z mednarodnimi partnerji. Osrednji cilj Evrope je, da do leta 2050 postane prva 
podnebno nevtralna celina na svetu. Temu cilju sledi Evropski zeleni dogovor in tudi pobuda Novi evropski 
Bauhaus, ki jo iskreno pozdravljam. Ustvarjena je bila za posameznike in posameznice, da bi zeleni dogovor 
lahko vključili v naše življenjsko okolje, slog življenja, umetnost, kulturo, socialno vključenost, znanost in 
tehnologijo. Vidim ga kot poziv k zasnovi in oblikovanju trajnostnega, vključujočega in lepega, urejenega 
okolja, ki ga bomo zgradili z združenimi močmi in nam bo omogočalo trajnostno in kvalitetno življenje.

Med ukrepi za znižanje izpustov toplogrednih plinov za vsaj 55 odstotkov do leta 2030 je tudi zakonodajni 
paket »Fit for 55«, ki predstavlja akcijski načrt, kako doseči zastavljeni cilj. Med ukrepi je tudi zahteva, 
da javni sektor vsako leto obnovi vsaj 3 % svojega stavbnega fonda in načrt za podporo gozdno-lesni 
bioekonomiji ter zasaditve 3 milijarde dreves do leta 2030.

Spoštovane gospe in gospodje,

naslednje nekaj dni boste govorili o lesu in trajnostni gradnji. Slovenija je z gozdovi bogata država in les 
nam pomeni strateško pomemben material, s katerim imamo priložnost graditi podobo »zelene doline« 
in postati zgled svetu.

Uporaba lesa in drugih naravnih materialov iz obnovljivega vira, ki v sebi skladiščijo ogljikov dioksid, v 
gradbeništvu predstavlja pomemben del razogljičenja stavbnega fonda v Sloveniji in svetu. 
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Želim vam uspešne in plodovite razprave in verjamem, da boste z njimi prispevali k ustvarjanju novih 
sodelovanj in novih znanj ključnih deležnikov, da bomo skupaj lahko zagotovili zdravo grajeno okolje 
bodočim generacijam. K temu se bom po svojih najboljših močeh še naprej prizadeval.

Hvala za vašo pozornost.

USTANOVITEV SVETA ZA OBVLADOVANJE DEMENCE PRI 
PREDSEDNIKU REPUBLIKE SLOVENIJE

Demenca postaja vse večji družbeni in zdravstveni problem današnje družbe. V seznanitev s trenutnim 
stanjem je predsednik republike 13.4.2022 sprejel Štefanijo Lukič Zlobec in prof. dr. Zvezdana Pirtoška, 
predstavnika Spominčice, Slovenskega združenja za pomoč pri demenci - Alzheimer Slovenija. Gospa 
Zlobec, predsednica Spominčice, se je predsedniku republike zahvalila za večletno in stalno podporo, ki 
jo predsednik republike izkazuje društvu in za njegovo skrb za ljudi, ki jih prizadene demenca. S prof. dr. 
Pirtoškom sta predsedniku republike predstavila pobudo za ustanovitev sveta za obvladovanje demence 
pri predsedniku republike. Svet bi deloval pod njegovim okriljem in združeval strokovnjake s področja 
demence, ki bi oblikovali skupna stališča in priporočila, s katerimi bi poskušali vplivati na odločevalce ter 
javnost ozaveščati o naraščajočem problemu demence. Predsednik republike je pobudo sprejel. 

Predsednik republike je v preteklosti že podprl Nacionalni plan za demenco in bil častni pokrovitelj 
konference Alzheimer Europe, ko je bila ta leta 2015 v Ljubljani. 

Svet za obvladovanje demence kot posvetovalno telo pri predsedniku Republike Slovenije je bil ustanovljen 
31. avgusta. Poleg predstavnikov odločevalcev združuje predvsem strokovnjake s področja demence. 
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Ustanovnega srečanja so se udeležili:

mag. Tadej Ostrc, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje

Andrej Grdiša, generalni direktor Direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo na Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

mag. Tamara Kozlovič, predsednica Odbora za zdravstvo v Državnem zboru

dr. Jože Ruparčič namestnik varuha človekovih pravic

dr. Božidar Voljč, predsednik Komisije RS za medicinsko etiko

Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Združenja Spominčica – Alzheimer Slovenija

dr. Nena Kopčavar Guček, zdravnica splošne medicine

dr. Milica Gregorič Kramberger, nevrologinja

dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog

dr. Polona Rus Prelog, psihiatrinja

dr. Mercedes Lovrečič, psihiatrinja, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov
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Na prvi seji se je Svet za obvladovanje demence pri predsedniku republike sestal 2. 11. 2022 v Predsedniški 
palači. Osrednja tema srečanja je bila predstavitev predloga nacionalne Strategije RS za obvladovanje 
demence do leta 2030, ki bo dana v javno obravnavo. Prisotni so pozdravili pripravljen predlog strategije, 
ki bo omogočil načrtovanje in prepotrebno usklajevanje številnih nujnih dejavnosti za obvladovanje 
demence v Sloveniji. Predsednik republike je srečanje zaključil z dogovorom, da bo s priporočilom Sveta 
za obvladovanje demence za široko javno razpravo in čim hitrejše uresničevanje nacionalne strategije 
seznanil predsednika vlade. 

Na seji je predsednik Pahor prisotne tudi obvestil, da je sprejel predlog združenja Spominčica – 
Alzheimer Slovenija in je tako Predsedniška palača postaja demenci prijazna točka. Demenci prijazne 
točke pripomorejo k ozaveščanju o demenci, k razumevanju oseb z demenco in njihovih svojcev, jim 
nudijo pomoč v lokalnem okolju in jih po potrebi usmerijo v nadaljnjo pomoč. 
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SPODBUJANJE SOCIALNE POVEZANOSTI

Predsednikovi	tradicionalni	božični	piškoti	tudi	letos	drugače,	a	nič	manj	srčno

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je vsako leto na božični večer skupaj z otroki, mladostniki in 
odraslimi varovanci Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, pekel božično pecivo 
za otroke, mladostnike in druge, ki božične praznike preživljajo ločeno od družin in staršev, v domovih ali 
zavodih. Tradicionalna predbožična peka piškotov bi letos potekala devetič, odkar jo je predsednik Pahor 
pričel skupaj z otroki Mladinskega doma Malči Beličeve Ljubljana v letu 2013. 

Letos in lani zaradi epidemioloških razmer predsednik republike božičnih piškotov ni mogel peči skupaj 
s prijatelji, vendar se je odločil, da bo tradicijo ohranil in z majhno pozornostjo poskušal polepšati 
praznike tistim, ki jih ne morejo preživljati doma. Božične piškote je osebno prinesel predstavnikom 
Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, nato je z njimi obdaril mamice in otroke 
v Materinskem domu Ljubljana in stanovalce Bivalne enote Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke 
Boštjančič Draga na Vodnikovi cesti v Ljubljani. 

Obenem so bili preostali paketi z božičnim pecivom, kot vsa leta doslej, dostavljeni tudi na druge naslove 
po Sloveniji: v zavode, mladinske domove, krizne centre za mlade in za otroke v azilnem domu v Ljubljani. 
Letos prvič tudi ‘Junakom tretjega nadstropja’ in otrokom v 5. nadstropju Pediatrične klinike in v Mestni 
otroški bolnici. 
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Predsednik	 Pahor	 ob	 25-letnici	 organizacije	 Združenje	 invalidov	 -	 Forum	 Slovenije:	 »Vaša	
četrtstoletna	zgodba	je	navdihujoča	za	družbo«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 27. 12. 2021 v Predsedniški palači sprejel članice in člane 
organizacije Združenje invalidov - Forum Slovenije, ki letos obeležuje 25 let delovanja.

Ob tej priložnosti je predsednik Pahor Združenju invalidov - Forumu Slovenije vročil Zahvalo predsednika 
republike za zagotavljanje pomoči in psihosocialne oskrbe uporabnikom na terenu, zmanjševanje 
predsodkov in odstranjevanje stereotipov o invalidih ter obveščanje ranljivih skupin o vseh oblikah opore 
in podpore. V imenu združenja je zahvalo sprejel predsednik Borut Pogačnik

»Vaša četrtstoletna zgodba je navdihujoča za družbo. Želim, tudi z vročitvijo te Zahvale, da bi bila deležna 
širšega družbenega odmeva,« je predsednik Pahor dejal ob vročitvi in poudaril, da je organizacija nastala 
na pobudo invalidov, ki so se trudili drug za drugega, ob tem pa so širšo javnost opozarjali na probleme, 
odpravljali predsodke in s tem pripomogli, da je Slovenija postala vključujoča skupnost.

Predsednik	Pahor	tradicionalno	obiskal	dnevni	center	za	brezdomne

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob koncu leta tradicionalno obiskal dnevni center za 
brezdomne v Ljubljani, ki deluje v okviru društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Zaposlenim 
ter prostovoljkam in prostovoljcem se je zahvalil za trud in požrtvovalnost, ki ju skozi celo leto namenjajo 
brezdomnim.
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Predsednik	republike	na	dobrodelni	peki	pic	za	zdravstvene	delavce

Predsednik republike se je na povabilo Aleša Rekarja, predsednika Sekcije picopekov Slovenije, udeležil 
dobrodelnega dogodka, na katerem je skupaj s picopeki pekel pice, ki so jih kot izraz hvaležnosti za 
požrtvovalno in nesebično delo prejeli zdravstveni delavci Pediatrične in Infekcijske klinike Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana.

Dobrodelni dogodek ob svetovnem dnevu pice je tokrat potekal že drugič. Lani so picopeki spekli kar 700 
brezplačnih pic za zdravstveno osebje.

Predsednik	republike	obiskal	Center	Janeza	Levca	

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 28.2.2022 že tretjič obiskal Center Janeza Levca Ljubljana. 
Tokrat se je odzval vabilu gospe Karmen, uporabnice centra. Predsednika Pahorja sta sprejela direktor dr. 
Matej Rovšek in Elvira Agić Kek, strokovna vodja. 
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Predsednik Pahor si je ogledal knjigoveško in ustvarjalno delavnico. Z dejavnostjo knjigoveznice ohranjajo 
tradicijo knjigoveštva od ustanovitve leta 1953 – takrat je bila to prva tovrstna delavnica v Jugoslaviji 
in je usposabljala knjigoveze, ki so končali šolo Janeza Levca. Uporabniki centra so predsedniku Pahorju 
predstavili svoje delo in mu pokazali že narejene izdelke, pri izdelavi pa jim je predsednik tudi pomagal. 

Predsednik republike se je vodstvu centra in uporabnikom zahvalil za gostoljuben sprejem in jih povabil 
na obisk v Predsedniško palačo. Ob zaključku obiska je predsednik republike z gospo Karmen opravil še 
krajši pogovor za interni časopis centra Ustvarjamo vezi.

Predsednik	Pahor	je	ob	svetovnem	dnevu	Downovega	sindroma	obiskal	informativno	
stojnico	društva	Downov	sindrom	Slovenija

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob svetovnem dnevu Downovega sindroma, 21.3.2022 
obiskal informativno stojnico društva Downov sindrom Slovenija na Prešernovem trgu.

Predsednik	Pahor	ob	30-letnici	oskrbe	na	domu	v	Mariboru	in	20-letnici	Centra	za	oskrbo	na	domu	
Maribor	 izrazil	 hvaležnost	 vsem,	ki	 starostnikom	pomagajo	 živeti	 kvalitetno	 življenje	 v	 zavetju	
doma

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 6.9.2022 udeležil slovesnosti ob 20-letnici delovanja 
Centra za pomoč na domu Maribor in 30-letnici pomoči na domu v Mariboru, ki je potekala pod njegovim 

častnim pokroviteljstvom.

Predsednik Pahor je bil na prireditvi slavnostni govornik. »Svoje delo razumete kot poslanstvo, ki ga 
ne bi bilo mogoče opravljati kvalitetno, če vrlin, kot sta solidarnost in sočutje, ne bi živeli vsak dan. To 
je stvar daru in osebnih veščin,« je o poklicu, ki terja osebno predanost, dejal predsednik Pahor in se v 
imenu države in vseh ljudi zahvalil vsem sijajnim in požrtvovalnim posameznicam in posameznikom, ki 
v Mariboru in drugod po Sloveniji našim starostnikom pomagajo, da živijo kvalitetno življenje v zavetju 
svojega doma. Posebej je izpostavil njihovo delo v času covida-19, ko so skrbeli, da starejši niso bili sami. 
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Ob tej priložnosti je predsednik Pahor Centru za pomoč na domu Maribor vročil posebno priznanje, Zahvalo 
predsednika Republike Slovenije, za vestno izvajanje zagotavljanja oskrbe na domu in spodbujanje 
raznovrstnih dejavnosti, ki žlahtnijo vsakdan srebrne generacije. 

Predsednik	Pahor	z	begunci	vojne	v	Ukrajini

Na povabilo Škofijske Karitas Novo mesto se je 7.4.2022 predsednik republike udeležil dobrodelnega 
dogodka, na katerem so družinam iz Ukrajine, ki so zatočišče pred vojno našle v Sloveniji, podarili 
računalniško opremo. Vsem tistim, ki bodo računalniško opremo uporabljali, je predsednik republike 
zaželel, da bi to gesto sprejeli kot majhno pomoč naših ljudi, da bi jim bilo v teh težkih trenutkih lažje.

Na posebno prireditev v Predsedniški palači je predsednik Pahor 22.4.2022 povabil begunce iz Ukrajine, 
ki so zatočišče pred vojno našli v Sloveniji. Z njimi se je namreč srečal 12.4. ob obisku vseslovenske akcije 
Slovenske filantropije “Dan za spremembe” in jih povabil v Predsedniško palačo. 
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»Vašo domovino je napadel ruski agresor. Brez povoda in brez razloga. V tej vojni, ki je neusmiljena, 
padajo pogumni ukrajinski vojaki in nedolžne žrtve. Njim v čast in spomin vas prosim, vstanimo in se 
jim poklonimo z minuto molka,« je svoje goste nagovoril predsednik republike. Veleposlanika Brodoviča 
je prosil, naj predsedniku in prijatelju Zelenskemu prenese izraze občudovanja za njegov upor in pogum 
ukrajinske države in ljudi, s prisrčnimi željami za skorajšnji mir in obnovo te čudovite države.

»Slovenija vam bo ob tem po svojih najboljših močeh še naprej stala ob strani. Sprejeli smo vas odprtega 
in širokega srca. Izkoriščam to priložnost, da bi se zahvalil vsem dobrim ljudem širom naše domovine, ki 
pomagajo,« je dejal predsednik republike. »Z vami bomo stali do poštene zmage. Rekel vam bom, kakor 
rečem tudi našim ljudem: počutite se tukaj kot doma,« je nagovor sklenil predsednik republike.

Pred prireditvijo je predsednik republike na pogovor sprejel Katarino Štrukelj, direktorico Urada Vlade RS 
za oskrbo in integracijo migrantov, Terezo Novak, izvršno direktorico Slovenske filantropije, dr. Jevgenija 
Gorešnika, predstavnika ukrajinske diaspore v Sloveniji, in Natalio Korolovo, koordinatorko prostovoljcev.

Predsednik republike je 15.8.2022 obiskal osirotele ukrajinske otroke in osebje iz Severno Donecka, ki so 
zatočišče pred vojno našli v prostorih kulturnega doma v Slavini. Ob tej priložnosti je predsednik odprl 
novo otroško igrišče ob kulturnem domu.

Odprtje	Hiše	za	otroke

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 27.5.2022 udeležil odprtja Hiše za otroke. Z odprtjem 
Hiše za otroke se uresničujejo dolgoletna prizadevanja in želje številnih strokovnjakov, da bi tudi v 
Sloveniji zaživel prostor, namenjen celostni obravnavi otrok, žrtev kaznivih dejanj. Hiša za otroke bo 
delovala v skladu s standardi kakovosti za model Barnahus, ki je vodilni evropski model za obravnavo 
otrok žrtev spolnih zlorab. Njen glavni namen je usklajevanje sočasnih kazenskih preiskovalnih postopkov 
in postopkov za zaščito otroka ter podpora otrokom, ki so žrtve ali priče nasilja, v otroku prijaznem in 
varnem okolju.



110

Predsednik	republike	priredil	sprejem	ob	podelitvi	državne	nagrade	in	priznanj	na	
področju	prostovoljstva	za	leto	2021	

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 25.5.2022 v Veliki dvorani Predsedniške palače priredil 
sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2021. Predsednik 
republike je nagrajencev čestital z mislijo, da je podelitev tega najvišjega državnega priznanja za področje 
prostovoljstva poseben privilegij in velika čast. Gre za izraz hvaležnosti države in za navdih mladim, da 
sledijo vrednotam prostovoljstva, ki je "najžlahtnejši in najimenitnejši gradnik naše skupnosti". 
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Podeljena so bila najvišja državna priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove 
promocije in razvoja, ki jih prostovoljkam, prostovoljcem oziroma prostovoljskim organizacijam vsako leto 
podeljuje Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. 

Najvišje državno priznanje za prostovoljstvo za leto 2021 je prejel prostovoljec Tonček Smolej, dolgoletni 
gorski reševalec. Priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2021 pa so prejeli: Ivica Čretnik, 
Slobodan Filipović, Anton Progar, Veronika Žižek, Društvo center za pomoč mladim in Kulturno turistično 
društvo Baška dediščina.

Predsednik	Pahor	v	Novi	Gorici	babicam	in	medicinskim	sestram:	»Zdravstvenega	sistema	
ni	brez	vaše	strokovnosti	in	vaše	človečnosti«

Predsednik republike se je 7.5.2022 na povabilo Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Nova Gorica udeležil prireditve, s katero so medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki 
počastili mednarodni dan babic, ki smo ga obeležili 5. maja, in mednarodni dan medicinskih sester, ki ga 
bomo obeležili 12. maja. Predsednik Pahor je junija 2020 medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene 
nege, bolničarjem-negovalcem in babicam, junakom človečnosti in upanja, vročil jabolko navdiha v znak 
hvaležnosti za njihovo požrtvovalno in nesebično delo v obdobju zdravstvene krize, ki jo je povzročil 
covid-19, ob 90-letnici organizirane zdravstvene nege in babištva na Slovenskem, pa je Zbornico – Zvezo 
odlikoval z redom za zasluge.

Predsednik republike je imel na prireditvi slavnostni nagovor, v katerem je medicinskim sestram, babicam 
in zdravstvenim tehnikom čestital ob njihovih praznikih. »V zadnjih dveh letih, in tudi vedno sicer, ste 
pokazali, da niste le nenadomestljivi del zdravstvenega sistema, ampak naše družbe nasploh,« je dejal 
predsednik Pahor in dodal, da zdravstveni delavci v družbi uživajo posebno avtoriteto, ljudje jim zaupamo 
in se zanesemo, da bodo vedno znali najti rešitve in nam pomagati. Predsednik republike je spomnil 
na svoje dolgoletno sodelovanje z Zbornico – Zvezo in skupna prizadevanja za izboljšanje položaja 
zdravstvenih delavcev. Opozoril je na nujnost sistemskih rešitev na področju zdravstva, da jim bodo 
naposled zagotovile primerne delovne pogoje in dostojne dohodke, ter dodal, da se mora država na tem 
področju čimprej ustrezno odzvati. Poudaril je nujnost vključujočega dialoga med stroko in odločevalci, 
saj si ne zna predstavljati, tako predsednik Pahor, da bi minil še en mandat, v katerem se rešitve ne bi 
našle. »Čaka nas zahtevno družbeno-odgovorno iskanje kompromisa, ki bi zadostil vašim stremljenjem: 
da imate primerne delovne pogoje in da ste za svoje delo primerno nagrajeni,« je dejal predsednik 
republike in dodal, da si bo do izteka svojega mandata še naprej prizadeval za iskanje rešitve »za vas in 
za zdravstveni sistem, ki ga ni brez vaše strokovnosti in brez vaše človečnosti.«

Predsednik	Pahor	na	tradicionalnem	spomladanskem	srečanju	družin,	ki	ga	prireja	
dobrodelna	ustanova	Anin	sklad

Predsednik republike se je 7.5.2022 v Šentjakobu na povabilo ustanove Anin sklad udeležil tradicionalnega 
spomladanskega srečanja družin, v katerih je veliko otrok. »Kaj je bolj pomembno v življenju staršev kot 
to, da našim otrokom zapustimo svet, ki bo še boljši, da bodo lahko izpolnili svoje sanje in izbrusili svoje 
talente? To je naše starševsko poslanstvo,« je v nagovoru družinam dejal predsednik republike.

Predsednik Pahor se je ob tem dobrodelni ustanovi Anin sklad zahvalil za skoraj četrtstoletno delo in 
pomoč, ki jo nudi družinam.
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SPODBUJANJE ODLIČNOSTI MED MLADIMI

Tradicionalna	srečanja	s	članicami	in	člani	Društva	v	tujini	izobraženih	Slovencev	(VTIS)	

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 26. 12. 2021 v Predsedniški palači priredil sprejem za 
Slovenke in Slovence, ki študirajo ali kot znanstveniki, raziskovalci in predavatelji delujejo v tujini. Srečanje 
je tradicionalno in poteka v sodelovanju z Društvom v tujini izobraženih Slovencev VTIS že od leta 2013. 
Javnosti je bila ob tem prvikrat predstavljena Nagrada dr. Uroša Seljaka, letošnjega prejemnika Gruberjeve 
nagrade, ene najprestižnejših svetovnih znanstvenih nagrad s področja kozmologije. 

Srečanja se je zaradi epidemioloških razmer lahko udeležilo le omejeno število slovenskih študentov, 
znanstvenikov, raziskovalcev in predavateljev iz tujine, člani pa so srečanje spremljali tudi neposredno na 
spletni strani www.predsednik.si. 

“V minulih devetih letih sem vsak večer tega državnega praznika preživel z vami, Vtisovke in Vtisovci,” 
se je v nagovoru spominjal predsednik republike in dejal, da je to eno od najlepših in najbolj doživetih 
srečanj. Poudaril je, da Slovenke in Slovenci, izobraženi v tujini, vsako leto na večer dneva samostojnosti 
in enotnosti v Predsedniško palačo prinesejo pogum, srčnost in tekmovalno miselnost, ki nas navdihujejo. 
“Potrebujemo vašo smelost, razmišljanje izven okvirov in izkušnje,” je dejal predsednik Pahor in dodal, da 
bodo te vrline še posebej pomembne pri izzivih, ki nas kot skupnost in narod čakajo v prihodnosti. 

Ob priložnosti tradicionalnega srečanja VTIS pri predsedniku Pahorju je bila prvič javno predstavljena 
Nagrada dr. Uroša Seljaka, ki jo razpisujeta Univerza v Ljubljani in Inštitut ASEF za izobraževanje in 
raziskovanje. Dr. Uroš Seljak je eden najbolj uveljavljenih slovenskih znanstvenikov v tujini in je na 
srečanju sodeloval na daljavo. 

Zadnje, enajsto srečanje predsednika Pahorja z VTIS-ovci je bilo 22.8.2022 v Vili Podrožnik. Eden izmed 
osrednjih namenov vseh srečanj je bil izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks iz tujine in domovine ter 
razmislek, kako lahko z znanji in veščinami, pridobljenimi med študijem, delom in raziskovanjem v tujini, 
pripomoremo k razvoju slovenske družbe. Tema tokratnega srečanja je bila poklicna prihodnost mladih in 
njihova vloga pri spreminjanju družbe v bolj trajnostno in solidarno. 



113

Predsednik	Pahor	ob	mednarodnem	dnevu	knjig	za	otroke	v	Predsedniški	palači	otrokom	
priredil	živahen	sprejem,	posvečen	Eli	Peroci	in	njeni	Muci	Copatarici

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob mednarodnem dnevu knjig za otroke 1.4.2022 v 
Predsedniški palači priredil poseben sprejem, ki je bil posvečen 100-letnici rojstva pisateljice Ele Peroci in 
65-letnici Muce Copatarice.

Sprejema so se udeležili otroci iz ljubljanskih vrtcev Franceta Prešerna, Miškolin in Trnovo. Na povabilo 
predsednika republike so se sprejema udeležili tudi otroci iz Ukrajine, ki so zatočišče pred vojno našli v 
Sloveniji in bivajo v nastanitvenem centru v Logatcu.

Predsednik republike je v nagovoru poudaril, da nas branje spremlja vse življenje, bralna kultura pa se 
rodi skupaj z nami in z nami tudi odrašča, zato jo moramo negovati in krepiti. Navzoče otroke je spodbudil, 
naj še naprej radi berejo, saj bodo tako življenje doživeli v vsej lepoti in raznolikosti. Predsednik Pahor 
se je ob letošnjem mednarodnem dnevu knjig za otroke posebej poklonil slovenski pravljičarki Eli Peroci. 
»Ela Peroci je ustvarila dragocen pravljični opus, ki je požlahtnil slovensko književnost in zaznamoval 
generacije slovenskih otrok,« je dejal in v imenu države izrazil hvaležnost Eli Peroci za vse dobre besede 
in ljubeznive spodbude, ki jih je bila tekom življenja in ustvarjanja podarila otrokom.

Ob prazniku knjig za otroke je predsednik republike skupinam otrok podaril knjigo Med pravljice, ki je izšla 
ob 100. obletnici rojstva Ele Peroci, posebna darila pa so dobili tudi otroci iz Ukrajine.

Na sprejemu je predsednik Pahor Slovenski sekciji pri Mednarodni zvezi za mladinsko književnost IBBY 
ob 30-letnici delovanja vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za spodbujanje bralne kulture 
med mladimi ter širjenje sporočil miru, sožitja in povezovanja. »Knjige za otroke razumete kot medij, ki 
nas od zibelke naprej nagovarja k večnim sporočilom miru, prijateljstva, spoštovanja in zmage dobrega 
nad zlim. S temi sporočili mladi bralci odrastejo, v srcu in zavesti pa nosijo preproste, a dragocene 
pravljične modrosti,« je ob vročitvi Zahvale dejal predsednik republike. Zahvalo je v imenu sekcije sprejela 
predsednica dr. Tina Bilban. 
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Predsednik republike je 1.4.2022 v Predsedniški palači sprejel udeležence 13. Dijaške nacionalne 
konference.

Predsednik	Pahor	na	32.	nacionalnem	otroškem	parlamentu:	»Ste	v	letih,	ko	oblikujete	
svojo	osebnost,	ob	tem	pa	dobivate	nekaj,	kar	je	neprecenljivo	–	znanje«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 11.4.2022 tradicionalno udeležil 32. zasedanja 
nacionalnega otroškega parlamenta pod naslovom Moja poklicna prihodnost, ki ga v Državnem zboru 
vsako leto prireja Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).
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Predsednik republike je na začetku plenarnega zasedanja v nagovoru mladim razpravljavcem poudaril, 
da sta za uspeh poleg znanja in talenta potrebna tudi vztrajnost in pogum. Mlade je pozval, naj jih pri 
izbiri poklica vodijo najboljše osebnostne lastnosti, ob njih pa vztrajnost in pogum – najbolj bistveno pa 
je, da jih bo poklic zares veselil in zanimal. »Zdaj ste v letih, ko oblikujete svojo osebnost, ob tem pa 
dobivate nekaj, kar je neprecenljivo – znanje,« je udeleženkam in udeležencem otroškega parlamenta 
dejal predsednik Pahor in jim zaželel, naj odrastejo v svobodne, ustvarjalne osebnosti, pripravljene na 
pogumna dejanja; pri teh bodo znali vztrajati, če bodo vanje zares verjeli, pri tem pa morajo sprejeti 
tudi lastno odgovornost. »Nekateri ne boste samo iskali dela – najboljši, najbolj nadarjeni, ga boste tudi 
ustvarjali,« je še dejal predsednik republike in dodal, da je pomembno, da so mladi pripravljeni tudi na 
velike spremembe in da nanje gledajo z upanjem, ne s strahom.

Predsednik	Pahor	ob	25-letnici	študentski	prireditvi	Škisova	tržnica	vročil	Zahvalo	
predsednika	republike

Predsednik republike se je 5.5.2022 udeležil odprtja jubilejne 25. študentske prireditve Škisova tržnica. kjer 
je vodji Tiffany Žižek in predsedniku Zveze ŠKIS Marku Perku ob njeni 25-letnici vročil Zahvalo predsednika 
Republike Slovenije za pomembno vlogo pri povezovanju študentk in študentov iz celotne Slovenije in 
tujine, za spodbujanje dobrodelnosti in solidarnosti med mladimi ter zavezanost, da postane zgled za 
trajnostno prireditev. 

Predsednik	Pahor	9.	maja	na	dan	Evrope	v	Celju:	»Bodimo	ponosni	Slovenci	in	ponosni	
Evropejci«

Predsednik Pahor se je v Celju udeležil zaključne prireditve projekta Evropska vas, projekta, ki spodbuja 
medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v EU ter hkrati 
povečati zavedanje lastne kulturne identitete. Predsednik je nagovoril sodelujoče otroke: »Danes sta dva 
praznika. Praznik zmage – praznik svobode in praznik Evrope – praznik vaše slavne prihodnosti. Želim, da 
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praznujemo vzneseno in polni upanja, da nam praznika prinašata mir, varnost in blaginjo,« je v nagovoru 
mladim dejal predsednik republike in jim zaželel, da bi te danosti izkoristili za razvijanje talentov in 
izpolnitev sanj. Poudaril je, da sta praznika zelo povezana: na dan zmage je bilo poraženo zlo, na pogorišču 
trpljenja in solz pa so se pametni, moderni in pogumni Evropejci vprašali, kako oblikovati prihodnost, da 
bo mirna in brez vojn – prostor, v katerem bo mogoča skupna, visoka blaginja. »Tako so se odločili, da 
vzpostavijo skupnost, široko domovino Evropo, katere del smo danes tudi Slovenci,« je dejal predsednik 
Pahor. Dodal je, da evropska ideja združuje, povezuje in gradi na vsem, kar nam je skupnega, zato že 80 
let vlada mir in zato je zelo pomembno, da Evropska unija obstane, saj nam daje možnost, da kot Slovenci 
v evropski domovini živimo srečno, varno in hkrati ambiciozno. Predsednik republike je nagovor sklenil 
z željo, da bi oba praznika praznovali veselo in vzneseno, a z mislijo na ukrajinske prijatelje, da bi tudi 
oni dočakali dan zmage in se enkrat priključili tej čudoviti evropski ideji. »Praznujte dva praznika, oba sta 
naša, pri obeh smo imeli nekaj zraven, bodimo ponosni Slovenci in ponosni Evropejci,« je dejal.

Predsednik	republike	ob	začetku	praznovanja	60-letnice	delovanja	obiskal	Pionirski	dom	
in	se	udeležil	prireditve	Skupnosti	šol	za	oblikovanje,	tekstil	in	frizerstvo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 16.5.2022 obiskal Pionirski dom – Center za kulturo mladih 
v Ljubljani. Obisk predsednika republike je naznanil začetek praznovanja 60-letnice delovanja Pionirskega 
doma, ki jo bo center za kulturo mladih dopolnil prihodnje leto. 

Predsednik republike se je na povabilo Skupnosti šol za oblikovanje, tekstil in frizerstvo udeležil prireditve 
Festival lepote. S tokratnim festivalom so mladi po dveh letih, ko to zaradi zdravstvene krize ni bilo 
mogoče, predstavili svojo ustvarjalnost, ki so jo navdihnile legendarne osebnosti, zgodovinski dogodki in 
umetniška dela ter njihov odsev v družbi. 
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Predsednik Pahor je na prireditvi nagovoril mlade, ob 60-letnici delovanja pa je Pionirskemu domu kot 
navdihujočemu središču raznolikih dejavnosti, kjer se mladi učijo novih znanj in izražajo svojo ustvarjalnost, 
vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije. Priznanje je sprejela direktorica Pionirskega doma Barbara 
Murn Vrviščar.

Govor predsednika Republike Slovenije

Spoštovana gospa direktorica,

spoštovane učiteljice, učitelji in mentorji,

drage dijakinje in dijaki.

Zahvaljujem se vam za pozornost in vabilo na vašo tradicionalno osrednjo prireditev, na kateri boste 
predstavili svoje delo in vizijo lepote. Zelo se veselim, da bomo kmalu lahko videli vaše stvaritve.

Zelo pomenljivo se mi zdi, da ste si za letošnjo temo izbrali osebnosti, umetnine, motive in druge 
družbene posebnosti, ki smo jim ljudje skozi čas vdihnili nesmrtnost in so postali legende. Menim, da so 
legende sijajen navdih – ne zgolj za ustvarjanje, marveč tudi za življenje. Mnoge osebnosti, ki jih danes 
upravičeno smatramo za legendarne, so nam pokazale, kako pomembno je biti inovativen in razmišljati 
izven okvirjev, če želimo doseči nekaj več, nekaj boljšega, nekaj presežnega.
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»Legende« so bile in ostajajo zveste sebi. Zaupajo v svojo ustvarjalno vizijo; so vztrajne in so povsem 
predane svojemu poslanstvu. Teh vrednot nas učijo »legende« in verjamem, da ste njihove nauke spoznali 
skozi svoj ustvarjalni proces. To je za vašo prihodnost nadvse pomembno.

Ne vemo, kakšna bo prihodnost, vendar sem prepričan, da boste uspešni, če boste inovativni, predani in 
strastni do svojega dela in vztrajni. To je v vaših kreativnih poklicih še posebej pomembno.

Vesel sem, da se vaš čudoviti vrtiljak ustvarjalnosti danes odvija v Pionirskem domu in da je po dveh letih 
negotovosti ta hiša spet polna mladih in kipi od njihove energije.

To je zelo prisrčen pričetek praznovanja 60-letnice tega izjemnega centra za kulturo mladih, ki je skozi 
svojo šestdesetletno zgodovino postal prostor, ki mladim na različne načine omogoča, da izrazijo svojo 
ustvarjalnost in jo tudi predstavijo javnosti. 

Zato bi se ob tej priložnosti želel posebej zahvaliti Pionirskemu domu za pomembno poslanstvo, ki 
ga opravlja med mladimi. Moje besede iskrene hvaležnosti v imenu države in ljudi, ki jih imam kot 
predsednik republike čast predstavljati, so namenjene vsem, ki tako ali drugače sodelujete pri ustvarjanju 
raznovrstnih vsebin za otroke in mladino.

Vaša predanost, strast, vztrajnost so skupaj z inovativnimi pristopi k poučevanju Pionirski dom ustoličili v 
sam vrh institucij na področju dela z mladimi. To najlepše pokažejo otroci in mladi, ki jih v tej hiši štejete 
v sto-tisočih in vsak dan z veseljem prihajajo k vam, da bi se česa novega naučili, se imeli lepo z vrstniki 
in odkrivali svoje potenciale.

Spoštovana gospa direktorica, na začetku praznovanja 60-letnice delovanja vročam Zahvalo predsednika 
Republike Slovenije, ki jo prejme Pionirski dom – Center za kulturo mladih kot navdihujoče središče 
raznolikih dejavnosti, kjer se mladi učijo novih znanj in izražajo svojo ustvarjalnost. Čudovito se mi zdi, da 
bomo danes temu priča in vam želim vse najboljše tudi v prihodnje.

Predsednik	Pahor	se	je	17.9.2022	udeležil	41.	srečanja	slovenske	katoliške	mladine	
"Stična	mladih	2022".	

To je bil že šesti obisk predsednika republike Pahorja na tem enodnevnem festivalu, ki mladim med 13. 
in 30. letom starosti ponuja izkušnjo skupnosti, sodelovanja, medsebojne pomoči ter prenosa znanja in 
izkušenj, prostovoljce in prostovoljke Stične mladih pa je predsednik Pahor konec decembra 2017 sprejel 
tudi v Predsedniški palači.

Predsednik republike se je v nagovoru zahvalil mladim, da so ga vnovič povabili medse, saj mu to zelo 
veliko pomeni. Tokrat jih je posebej zaprosil, da v skladu z letošnjim geslom srečanja 'Izberi vihar' pogumno 
in brez strahu stopajo naprej v svet in prihodnost, ki se morda v tem trenutku ne zdi najlepša, ampak nikoli 
ne smejo izgubiti upanja v boljši svet. Predsednik je dejal naj še naprej varujejo vrednote  solidarnosti, 
prijateljstva in medsebojnega spoštovanja, predvsem pa naj vedno in povsod skrbijo eden za drugega, 
za skupnost, saj samo skupaj lahko dosežemo vse, kar si zastavimo. Nagovor je predsednik zaključil z 
besedami: “Zapomnite si, na koncu vedno zmaga dobro, če ne zmaga dobro, pomeni, da še ni konec."

Predsednik	Pahor	diamantnim	maturantkam	in	maturantom:	»Storite	vse,	da	ne	boste	
samo	najboljši	učenci,	ampak	tudi	najboljši	ljudje«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič 
sta 8. 10. 2022 na Brdu pri Kranju priredila tradicionalni sprejem za diamantne maturantke in maturante, 
torej tiste maturante, ki so na splošni ali poklicni maturi v letu 2022 dosegli vse možne točke.

»Prosim vas, da po svoji najboljši vesti storite vse za to, da ne boste samo najboljši učenci, ampak tudi 
najboljši ljudje,« je v slavnostnem nagovoru diamantnim maturantkam in maturantom dejal predsednik 
republike. Izrazil je željo, da bi svoje znanje uporabljali tako, da bo dobro njim, tistim, ki jih imajo radi, in tudi 
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vsem v družbi, ki se sooča s številnimi težavami. »Nekateri od vas utegnete najti rešitve za te probleme,« 
je poudaril predsednik Pahor in ocenil, da velika pričakovanja prinašajo tudi veliko odgovornost, ter dodal, 
»velika večina vas bo ne zgolj izpolnila teh visokih pričakovanj, ampak jih bo tudi presegla.« Generacija 
2022 je bila deseta generacija, ki jo je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sprejel po končani 
maturi. V desetletju je ta izjemni uspeh doseglo 1.085 mladih.

Obiski šol:

Predsednik	republike	je	obiskal	Gimnazijo	Škofja	Loka,	kjer	je	imel	pogovor	z	dijaki	
"Pogovorimo	se	o	Evropi"

Na povabilo dijakov Gimnazije Škorja Loka je predsednik republike 14.3.2022 obiskal gimnazijo, kjer 
se je s škofjeloškimi gimnazijci pogovarjal o evropski prihodnosti. Pogovor je potekal v nizu dogodkov 
"pogovorimo se o Evropi - Let's talk about Europe."
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Predsednik	Pahor	je	obiskal	Srednjo	tehniško	in	poklicno	šolo	Trbovlje

Predsednik republike se je 14.4.2022 srečal s srednješolci Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, kjer 
se je seznanil z njihovimi dosežki na področju digitalizacije in drugimi zanimivostmi, ki jih ustvarjajo pod 
vodstvom mentorjev. Nato se je predsednik republike z njimi pogovarjal o strahovih in skrbeh mladih in o 
njihovih pogledih na današnjo družbo, svojih poklicnih stremljenjih in načrtih za prihodnost. 

V nadaljevanju je predsednik Pahor obiskal podjetje Dewesoft, ki uspešno sodeluje s srednjo šolo. 

Predsednik	Pahor	na	prvi	šolski	dan	obiskal	dijakinje	in	dijake	na	Gimnaziji	Antona	
Aškerca	v	Ljubljani:	»Pred	vami	so	štiri	čudovita	leta.	Izkoristite	jih	zase	in	za	skupnost«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 1.9.2022  na prvi šolski dan, obiskal Gimnazijo Antona 
Aškerca v Ljubljani, kjer je nagovoril dijakinje in dijake prvih letnikov, ki so ta dan skupaj s približno 21.000 
vrstniki začeli srednje izobraževanje.
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Predsednik republike je v nagovoru dijakinjam in dijakom poudaril pomen učenja in vzgoje ter spodbujanja 
socialnih vrlin in vrednot, ki bodo pomembne za njihovo življenje. Zaželel jim je, da se prepustijo 
radovednosti in se naučijo še več od tistega, kar potrebujejo za ocene, saj v šolo hodimo tudi zato, da 
se vzgajamo. »Prosim, ne pozabite v teh štirih letih iskati tisto, kar vas navdušuje, kar vas navdihuje in 
osrečuje. Če boste to našli, si boste zelo pomagali na poti v vaše odraslo življenje,« je poudaril predsednik 
Pahor in izpostavil pomen vztrajnosti na poti v odličnost. 

»Odkrivajte sami sebe. Poskušajte plavati s tokom, ampak ga poskušajte tudi oblikovati. Bodite odgovorni 
do sebe in do drugih, poskusite se pripraviti na čas, ki prihaja. Ta terja zrele, odrasle osebnosti,« je še dejal 
in dodal, da so danes prestopili prag institucije, ki jim bo pri tem pomagala.

»Pred vami so štiri čudovita leta. Izkoristite jih zase in za skupnost. Ta štiri leta vas bodo pomembno 
oblikovala, vi pa boste s svojim znanjem in glavo oblikovali sami sebe in skupnost. Pri tem vam želim vse 
najboljše,« je nagovor dijakinjam in dijakom sklenil predsednik republike.

Predsednik	Pahor	»Nič	se	ne	more	primerjati	s	tem	doživetjem«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 17.11.2022 na povabilo učenk in učencev udeležil 
slovesnosti ob odprtju prenovljene Podružnice Tepanje Osnovne šole Ob Dravinji. Učenke in učenci so 
ob tej priložnosti pripravili prav poseben program, ki je vključeval tudi edinstven sprejem predsednika 
republike s posebnimi častmi.

»Gospa ravnateljica, učiteljice in učitelji, kar smo pravkar videli, je zame in za starše nekaj čudovitega. 
Otroke ne le učite, vzgajate jih v ustvarjalne osebnosti, svobodne in nagajive, ki imajo “rajši zvezek kot 
zrezek”, kot sami povedo. Rad bi vam čestital za to, zaslužite si velik aplavz,« je v slavnostnem govoru 
dejal predsednik republike z velikim občudovanjem nad prisrčno proslavo, v kateri so nastopili učenke in 
učenci. »Priča smo bili nečemu, kar nam kot staršem in starim staršem daje veliko optimizma, upanja in 
sreče. Ne more biti lepšega. Danes me čaka pot v Ženevo in nato naprej v Tunizijo, ampak nič se ne more 
primerjati s tem doživetjem. Hvala, otroci, čestitke, učiteljice in učitelji! Iz te šole bodo otroci odšli kot 
zvedavi, znanja polni mladi ljudje, ki bodo šli v svet in bodo vaši občini in krajevni skupnosti dali veliko,« 
je še dejal predsednik Pahor in poudaril, da danes ne proslavljamo le odprtja novih prostorov, ampak 
predvsem dušo, srce in poslanstvo, ki ga nosi šola.
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Ob tej priložnosti je predsednik Pahor učenkam in učencem podružnice Tepanje podaril knjižno zbirko 
Cankar v stripu, katere avtorice in avtorji so leta 2018 prejeli predsednikovo priznanje jabolko navdiha. 
Da bi se jim zahvalil, je predsednik Pahor otroke povabil na obisk v Predsedniško palačo in na sladoled, 
kamor so tudi prišli 25. 11. 2022. Ob tej priložnosti pa jim je pripravil tudi posebno presenečenje.

Predsednik republike je otrokom predstavil sodelavce, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi sprejemov z 
vojaškimi častmi ob obiskih tujih državnikov in so bili otrokom navdih in zgled pri uprizoritvi sprejema. 
Pribočnik predsednika Republike Slovenije polkovnik Branko Podbrežnik, poveljnik Častne garde Slovenske 
vojske podpolkovnik Marko Hlastec, vodja Policijskega orkestra Roman Grabner in šef Protokola Republike 
Slovenije mag. Aleksander Strel so učenkam in učencem predstavili svoje delo, gardisti in glasbeniki 
Policijskega orkestra pa so posebej zanje pripravili kratek program.

Predsednik	republike	na	slovesnosti	ob	odprtju	prve	pametne	podeželske	učilnice	v	
Sloveniji

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 2.9.2022 udeležil slovesnosti ob odprtju prve pametne 
podeželske učilnice v Sloveniji, ki je ob začetku šolskega leta 2022/2023 odprla vrata v prostorih Osnovne 
šole Ljubno ob Savinji.

Predsednik republike je imel na otvoritveni slovesnosti nagovor. »Zdi se mi naravnost čudovito, da prvo 
podeželsko pametno digitalno učilnico odpiramo prav tukaj, v Ljubnem ob Savinji, v tem čudovitem koncu 
Slovenije, na podeželju,« je dejal predsednik Pahor in poudaril, da takšni projekti pomagajo mladim in 
skupnosti ambiciozno zreti v prihodnost. Izrazil je željo, da bi prva pametna podeželska učilnica po naši 
domovini ponesla sporočilo in navdih, da moramo Slovenke in Slovenci skrbno čuvati vse, kar določa našo 
identiteto in tradicijo, ter kot suveren, samozavesten, ambiciozen, učen, razgledan in radoveden narod 
zreti v prihodnost, jo skušati razumeti in pri tem razmišljati pogumno, izven okvirjev. Če bomo vztrajni, 
bomo lahko videli rešitve tam, kjer jih drugi ne bodo, je mladim sporočil predsednik republike.

Občina Ljubno ob Savinji je zmagovalka letošnjega 2. nacionalnega izbora najuspešnejšo podeželsko 
skupnost v Sloveniji.
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Predsednik	republike	pred	dnevom	državnosti	na	prireditvi	OŠ	Idrija:	»To	je	čudovit	
začetek	tega	predprazničnega	dne«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 24.6.2022 udeležil prireditve »Kje lepše je kot doma?«, 
ki so jo učenke in učenci Osnovne šole Idrija pripravili v počastitev dneva državnosti. Na prireditvi so 
učenke in učenci predstavili najlepše znamenitosti in običaje iz vse Slovenije, ki jih bodo lahko doživeli 
med poletnimi počitnicami.

“To je čudovit začetek tega predprazničnega dne: z dvigom zastave in s to prireditvijo,” je učenkam in 
učencem v pozdrav zaklical predsednik Pahor in se jim zahvalil za vabilo. Poudaril je, da ima slovenski 
narod že 31 let svojo državo, ki je v tem času dosegla dovolj, da danes stojimo na trdnih temeljih, na 
katerih lahko mladi ljudje v miru, varnosti in blaginji sanjajo svoje sanje, razvijajo svojo domišljijo in na 
prihodnost, ki je polna neznank, gledajo z upanjem in ne s strahom. “To je razlog, da praznujemo,” je 
dejal predsednik republike in mladim sporočil: “Če in kolikor se boste, moji dragi mladi prijatelji, ne glede 
na razlike med vami znali pogovarjati, si stati ob strani, biti solidarni in se boste med seboj spoštovali, 
potem ni nobenega problema, ki ga ne bi znali obrniti v prid vaših stremljenj.” Predsednik Pahor je 
učenkam in učencem zaželel lepe počitnice, “jeseni pa se,” tako predsednik, “nasmejanih lic vrnite v šolo 
in spremenite ta svet tako, kot mislite, da je prav. Pri tem vam želim vse najboljše.”

Predsednik	Pahor	Glasbeni	šoli	Fran	Korun	Koželjski	Velenje	ob	70-letnici	vročil	Zahvalo	
predsednika	Republike	Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 25.5.2022 udeležil slavnostnega koncerta ob 70-letnici 
Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje. Predsednik republike je bil na slovesnosti slavnostni govornik 
in je Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje ob 70-letnici delovanja vročil Zahvalo predsednika Republike 
Slovenije za odličnost na področju glasbenega izobraževanja in spodbujanja kulturno-umetniškega 
delovanja med mladimi. Zahvalo je v imenu glasbene šole sprejel ravnatelj Boris Štih.
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Govor predsednika Republike Slovenije

Spoštovani gospod ravnatelj,

gospod župan,

spoštovane učiteljice in učitelji,

drage učenke in učenci,

spoštovani starši.

Srečen sem, da ste me nocoj povabili medse in da bomo skupaj praznovali 70 sijajnih let glasbenega in 
plesnega poučevanja Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje. Najprej sprejmite, prosim, moje prisrčne 
čestitke ob visokem jubileju vaše glasbene šole z najboljšimi željami za uspešno udejanjanje glasbenega 
poslanstva tudi v prihodnje.

Skozi zgodovino je bila vaša glasbena šola v marsičem prva, tudi zelo posebna in edinstvena, kar je ohranila 
vse do danes, ko je upravičeno med najbolj prepoznavnimi in tudi največjimi glasbeno-izobraževalnimi 
ustanovami v Sloveniji. Glasbe, ki prihaja iz vaših učilnic, ne sliši zgolj Šaleška dolina, marveč vsa Slovenija, 
pa tudi Evropa. V lepem spominu mi je ostal videoposnetek vaše izvedbe Ode radosti, ki ste jo bili lani tako 
lepo zaigrali in zapeli ob pričetku predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. V njem sem začutil vašo 
strast in ljubezen do glasbe, zato sem se vašega vabila zelo razveselil. Glasbi in plesu na svoj mladostniški 
način vdihnete življenje. To nas vedno znova očara in navduši.

Zato vam ob prazniku vaše glasbene šole želim, da s tem nadaljujete in da v glasbi in plesu predvsem 
uživate, ju začutite in se jima prepustite, da vas vodita v lepši svet. Vsem, ki si boste glasbo in ples 
izbrali za svojo poklicno pot, pa poleg vsega naštetega želim, da ste pri odločitvi vztrajni, da zaupate 
svoji umetniški viziji in ostanete zvesti sebi. Verjamem, da boste skupaj s svojim talentom in kančkom 
inovativnosti lahko posegli po zvezdah in izpolnili svoje sanje.

Vsi, ki vas spremljamo, se veselimo vaših uspehov in smo vam hvaležni, da jih delite z nami. Pomembno 
vlogo pri tem imajo vaši starši in vsi, ki vas na tej poti podpirajo, predvsem učiteljice in učitelji, mentorji, 
ki skupaj z vami odkrivajo vaše talente in vas oblikujejo v ustvarjalne, samozavestne mlade glasbenice in 
glasbenike, plesalke in plesalce.

Spoštovani gospod ravnatelj, spoštovani zaposleni,

ob tej priložnosti vam v imenu države in v mojem osebnem imenu, kolikor mi položaj predsednika 
republike omogoča, pa tudi v imenu vseh naših ljudi, izrekam besede iskrene hvaležnosti za pomembno 
poslanstvo, ki ga opravljate. 

Vašo predanost, strast in vztrajnost skupaj z inovativnimi pristopi k poučevanju glasbe in plesa najlepše 
odslikujejo vaše učenke in učenci. Vsak dan z veseljem pridejo k vam, da bi se česa novega naučili in 
odkrivali svoje potenciale. In ljudje z veseljem prihajamo na vaše prireditve. Naj jim bosta glasba in ples 
prostočasna dejavnost ali poklicna prihodnost, mladi v vas vidijo učitelje, mentorje, vzornike, navdih – 
gotovo pa tudi oporo. To je zelo pomembno in dragoceno. 
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Predsednik	republike	Osnovni	šoli	Kozara	vročil	Zahvalo	za	prizadevno	delo	z	otroki	in	
mladostniki	s	posebnimi	potrebami

Predsednik republike se je 21.4.2022 udeležil prireditve »Pustite nam ta svet«, ki so jo ob 60. obletnici 
organizirane vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na Goriškem priredili 
učenci in zaposleni Osnovne šole Kozara Nova Gorica. Ravnatelju Edvardu Vrabiču je vročil Zahvalo 
predsednika Republike Slovenije za prizadevno delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami. 

Predsednik republike je v nagovoru izrazil zadovoljstvo, da vzgojno-izobraževalne ustanove kot je Osnovna 
šola Kozara v mnogočem prispevajo k izboljšanju položaja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 
»Otrokom s posebnimi potrebami dajejo življenjsko energijo, znanje ter samozaupanje, da postanejo 
ustvarjalne osebnosti in lahko zaživijo polno življenje,« je dejal in dodal, da se na tak način v družbi 
izgubljajo predsodki, osebe s posebnimi potrebami pa postanejo sestavni del življenja skupnosti. Zahvalo 
je zato namenil vsem generacijam učiteljev, mentorjev in staršev, ki so skozi šest desetletij sooblikovali 
poslanstvo centra, v katerem so družine, otroci in mladostniki s posebnimi potrebami našli prostor za 
izobraževanje.

»Da še dolgo bo služila, za življenje nas učila!« pa so ob koncu prireditve šoli v voščilo v en glas zaklicali 
učenci.

Obiski vrtcev:

Predsednik	Pahor	skupaj	z	otroki	slovesno	odprl	nov	vrtec	Najdihojca	v	Litiji:	»Danes	
sem	z	vami	tretjič,	naslednjič	pa	se	vidimo	v	Predsedniški	palači«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 1.10.2022 na povabilo župana Občine Litija Franca 
Rokavca ter zaposlenih in otrok udeležil slavnostnega odprtja nove enote Vrtca Litija – enote Najdihojca. 
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Predsednik republike se je v slavnostnem nagovoru zahvalil za vabilo in izrazil globoko spoštovanje in 
hvaležnost vsem pedagoškim delavcem, ki z veliko predanostjo, izjemno srčnostjo in človeško dobroto 
skrbijo za naše malčke. »Mislim, da imajo naši otroci v naši domovini čudovite pogoje za to, da lahko 
odraščajo v ustvarjalne svobodne, odprte osebnosti,« je dejal predsednik Pahor in ocenil, da imamo v 
Sloveniji vzorne vrtce in šole, polne ljubezni in predanosti do naših otrok. Izpostavil je tudi pomembno 
vlogo županij in županov, ki imajo izjemen posluh za to, da ne spregledajo svoje pomembne dolžnosti 
poskrbeti za najmlajše v njihovih sredinah, prav tako pa tudi tovrstno poslanstvo drugih pristojnih institucij. 
»Želim si, da bi tako tudi ostalo, da bi bil mir in da bi uživali varnost in da bi se lahko posvetili temu, da 
imamo še boljše pogoje, da bi tukaj odraščali ljudje, ki bodo nekoč prevzeli odgovornost za našo lepo 
domovino, mi pa se bomo kot njihovi starši in stari starši lahko veselili, da smo jim ponudili najboljše, kar 
smo jim lahko,« je slavnostni govor sklenil predsednik republike in otroke povabil na obisk v Predsedniško 
palačo.

Predsednik	Pahor	obiskal	otroke	in	zaposlene	v	Centralnem	vrtcu	v	Novi	Gorici,	ki	
praznuje	60	let	delovanja

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 27. 10. 2022 na povabilo zaposlenih obiskal Vrtec Nova 
Gorica, enoto Centralni vrtec, ki v tem šolskem letu praznuje 60-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so 
otroci skupaj z vzgojiteljicami pripravili prisrčno proslavo, na kateri so peli, plesali in recitirali.

Predsednik Pahor je otrokom in zaposlenim čestital ob 60-letnici njihove enote in jim zaželel uspešno 
delovanje tudi v prihodnje. Otroci so se razveselili zbirke pravljic Med pravljice, ki jim jo je ob jubileju 
podaril predsednik republike, izšla pa je letos, ob 100-letnici priljubljene pravljičarke Ele Peroci, še posebej 
pa so bili veseli vabila v Predsedniško palačo, kamor jih je povabil predsednik Pahor.

V nadaljevanju obiska si je predsednik republike ogledal delavnice, s katerimi otroci spoznavajo domovino 
in njene posebnosti.
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Predsednik	Pahor	na	odprtju	novega	vrtca	v	Rogatcu:	Slovenija	v	vrhu	držav,	najbolj	
prijaznih	otrokom

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 15. 11. 2022 udeležil odprtja novega vrtca v Rogatcu. 

V slavnostnem govoru je poudaril urejenost in lepoto krajev po Sloveniji, ki jih je imel priložnost obiskati 
v času svojih obeh mandatov. Ob tej priložnosti je izrazil hvaležnost županjam in županom po Sloveniji, 
ki se trudijo in skrbijo, da bi bili kraji povsod po naši domovini lepi, urejeni in moderni, kar odraža tudi 
infrastruktura, namenjena mladim, kot so vrtci, šole in športne dvorane. »Tudi to je eden od razlogov, 
da je Slovenija v vrhu držav, najbolj prijaznih otrokom,« je dejal predsednik Pahor in poudaril, da je 
odgovornost odraslih narediti vse, kar je v njihovi moči, da bodo otroci živeli v miru in varnosti ter imeli 
pogoje, v katerih bodo lahko razvijali svoje številne talente in izpolnili svoje sanje. Posebne besede 
hvaležnosti je namenil vzgojiteljicam in vzgojiteljem, ki skupaj z učiteljicami in učitelji opravljajo izjemno 
pedagoško delo in skrbijo, da otroci odrastejo v mlade, ustvarjalne in radovedne ljudi, ki o svoji prihodnosti 
razmišljajo kot svobodne osebnosti. Slavnostni govor je predsednik republike sklenil z mislijo, da lahko 
kot narodna in državljanska skupnost za svojo prihodnost naredimo nekaj, kar namesto nas ne more 
nihče drug: da skrbimo za naše medčloveške odnose. »Če bodo naši otroci videli, da se odrasli znamo 
pogovarjati mirno in strpno, da imamo razlike med nami in da to ni greh, ampak nekaj zelo dragocenega, 
če bodo videli, da znamo te razlike presegati, ne bodo živeli samo v lepem in urejenem, ampak tudi v 
strpnem okolju, kjer bodo zrasli v svobodne osebnosti, ki bodo našo domovino peljale naprej,« je dejal in 
otrokom ob odprtju vrtca podaril zbirko Ele Peroci Med pravljice, ki jo je v imenu vrstnikov sprejel 5-letni 
Teodor.

Predsednik	Pahor	v	Kamniku	z	malčki	iz	vrtca	Antona	Medveda	o	odgovornem	ravnanju	
s	hrano

Predsednik republike je 22.4.2022 obiskal Vrtec Antona Medveda v Kamniku. Ob slovenskem dnevu 
zavržene hrane, ki ga s sloganom »Nisem za stran, vzemi me v bran« in pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika republike zaznamujemo drugič, se je z malčki pogovarjal o tem, kako se odgovorno obnašati 
do hrane in kako jo čim manj zavreči.
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Otroci so predsedniku republike pokazali razstavo in mu pripravili prisrčen sprejem s pesmijo, plesom in 
igro, v katerem so pokazali, kako se učijo spoštljivo in odgovorno ravnati s hrano ter našim okoljem.

»Vaši nasmehi vedno vrnejo voljo do življenja,« se je predsednik republike zahvalil malčkom za prijazen 
in gostoljuben sprejem. »Naučili smo se, da moramo zelo pazljivo ravnati s hrano in je ne smemo metati 
stran,« je dejal in poudaril, da moramo biti do hrane spoštljivi in ljubeznivi. »Vse to ste zelo lepo prikazali 
in tega ne bom nikoli pozabil,« je otrokom rekel predsednik Pahor in se posebej zahvalil ravnateljici, 
vzgojiteljem in vsem, ki sodelujejo v tem vseslovenskem projektu in prizadevno vzgajajo otroke v 
odgovorne osebnosti. »Ta vrtec ni kar tako in zato tudi ne meče hrane stran, tjavendan,« je ob koncu 
dejal predsednik republike in malčke povabil na obisk v Predsedniško palačo.

KULTURA IN UMETNOST

Kultura in umetnost se pri delu predsednika republike izražata z obiski različnih dogodkov, s sprejemi 
osebnosti s področja kulture in umetnosti, z obeleževanjem visokih obletnic in z vročitvijo državnih 
odlikovanj, ki jih predsednik republike vroči institucijam, zaslužnim, da se slovenska kultura in umetnost 
razvijata v svoji polnosti ali posameznikom za svoje dolgoletno ustvarjalno in vrhunsko delo.

Predsednik	republike	je	sprejel	dr.	Kozmo	Ahačiča,	avtorja	bibliofilske	izdaje	Stati	inu	
obstati

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 5.1.2022 sprejel dr. Kozmo Ahačiča, avtorja bibliofilske 
izdaje Stati inu obstati. Gre za izdajo, ki je zakladnica temeljnih besedil slovenskega jezika in predstavlja 
prvih 50 knjig v slovenščini, od Katekizma in Abecednika do prve slovenske slovnice in prevoda Biblije. 
Monografija Stati inu obstati je izšla ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije. Izvod knjige so 
avtorji in založba podarili Predsedniku Republike. Predsednik republike Borut Pahor je s hvaležnostjo 
sprejel izvod ročno vezane monografije in dejal, da bo ta dokument o začetkih slovenščine kot jezika, ko 
se je za nas kot narod vse začelo, odslej na posebnem mestu na ogled obiskovalcem Predsedniške palače. 



129

Sprejema so se udeležili še urednik knjige in glavni urednik Cankarjeve založbe dr. Aljoša Harlamov, 
predsednica uprave Mladinske knjige Simona Mele in direktorica Cankarjeve založbe dr. Alenka Kepic 
Mohar.

Predsednik	republike	Pahor	ob	60-letnici	Knjižnice	Črnomelj:	»Vaša	knjižnica	je	čudovito	
srce,	ki	povezuje	dva	kraja«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 19.1.2022 v Črnomlju kot slavnostni govornik nastopil na 
osrednji slovesnosti ob 60-letnici Knjižnice Črnomelj. 

Uvodne besede slavnostnega govora je predsednik republike namenil zdravstvenim razmeram v državi. 
Pozval je, da vsi skupaj še naprej pazimo na svoje zdravje in na zdravje drugih: »Prosim vas, da damo 
od sebe najboljše vrline, ki jih premoremo, da bomo na koncu lahko kot skupnost uspeli v soočenju s to 
nepredvidljivo boleznijo,« je dejal in dodal, da obeležitve, kot je bila današnja, v ljudeh krepijo občutek 
za skupnost, ki ga v tem obdobju zelo potrebujemo.

V slavnostnem govoru je predsednik republike poudaril pomen in vlogo knjižnice za kraj in ljudi, ki tam 
živijo. »Poleg izjemnih zbirk knjig in dokumentov so knjižnice mesto, kjer se rojevajo spremembe in 
napredne misli; kjer je dobrodošel kritičen pogled na družbo; kjer se ustanavljajo družbena gibanja 
in se danes kujejo načrti za prihodnost, ki jo bomo jutri živeli,« je dejal predsednik Pahor se posebej 
zahvalil vsem, ki so skozi šest desetletij ustvarjali in izpolnjevali poslanstvo črnomaljske knjižnice, se znali 
prilagajati času in potrebam ljudi, ki jim še danes zaupajo in v knjižnico radi zahajajo. »Danes je Knjižnica 
Črnomelj čudovito srce, ki povezuje dva kraja, Črnomelj in Semič,« je dejal predsednik republike in dodal, 
da ima knjižnica skupaj s predanimi zaposlenimi velik pomen za lokalno skupnost in nam daje vedeti, da 
imajo ljudje in z njimi tudi kraj veliko prihodnost.

Ob tej priložnosti je predsednik republike vročil Zahvalo predsednika republike, ki jo je ob 60-letnici 
prejela Knjižnica Črnomelj za širjenje bralne kulture in izvajanje pomembnega poslanstva, s katerim zaljša 
podobo domačih krajev in ljudi. V imenu knjižnice je Zahvalo sprejela direktorica Anja Panjan Trgovčić.
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Predsednik	republike	se	je	tradicionalno	udeležil	koncerta	skupine	Prifarski	muzikanti

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 25.3.2022 tradicionalno udeležil koncerta skupine Prifarski 
muzikanti, ki je letos potekal z naslovom “Slovenska pesem – tvoja pesem!”. Prifarski muzikanti so se 
predsedniku republike ob tej priložnosti zahvalili, da je bil reden gost na njihovih koncertih. Predsedniku 
Pahorju so v znamenje hvaležnosti podarili kostelski koš.

Predsednik	republike	mentoricam	in	mentorjem	ob	zaključku	praznovanja	60-letnice	
Bralne	značke:	»Vaše	poslanstvo	je	v	slovenski	bralni	kulturi	pustilo	izjemen	pečat«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 3.5.2022 udeležil slovesnosti »Zlata bralka, zlati bralec«, 
ki je sklenila praznovanje 60-letnice gibanja Bralna značka. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 
častni pokrovitelj 60-letnice Bralne značke in je imel na slovesnosti nagovor.

Govor predsednika republike:

Spoštovani predsednik Bralne značke gospod Marko Kravos,

spoštovane mentorice, mentorji in soustvarjalci Bralne značke, 

spoštovana predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije gospa Darja Groznik,

visoki gostje, gospe in gospodje.

Z velikim ponosom sem že vrsto let častni pokrovitelj Bralne značke, ki je stara že več kot 60 let, vendar 
je vznesena, radovedna in živahna kot generacije otrok, ki so odrasli na njenih krilih. Hvaležen sem vam, 
da smo tudi 60. jubilej Bralne značke praznovali skupaj. 
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Spominjam se pričetka praznovanja lani v Prevaljah, kjer spričo tedanjih zdravstvenih razmer nismo mogli 
množično proslavljati. Spominjam se tudi 55-letnice Bralne značke, na kateri smo – prav tako v Prevaljah 
– odkrili kip Krojačka Hlačka, ki simbolizira veliko ustanovo, Bralno značko, ta pa pomembno prispeva k 
ohranjanju naše kulture.

Tedaj smo praznovali in se veselili skupaj z mladimi bralkami in bralci, danes pa bomo, simbolno, 
praznovanje 60-letnice Bralne značke sklenili z ljudmi, ki živite z Bralno značko in brez katerih tega 
edinstvenega programa pravzaprav ne bi bilo.

Spoštovane mentorice, spoštovani mentorji in vsi, ki ste skozi desetletja soustvarjali in razvijali Bralno 
značko.

Danes sem k vam prišel zato, da bi se vam v imenu države in vseh ljudi, ki jih imam kot predsednik 
republike čast predstavljati, pa tudi kot oče in navdušen bralec, iskreno zahvalil za nenadomestljivo in 
dragoceno poslanstvo, s katerim mlade učite ljubezni in spoštovanja do branja in književnosti.

Vaše poslanstvo je v slovenski bralni kulturi pustilo izjemen pečat. Branje ni ostalo zgolj del prostočasnih 
dejavnosti. Mladim ste skozi osnovno šolanje stali ob strani in jih spodbujali, da so brali tisto, kar jih je 
zanimalo. S tem ste jim podarili nekaj nenadomestljivega – okrepili so zavedanje o lastnem jeziku in 
narodni zavesti ter pridobili temelj, na katerem lahko kot odrasli gradijo svojo ustvarjalnost in kritično 
misel.

Zatorej iskrena hvala, spoštovane gospe in gospodje, Bralna značka se razvija in je vselej sijajna zaradi 
vas. 

Sprejmite, prosim, izraze hvaležnosti in spoštovanja skupaj z mojimi najboljšimi željami za obetajočo 
prihodnost gibanja Bralna značka.

V teh desetih letih sem se srečal s skoraj 150 vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, obiskal sem veliko 
ustanov in videl veliko proslav. Čeprav večina ni bila neposredno povezanih z Bralno značko, si domišljam, 
da so mladi ljudje, skupaj s svojimi mentorji, pripravljali kulturne prireditve zaradi pridobljenega 
spoštovanja in ljubezni do slovenske besede, do umetnosti v jeziku, do književnosti, do vsega, kar je z 
umetnostjo povezano. Na državnih prireditvah sem videl sijajne umetniške programe, vendar sem najbolj 
imenitne proslave videl na otroških prireditvah v vrtcih, v osnovnih šolah in tudi v srednjih. Mentorice in 
mentorji pomembno pomagate pri tem, da se skupaj z mladimi ljudmi razvija nova samozavest, ki bo 
tako zelo pomembna za naša naslednja leta in desetletja. Tudi zaradi vašega dela bo mladim pri njihovem 
svobodnem duhu in svetovljanstvu za vedno ostala zavest, da pripadajo tej besedi, temu jeziku, njeni 
tradiciji, ostala pa bo tudi zavezanost njeni prihodnosti.

Hvala za vaše delo.

Predsednik	Pahor	na	sprejemu	za	članice	Društva	za	ohranjanje	kulturne	dediščine	
aleksandrink:	»Prav	je,	da	smo	ponosni	na	dediščino,	ki	so	jo	s	svojo	zavzetostjo	do	
svojih	družin	dale	aleksandrinke«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 14.7.2022, priredil sprejem za članice Društva za ohranjanje 
kulturne dediščine aleksandrink. Na sprejemu je predsednik Pahor Društvu za ohranjanje kulturne 
dediščine aleksandrink vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za prispevek k dokumentiranju 
življenja in dela aleksandrink, slovenskih žensk v Egiptu, in ohranjanje njihove zapuščine za prihodnje 
rodove. Zahvalo je v imenu društva sprejela njegova predsednica mag. Darinka Kozinc.
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Za sprejem so kulturni program pripravile članice dramske skupine Društva žena Prvačina, ki v izvirnih 
oblačilih ohranjajo govorno in vizualno podobo aleksandrink.

Predsednik	Pahor	se	je	udeležil	tradicionalnega	Koncerta	pod	lipo	v	Slavini

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 15.8.2022 udeležil tradicionalnega Koncerta pod lipo v 
Slavini. Tradicionalna prireditev Koncert pod lipo je eden večjih in pomembnejših kulturnih dogodkov na 
območju občin Postojna in Pivka.

Predsednik	Pahor	na	svečanem	odprtju	mednarodnega	festivala	sodobne	glasbe	Kogojevi	
dnevi	2022

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 2.9.2022 na povabilo Milice Zimic, predsednice 
Prosvetnega društva Soča, udeležil svečanega odprtja mednarodnega festivala sodobne glasbe Kogojevi 
dnevi 2022, ki poteka v Kanalu ob Soči. Po svečanem odprtju letošnjih Kogojevih dnevov si je v Galeriji Rika 
Debenjaka ogledal pregledno razstavo slikarja Nandeta Vidmarja, sodobnika skladatelja Marija Kogoja.

Predsednik republike Borut Pahor je mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi leta 2016 
odlikoval z redom za zasluge za prispevek k uveljavljanju sodobne slovenske resne glasbe in utrjevanju 
enotnega slovenskega kulturnega prostora.

Predsednik	republike	tradicionalno	na	dobrodelnem	koncertu	Klic	dobrote

Predsednik Republike se je 23. 11. 2022 v dvorani Golovec v Celju tradicionalno udeležil 32. dobrodelnega 
koncerta Klic dobrote.
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ŠPORT

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor verjame, da je šport največji povezovalec družbe, zato iskreno 
podpira uspehe slovenskih športnikov. Letos je z državnim odlikovanjem zlati red za zasluge izkazal čast 
na najvišji državni ravni Benjaminu Savšku, Alenki Artnik, Urški Žolnir Jugovar, Tini Trstenjak in Timu 
Gajserju vsem za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in 
navdih ljudem.

Lastnika zlatega reda za zasluge  sta 
tudi naša  najboljša kolesarja Primož 
Roglič in Tadej Pogačar. Odlikovanji 
jima je predsednik republike vročil na 
posebnih slovesnostih, ukaz o podelitvi 
pa je podpisal že prejšnje leto.

Predsednik Pahor k rekreaciji rad spodbudi tudi svoje goste in prijatelje, letos je tekel z madžarsko 
predsednico Katalin Novák okrog Blejskega jezera. Šport vzame s seboj tudi na službena potovanja.

Predsednik se ne le rad ukvarja s športom, ampak je tudi strasten navijač in podpornik naših odličnih 
športnikov. 
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Predsednik	Pahor	na	podelitvi	Bloudkovih	priznanj	za	leto	2021:	»Slovenski	šport	je	v	
tridesetih	letih	ogromno	prispeval	k	mednarodni	prepoznavnosti	države	in	povezanosti	
naših	ljudi«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 11.2.2022 udeležil slovesnosti, na kateri so podelili 
Bloudkova priznanja za leto 2021. Predsednik republike je bil na prireditvi slavnostni govornik. V 
slavnostnem nagovoru se je najprej poklonil Urši Bogataj in Niki Križnar, ki sta z zimskih Olimpijskih iger 
v Pekingu na Brdo pri Kranju prinesli olimpijske medalje in sta nocoj skupaj z Emo Klinec in Špelo Rogelj 
prejeli Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek v letu 2021.

V nadaljevanju je predsednik Pahor posebej poudaril povezovalno moč športa in njegovo vlogo pri 
doseganju mednarodne prepoznavnosti in ugleda naše države. Predsednik republike se je zato v luči 
30. obletnice mednarodnega priznanja Republike Slovenije v imenu države in vseh njenih ljudi zahvalil 
športnicam in športnikom, trenerkam in trenerjem, mentorjem, športnim delavcem, sponzorjem in vsem, 
ki so v tridesetletni zgodovini prispevali nenadomestljiv delež k razvoju slovenskega športa, k številnim 
uspehom in zaslugam za našo mednarodno slavo. »Šport poveže vse naše ljudi pod eno zastavo, pod 
enim sloganom, pod enim navdušenjem. To je v vseh smislih nenadomestljivega pomena,« je predsednik 
republike posebej izpostavil povezovalno vlogo športnikov in športa, ki presega razlike.

»Slovenski šport je v tridesetih letih – od ustanovitve Olimpijskega komiteja naprej in njegovih 
prizadevanj ter prizadevanj vseh, ki delujete na področju športa – ogromno, nenadomestljivo prispeval 
k naši mednarodni prepoznavnosti in povezanosti naših ljudi,« je slavnostni nagovor sklenil predsednik 
Pahor in čestital vsem prejemnicam in prejemnikom Bloudkovih priznanj ter jim zaželel, da nas še naprej 
navdihujejo in povezujejo.

Bloudkova priznanja so najvišja državna priznanja na področju športa v Republiki Sloveniji, podeljujejo jih 
od leta 1965 naprej. Prejmejo jih najbolj zaslužni športniki in športni delavci ter organizacije za izjemne, 
nadpovprečne dosežke na področju športa v Sloveniji.

Predsednik	 Pahor	 v	 Šempasu	 na	 odprtju	 največjega	 slovenskega	 zemeljskega	 tekmovalnega	
pumptracka

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 14.4.2022 udeležil odprtja največjega slovenskega 
zemeljskega tekmovalnega pumptracka – kolesarske poti v odprti pokrajini v Vipavski dolini.

Predsednik	Pahor	na	svetovnem	dobrodelnem	teku	Wings	for	Life

Predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor se je 8.5.2022 ponovno udeležil 
svetovnega dobrodelnega teka Wings 
for Life World Run. V imenu Slovenije je 
pozdravil tekače po vsem svetu in jim 
zaželel, da se čim bolje odrežejo. 
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Predsednik	Pahor	športnicam	in	športnikom	ob	koncu	zimske	sezone:	»Za	ugled	in	
prepoznavnost	slovenske	države	ste	naredili	ogromno«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 18.5.2022, ob zaključku zimske sezone 2021/2022, 
tradicionalno priredil sprejem za športnice in športnike Smučarske zveze Slovenije. 

»Športnice in športniki ste s svojimi uspehi v tridesetih letih veliko pripomogli k naši prepoznavnosti,« je 
v nagovoru dejal predsednik republike in se v dneh, ko praznujemo 30-letnico mednarodnega priznanja 
Republike Slovenije, v imenu države in v svojem imenu zahvalil športnicam in športnikom, ki so za ugled 
in prepoznavnost slovenske države v teh tridesetih letih naredili ogromno. Poudaril je, da so športnice in 
športniki s svojo vztrajnostjo in trdim delom dragocen navdih za ljudi, še posebej mlade, da naj sledijo 
svojim sanjam. Tako je bilo tudi v času zdravstvene krize, ko so s profesionalnostjo, ostrino duha in sijajno 
telesno pripravljenostjo pred praznimi športnimi dvoranami ljudem pokazali žarek upanja. »Vse to so 
stvari, zaradi katerih, upam, čutite notranje zadovoljstvo,« je dejal predsednik republike, ki je nagovor 
sklenil z besedami o velikem ponosu in srčnosti, ki ju športnice in športnice zbujajo v slovenskem narodu.

Predsednik	Pahor	sprejel	slovenske	udeležence	24.	olimpijade	gluhih:	»Vi	ste	znak,	da	
je	mogoče	vse«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 31.5.2022 v Predsedniški palači sprejel udeležence 24. 
poletne olimpijade gluhih, ki je potekala sredi maja v Braziliji. Slovenijo so zastopali športniki, ki so 
dosegli izjemne olimpijske dosežke in se v domovino vrnili s štirimi odličji. Leja Glojnarič je osvojila dve 
zlati medalji, v mnogoboju in skoku v višino; Iris Breganski je osvojila dve bronasti medalji, prav tako v 
mnogoboju in skoku v višino; Marino Kegl je v močni teniški konkurenci dosegel častitljivo 4. mesto, Tadej 
Enci pa je dosegel odlično 11. mesto v teku na 400 metrov. Sprejema so se udeležili tudi predstavniki 
Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja in učenke in učenci Zavoda za 
gluhe in naglušne Ljubljana.
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Predsednik republike je športnikom čestital za olimpijske uspehe in odlične nastope, posebej pa je 
izpostavil vlogo staršev, mentorjev in trenerjev, ki mladim športnicam in športnikom stojijo ob strani 
in jih spremljajo na njihovih življenjskih in kariernih poteh. Dejal je, da športnice in športniki skupnost 
navdihujejo in nas učijo, da v življenju in športu izjemnih uspehov ni mogoče doseči brez odrekanj, 
treninga, znanja in talenta. 

V sklepnem delu nagovora je predsednik Pahor k podpisu na zastavo slavnih povabil Lejo Glojnarič, »To 
je sporočilo vsem, da ni nobenih ovir, da se dosega najboljše rezultate,« je dejal predsednik Pahor ter 
olimpijcem čestital z besedami: »Vi ste znak, da je mogoče vse!«

Predsednik	Pahor	na	66.	mednarodni	regati	na	Bledu	veslačem	predal	kajak,	ki	ga	je	
prejel	kot	protokolarno	darilo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 12.6.2022, na povabilo Veslaškega kluba Bled udeležil 
66. mednarodne veslaške regate na blejskem jezeru. Ogledal si je finalno tekmo in v nagovoru pozdravil 
sodelujoče športnice in športnike ter posebej poudaril velik pomen njihovih uspehov, ki so v vseh letih 
samostojne Slovenije ponosno ponesli njeno ime v svet. 

Predsednik Pahor je ob tej priložnosti Občini Bled v hrambo in upravljanje predal kajak, ki mu ga je 
podarila predsednica Republike Estonije Kersti Kaljulaid ob njenem uradnem obisku v Sloveniji septembra 
2019.

Predsednikova	“zastava	slavnih”	del	razstave	V	čevljih	zmagovalcev:	Slovenke	in	Slovenci	
ter	njihovi	športni	dosežki

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 16.9.2022 v Predsedniški palači sprejel direktorja Muzeja 
novejše zgodovine dr. Jožeta Dežmana ter Andrejo Zupanec Bajželj in Domna Kaučiča, soavtorja razstave V 
čevljih zmagovalcev: Slovenke in Slovenci ter njihovi športni dosežki, ki je bila v Muzeju novejše zgodovine 
na ogled od 21. septembra 2022
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Na njihovo zaprosilo je predsednik republike Muzeju novejše zgodovine začasno predal svojo “zastavo 
slavnih”, na kateri so zbrani podpisi najboljših slovenskih športnic in športnikov in predsednika Pahorja 
redno spremlja na športnih prireditvah. Zastava slavnih bo tako na ogled do konca marca 2023.

Predsednik	Pahor	se	je	udeležil	slavnostne	akademije	ob	odkritju	spominskega	obeležja	
slovenskemu	olimpioniku	Miroslavu	Cerarju

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 28.10.2022 v Grosuplju udeležil slavnostne akademije 
ob odkritju spominskega obeležja slovenskemu olimpioniku Miroslavu Cerarju. Predsednik Pahor je bil na 
slavnostni akademiji slavnostni govornik.

Govor predsednika republike:

Spoštovani in dragi gospod Cerar,

gospod župan,

predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije,

visoki gostje,

gospe in gospodje.

Najprej sprejmite, prosim, spoštovani olimpionik, moje iskrene čestitke ob vašem osebnem prazniku z 
najboljšimi željami. Zelo sem počaščen, da sem lahko z vami na vaš rojstni dan in ob odkritju spomenika 
vam v čast.

Zelo redko se zgodi, da stojimo pred slavljencem in njegovim spomenikom. To je lahko mogoče samo, ker 
je itak nesmrten. 

Miro Cerar je izjemen športnik in izjemna osebnost, ki je že za časa svojega življenja postal legenda. Izražamo 
naše občudovanje in hvaležnost za vlogo v skupnosti, ki ste jo zaznamovali s svojim življenjem in zgledom.
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Spoštovani olimpionik,

sredi 60. let prejšnjega stoletja smo vas spoznali kot izvrstnega športnika, danes pa vas poznamo kot 
izjemno osebnost, ki uživa visok ugled in spoštovanje tako doma kot v svetu. 

Po osamosvojitvi Slovenije ste pomembno zaznamovali slovenski športni prostor, saj ste sodelovali pri 
ustanovitvi Olimpijskega komiteja Slovenije in drugih pomembnih športnih institucijah, ki spodbujajo in 
urejajo področje športa na Slovenskem. 

Posebno pozornost ste posvetil vrednotam t. i. fair playa in športa za vse, kar izhaja iz vašega značaja.

Spoštovani olimpionik, kraljevali ste gimnastiki v svetovnem merilu. Po vaših uspehih se še danes 
zgledujejo mladi športnice in športniki in tudi ostali, ki so jih nagovorila vaša prizadevanja. Vaši nastopi 
so bili dih jemajoči in tehnično brezhibni, vendar vas občudovanje množic nikoli ni prevzelo. Ostali ste 
spoštljivi in pošteni – do sebe in do drugih. Ljudje pa smo to skromnost in ljubeznivost vzljubili. 

Spoštovani gospod Cerar, ste »naš« in imamo vas radi. 

Malo, zelo malo je takšnih osebnosti, ki bi tako povezovale skupnost in jo navdihovale z vrednotami, ki 
nas plemenitijo in v nas spodbujajo vse, kar je dobro. Zelo vas cenim in spoštujem. 

Skupaj z vami smo uspeli, da je dan slovenskega športa postal državni praznik. 

Ste dragocen član moje komisije za državna odlikovanja in zato bi se vam ob izteku mojega mandata rad 
zahvalil za opravljeno delo v minulem desetletju. 

Hvaležen sem vam tudi za vse druge pozornosti – še posebej sem bil vesel, da ste ob dnevu slovenskega 
športa že dvakrat sprejeli moje vabilo, da v moji odsotnosti v Predsedniški palači sprejmete obiskovalce 
dneva odprtih vrat. Obiskovalci so vas bili zelo veseli, še posebej mladi, ki ste jim vzornik.

Spoštovani gospod Cerar,

v imenu države in, kolikor mi položaj predsednika republike to omogoča, v imenu vseh naših ljudi vam 
izražam hvaležnost za vaše življenjsko delo in navdih, ki ga dajete skupnosti. V slovenskem narodu imate 
posebno mesto. Z vašimi športnimi dosežki, srčnostjo in spoštljivim odnosom so soljudi in naroda ste v 
skupnosti ustvarili močno podobo legendarne osebnosti. Zdi se mi, da je to veličina junakinj in junakov, ki 
postanejo legende in navdihujejo v večnosti.

Hvala vam, olimpionik Cerar.

Predsednik	Pahor	na	slovesnosti	ob	odprtju	razstave	o	smučarki	Mateji	Svet	v	Tržiškem	
muzeju:	»V	športu	ste	bili	veliko	ime,	ker	ste	velika	osebnost«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 11.11.2022 udeležil slovesnosti ob odprtju stalne 
razstave »Mateja je zlata!« v Tržiškem muzeju. 

Predsednik republike se je v slavnostnem nagovoru spomnil svojega prvega srečanja z Matejo Svet 
decembra lani, ko ga je skupaj z otroki Dnevnega centra Službe za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike 
obiskala v Predsedniški palači. Dejal je, da je srečanje preseglo vsa njegova pričakovanja, predvsem pa 
je bil ganjen, ko je videl, s kakšno ljubeznijo se Mateja Svet posveča otrokom in s kakšno ljubeznijo se 
otroci obračajo k njej. »Takrat sem si dejal, da sodite med tiste osebnosti, ki so bile v športu veliko ime 
zato, ker ste tudi sicer velika osebnost,« je Matejo Svet nagovoril predsednik Pahor in ob tem poudaril 
navdihujoče značajske lastnosti športnic in športnikov ter njihov pogum in vztrajnost, ki navdihujejo in 
povezujejo skupnost.
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»Kot predsednik republike bi se vam rad zahvalil, da ste nekaj svoje dediščine zapustili muzeju kot navdih 
mladim generacijam, ki prihajajo za vami. Želim si, da bi mladi športniki v svojih idolih videli ne samo 
ljudi, ki segajo po športnem Parnasu, ampak predvsem velike osebnosti, ki znajo narediti zelo veliko 
dobrega za družbo, v kateri smo, in smo zaradi njih tudi boljše osebnosti,« je slavnostni govor sklenil 
predsednik republike.

Predsednik	Pahor	na	odprtju	nove	športne	dvorane	v	Štorah:	»Ta	čudoviti	objekt	je	
sanjska	dvorana	in	bo	hram	vaše	skupnosti«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 11. 11. 2022 udeležil slavnostnega odprtja nove športne 
dvorane v Štorah. 

»Ta čudoviti objekt je sanjska dvorana in bo hram vaše skupnosti,« je v slavnostnem govoru dejal predsednik 
republike in čestital občankam in občanom Štor ob odprtju nove športne dvorane. V slavnostnem govoru 
je izpostavil vlogo športnic in športnikov v skupnosti in navdih, ki ga prinašajo ljudem. »To so dvorane, 
kjer se zbira skupnost: lokalna, regionalna, nacionalna. Takih objektov, obnovljenih in novih, je zlasti v 
zadnjih desetih letih v Sloveniji zelo veliko. To me navdaja z upanjem, da bodo tudi v prihodnje, zlasti 
tukaj v Štorah, v Celju in povsod drugje, nove generacije športnic in športnikov, ki bodo nosili slavo Štor 
in Celja, sosednjih občin ter naše domovine vsepovsod po svetu,« je dejal predsednik Pahor in izrazil 
hvaležnost županjam in županom, ki dobro razumejo potrebe ljudi, ljudem, ki znajo razumeti potrebe 
svojega prostora, in skupnosti, ki razume, da so otroci naša prihodnost in da moramo storiti vse, kar je v 
naši moči, da jim omogočimo pogoje, v katerih bodo razvijali svoje talente in izpolnili svoje sanje. 
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IV. MED LJUDMI

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je tudi v letu 2022 udeleževal številnih dogodkov po vseh 
Sloveniji, tradicionalno pa je leto začel z novoletno poslanico, ki jo Slovenkam in Slovencem nameni 
na predvečer novega leta, voščilom prvemu novorojenčku v novem letu in tradicionalnim sprejemom 
kolednikov.

Novoletna	poslanica	predsednika	republike	za	leto	2022

Drage državljanke, spoštovani državljani.

»Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj« mi v novoletnem voščilu piše slovenski športni šampion, Tadej 
Pogačar. Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj! 

Te navdihujoče besede nagovarjajo vse nas. Dobesedno. V čudovitem voščilu namreč poudari pomen 
vztrajnosti pri doseganju ciljev. Navajam: »Naj gre za šport, šolo, posel ali politiko, tekma je tekma in za 
vsako stvar se je treba boriti. Če nas pri tem vodi jasen cilj in višji namen, je mnogo lažje. Želim nam, da bi 
to zmogli tudi kot narod, saj te vrednote še zlasti potrebujemo v teh nenavadnih časih.« sklene šampion 
Tadej Pogačar. 

Občudujemo slovenske športnike in njihove dosežke. Občudujemo njihovo zmagovalno miselnost, ki jo 
kdaj pogrešamo pri nas samih. Zdaj jo mogoče malček pogrešamo v soočenju s kovidom. Zato si moramo 
pomagati, se spodbujati, vztrajati in skupaj zmagati. 

Nobeno malodušje ne pride v poštev. Ciljna ravnina je sicer daljša kot smo mislili. Toda zadoščenje, da 
jo bomo končno zmagovito prečkali skupaj, bo neskončno. V upanju, da se to zgodi čimprej nam želim 
odločnost, strpnost in pogum.

Srečno Slovenija.

Predsednik	Pahor	voščil	mamicama	prvih	novorojenčic	v	letu	2022

Predsednik republike Borut Pahor je 1. 
januarja 2022, voščil mamicama prvih 
novorojenčic v letu 2022. V čestitkah 
jima je izrekel najbolj iskrene želje ob 
rojstvu deklic Lile in Line. Mamicama 
je zaželel vse najboljše, deklicama pa 
še posebej, da bi bili srečni, zdravi in 
zvedavi. 
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Predsednik	republike	v	Predsedniški	palači	tradicionalno	sprejel	kolednike:	»Prinašate	
upanje,	da	bomo	tudi	to	zdravstveno	krizo	premagali	skupaj«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 6.1.2022 v Predsedniški palači tradicionalno sprejel skupino 
kolednikov iz župnije Zreče ter predstavnike Misijonskega središča Slovenije.

Mladim odposlancem miru in solidarnosti je zaželel srečno novo leto in se jim zahvalil za obisk. Dejal je, 
da ljudem prinašajo upanje, da bomo tudi to zdravstveno krizo premagali skupaj, kar je zelo pomembno 
za prihodnost sleherne skupnosti. »Zelo je pomembno, da zdravstveno krizo končamo z občutkom 
solidarnosti,« je posebej poudaril predsednik Pahor in dodal, da moramo sedaj pokazati svoje najboljše 
značajske vrline. Predsednik republike se je kolednikom zahvalil, ker ohranjajo koledništvo, misijonarjem 
pa dejal, tudi z mislijo na svoje dolgoletno osebno sodelovanje z misijonarjem Pedrom Opeko, da so 
ambasadorji našega dobrega imena. 

Predsednik	Pahor	na	31.	vseslovenskem	srečanju	pod	Najevsko	lipo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 2.7.2022 udeležil 31. vseslovenskega srečanja pod 
Najevsko lipo, kjer je imel pozdravni nagovor. V nagovoru je pozval vse, da po svojih najboljših močeh 
pazimo na našo državo in skupnost, in kot njeni srečni pripadniki nase prevzamemo, da mir in varnost ter 
visoko raven blaginje zagotovimo tudi našim otrokom in vnukom.
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Predsednik	Pahor	na	tradicionalnem	srečanju	prevozniških	družin	in	prevozniških	podjetij	
iz	Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 10.9.2022 v Šenčurju udeležil tradicionalnega letnega 
srečanja prevozniških družin in prevozniških podjetij iz Slovenije. Z naklonjenostjo se je spomnil na svoje 
prvo srečanje z njimi pred petimi leti ter avtoprevoznikom in njihovim družinam zaželel uspešno delo in 
srečne vožnje.

Predsednik	republike	na	jubilejni	povorki	narodnih	noš	ob	50-letnici	festivala	Dnevi	
narodnih	noš	in	oblačilne	dediščine	v	Kamniku

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 11.9.2022 v središču Kamnika udeležil jubilejne povorke 
narodnih noš »50 podob slovenske oblačilne dediščine«, ki je potekala ob 50-letnici festivala Dnevi 
narodnih noš in oblačilne dediščine, največjega etnološkega festivala na Slovenskem, ki ga je britanski 
časnik The Guardian uvrstil med 20 najboljših tradicionalnih festivalov v Evropi. Predsednik republike je bil 
častni pokrovitelj festivala in slavnostni govornik na povorki.
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Ob tej priložnosti je predsednik Pahor vročil posebno priznanje, Zahvalo predsednika Republike Slovenije, 
ki jo je največji etnološki festival na Slovenskem prejel za več kot pol stoletja ohranjanja raznolikosti 
slovenske oblačilne in kulturne dediščine.

Govor predsednika Republike Slovenije

Spoštovani gospod župan Matej Slapar,

spoštovani gospod Luka Svetec, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik,

člani folklornih skupin iz Slovenije in drugod,

spoštovane gospe in gospodje.

Najprej sprejmite, prosim, moje iskrene čestitke ob jubilejnemu 50. festivalu narodnih noš in oblačilne 
dediščine. To je praznik za Kamnik in za našo širšo domovino. Vesel sem, da je v letošnjem letu festival 
ponovno zaživel po triletnem premoru zaradi dežja in zdravstvenih razmer.

Spoštovane Kamničanke in Kamničani,

ko sta vaša rojaka Svetozar Frantar in Alfonz Skala leta 1966 prvič organizirala festival narodnih noš, ste 
Kamničanke in Kamničani njuno pobudo širokosrčno sprejeli, kar je festivalu obetalo sijajno prihodnost.

S trdim in predanim delom je festival narodnih noš in oblačilne dediščine postal največji etnološki festival v 
Sloveniji, ki privablja na deset tisoče ljudi iz vseh krajev naše domovine, prepoznan in spoštovan pa je tudi 
pri naših sosedih in drugod po tujini, kjer je uvrščen med 20 najboljših tradicionalnih festivalov v Evropi.

Ob tej priložnosti se v imenu države in ljudi, ki jih imam čast predstavljati, zahvaljujem vsem, ki že več 
kot pol stoletja negujete in razvijate spoštovanje naše oblačilne in druge kulturne dediščine in pripravljate 
festival, ki danes obeležuje svojo jubilejno 50. izvedbo.

Slovenke in Slovenci to vaše poslanstvo zelo cenimo. Pomembno je za ohranitev slovenstva na stvarni in 
na simbolni ravni.

Kot vsi narodi smo tudi Slovenci upravičeno ponosni na svojo kulturo. Kultura nas je vodila skozi zgodovino. 
In ko nam tok časa ni bil naklonjen, nam je kultura pomagala, da nismo izgubili lastne volje in naroda.

Hočem reči, da je kultura Slovence – tudi ko nismo bili politično samostojni – povezovala v ponosen narod 
s klenim značajem. Prav zato ima kultura med nami posebno mesto in svoj državni praznik, kar je med 
drugimi narodi redkost.

Slovenci smo se skozi ohranjanje svoje kulturne istovetnosti ohranili kot narod in ustvarili možnosti, da je 
pred več kot tremi desetletji skozi majhno okno zgodovine posijalo sonce politične zrelosti, da stopimo v 
prihodnost kot samostojen narod z lastno državo.

Danes brez kulture Slovencev ne bi bilo. Brez njene posebne, čudodelne moči bi bili le pozabljen spomin 
v mavzoleju zgodovine.

Ko smo pred nekaj trenutki spremljali povorko dva tisoč narodnih noš, smo počastili le del te kulture, ki 
nas je ohranila in povezala. 

Videli smo ljudi, vsakega s svojo narodno nošo, s svojo pripovedjo in svojo identiteto.

Videli smo, da Slovenci nimamo zgolj ene, slovenske narodne noše. Imamo jih več – vsako posebej 
čudovito in s svojimi posebnostmi, ki pozornemu očesu in odprtemu srcu povedo zgodbo o kraju in ljudeh, 
ki jo nosijo. 
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Tako je pri nas in tako je v zamejstvu. Ko sem bil konec avgusta obiskal kraško ohcet v Repnu pri Trstu, je 
bilo tam več kot tisoč narodnih noš.

Tisto najlepše pa je, da je sleherna izmed njih – doma ali v zamejstvu – naša, slovenska, navkljub 
navideznim razlikam. Vsak, ki je danes korakal v povorki, je v srcu Slovenec – ponosen na svoj narod, na 
svoj kraj in svojo dediščino. 

Kar želim poudariti je, da je naša raznolika kulturna dediščina pravzaprav privilegij, ker je velik navdih za 
sožitje in prijateljstvo navkljub mnogoterim razlikam.

Zato se zgledujmo po njej. Negujmo vse, kar nam je skupno in kar nas povezuje. Tega je mnogo več od 
tistega, kar nas razlikuje. Le to nas bo ohranilo in bo krepilo našo narodno istovetnost. 

Obenem pa spoštujmo in sprejemajmo različnost. Je neodtujljiva lastnost, ki nas pravzaprav bogati. 
Odraža se tudi v naši kulturni identiteti, ki je utemeljena na narodni pripadnosti, a toliko bogatejša zaradi 
različnosti, ki nas dela edinstvene.

Gospe in gospodje,

želim vam prijetno doživljanje tega imenitnega praznovanja slovenske raznolike kulturne dediščine danes 
in poslej. Naj nam bo ponos in vodilo za prihodnost.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 14.9.2022 v Portorožu udeležil državne počastitve 75. 
obletnice vrnitve Primorske k matični domovini.

Predsednik	Pahor	na	19.	vseslovenskem	srečanju	kmetov:	»Kmetice	in	kmetje	ste	bili,	
ste	in	boste	tudi	v	prihodnje	eden	glavnih	stebrov	slovenstva«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 9. 10. 2022 pred Slomškovo domačijo na Slomu udeležil 
slavnostne akademije, ki je potekala ob 19. vseslovenskem srečanju kmetov na Ponikvi in Slomu, kjer 
je zbrane tudi nagovoril. Vodilna misel srečanja je bila »O vsem se pogovoriti, skupaj skleniti in storiti«.

Predsednik	Pahor	na	Muti	ob	odprtju	nove	večnamenske	dvorane:	»Slovenska	skupnost,	
narodna	in	državljanska,	ima	veliko	prihodnost«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 19. 10. 2022 udeležil odprtja nove večnamenske dvorane 
Kienhofen na Muti. 

»Rad bi se vam zahvalil, da ste me ob tej čudoviti priložnosti povabili medse. Zunaj so naju z županom 
pričakali prijazni ljudje, nova dvorana je polna in zdi se, da se za Koroško in njene ljudi odpira novo, 
lepo poglavje,« je v slavnostnem nagovoru ob odprtju dvorane dejal predsednik republike. V nagovoru 
je izrazil veselje, da se občine povsod po Sloveniji, tako v urbanih središčih kot predvsem na podeželju, 
tako lepo razvijajo, ljudje pa živijo kakovostno življenje. »V desetih letih sem videl mnogo pridobitev, ta 
dvorana pa je posebna. V graščini, stari pol tisočletja, ste uredili nov kulturni hram in upam, da bo sijajno 
služil svojemu namenu,« je občankam in občanom zaželel predsednik Pahor in poudaril pomembno delo 
lokalne skupnosti in društev, ki skupaj z ljudmi gradijo skupnost. Sklepni del slavnostnega nagovora je 
predsednik republike posvetil pomenu trdne in povezane narodne in državljanske skupnosti, da se bo 
lahko soočala z vprašanji sedanjosti in prihodnosti. »Slovenska skupnost, narodna in državljanska, ima 
veliko prihodnost,« je slavnostni nagovor sklenil predsednik Pahor in pozval, naj pazimo drug na drugega 
in se potrudimo najti tisto, kar nas povezuje, da bomo živeli v prostoru strpnosti in sožitja.
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Predsednik	Pahor	v	soteski	Vintgar:	»Popolnoma	sem	prevzet	nad	lepoto	tega	kraja	in	
vašo	skrbjo	zanj«	

Predsednik republike Borut Pahor se je 16.11.2022 v osrčju soteske Vintgar udeležil slovesnosti ob 
odkritju nove spominske plošče Jakobu Žumru, odkritelju soteske. Spominsko ploščo sta odkrila skupaj 
s predsednikom Turističnega društva Janezom Poklukarjem in s tem otvorila praznovanje 130-letnice 
odprtja soteske za obiskovalce, ki bo vrhunec doseglo prihodnje leto.
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»Popolnoma sem prevzet nad lepoto tega kraja in vašo skrbjo zanj,« je dejal predsednik republike in se 
v slavnostnem nagovoru zahvalil članicam in članom Turističnega društva Gorje, da ohranjajo spomin na 
Jakoba Žumra in nadaljujejo njegovo poslanstvo in varujejo njene lepote za prihodnje generacije. »Način, 
na katerega je urejen obisk v soteski, vabi slehernega obiskovalca, da se naužije lepote naše narave, 
hkrati pa ga nagovarja, da jo moramo čuvati za naše prihodnje rodove,« je poudaril predsednik Pahor in 
izrazil zadovoljstvo, da so kraji vsepovsod po Sloveniji lepi in tudi lepo urejeni, ljudje pa skrbijo za naravo 
in se vse bolj zavedajo, da je Slovenija ustvarjena za trajnostni razvoj. 

Občinske slovesnosti:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor si je ob nastopu svojega prvega mandata kot enega izmed 
ciljev zadal, da bo obiskal vse slovenske občine. Do vključno 5.12.2022 je obiskal 187 občin, torej skoraj 
90% vseh slovenskih občin Priložnosti so bile raznolike, od praznovanj občinskih praznikov do udeležb 
na različnih šolskih, gasilskih in drugih prireditvah do obiskov delovnega značaja.

Predsednik	Pahor	na	slovesnosti	ob	23-letnici	Občine	Cankova	in	130-letnici	delovanja	
PGD	Cankova

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 4.6.2022 udeležil slovesnosti ob 23-letnici Občine Cankova 
in 130-letnici delovanja PGD Cankova. Predsednik republike je bil na slovesnosti slavnostni govornik.

Predsednik	Pahor	na	občinskem	prazniku	v	Dornavi:	»Občine	se	čudovito	razvijajo«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 17.6.2022 udeležil občinske slovesnosti Občine Dornava, 
na kateri je nastopil kot slavnostni govornik. Občankam in občanom je čestital ob njihovem prazniku in se 
jim zahvalil, da so ga povabili na praznovanje. 
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V slavnostnem govoru je poudaril pomen življenja v skupnosti in skupnih prizadevanj ljudi, da bi živeli 
kvalitetno in v lepem okolju. »Ustanovitev naše države je dala zagon tudi lokalni ravni,« je dejal predsednik 
Pahor in posebne besede hvaležnosti namenil vsem, ki so življenje v lokalni skupnosti od nekdaj razumeli 
kot priložnost za ljudi, za skupnost in njen razvoj. »Občine se čudovito razvijajo, naj bodo velike ali 
majhne,« tako predsednik Pahor z iskrenim veseljem in hvaležnostjo, da ljudje lepo skrbijo za kraje, v 
katerih živijo. V sklepnem delu nagovora je predsednik republike izpostavil pomen skupnih prizadevanj 
za lepo prihodnost otrok, ki so pred njegovim slavnostnim govorom prisrčno zapeli. »Ne vemo, kakšna 
bo prihodnost. Zaradi teh otrok si želimo, da bi bila varna in da bi lahko razvijali vse svoje talente,« je 
dejal predsednik Pahor in opozoril na pomen strpnosti, medsebojnega spoštovanja in kulture dialoga za 
sobivanje v skupnosti.

Predsednik	Pahor	ob	občinskem	prazniku	v	Destrniku:	»Občine	so	pomemben	dejavnik	
razvoja	v	naši	čudoviti	domovini«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 18.6.2022 udeležil osrednje prireditve ob 24. občinskem 
prazniku Občine Destrnik, na kateri je nastopil kot slavnostni govornik.

»Vaša občina je na prekrasnem koncu naše domovine,« je slavnostni nagovor začel predsednik republike 
in se zahvalil županu Francu Pukšiču za vabilo ter občankam in občanom za prisrčen sprejem. Ob 
občinskem prazniku je čestital vsem, ki so si od nastanka občine do danes prizadevali za njen napredek, 
iskreno občudovanje pa je izrazil nad urejenostjo občine. »Danes, ko imamo 212 občin, lahko povsod 
ugotovim, da so občine pomemben dejavnik razvoja v naši čudoviti domovini,« je dejal predsednik Pahor 
in poudaril pomen posluha države za ljudi, ki živijo v majhnih skupnostih in si prizadevajo za njihov razvoj. 
V nadaljevanju govora je predsednik republike izpostavil pomen skupnosti in solidarnosti, saj ljudje lažje 
premagujemo krize, kakršna je bila epidemija covida-19, če se skušamo razumeti in si pomagati. »Občutek 
za skupnost je elementarnega pomena za uspeh,« je poudaril in dodal, »če in kolikor smo Slovenke in 
Slovenci povezani in se v razlikah poskušamo razumeti, potem takorekoč ni sile, ki bi nas ustavila, da ne 
bi dosegli svojih ciljev.« Predsednik Pahor je slavnostni govor sklenil s čestitkami ob pomembnih jubilejih 
Destrnika – 500. obletnici izgradnje cerkve sv. Urbana, 350. obletnici ustanovitve župnije in 300. obletnici 
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omembe šolstva. V luči prihajajočega dneva državnosti je dejal, da imamo Slovenke in Slovenci dovolj 
razlogov, da smo ponosni na vse, kar smo ustvarili doslej, saj smo eden redkih narodov, ki je konec 20. 
stoletja na miren način ustanovil svojo državo in jo uveljavil kot ugledno partnerico v svetu, v katerem 
nimamo sovražnikov.

Predsednik	republike	na	Vrhniki	pred	dnevom	državnosti:	»Slovenke	in	Slovenci	smo	
sposobni	doseči	neverjetno,	če	stopimo	skupaj«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 23.6.2022 na povabilo župana Daniela Cukjatija na 
Vrhniki udeležil občinske slovesnosti ob dnevu državnosti. Predsednik republike je bil na prireditvi 
slavnostni govornik. V slavnostnem nagovoru je navzočim čestital ob državnem prazniku. Spomnil je 
na lok demokratizacije in osamosvojitve, ki ga je pred tridesetimi leti zaokrožilo mednarodno priznanje 
Republike Slovenije, in poudaril, da so ti časi lahko navdih za sedanjost in prihodnost, Slovenke in Slovenci 
pa smo kot narod sposobni doseči neverjetno, če smo povezani.

Predsednik	Pahor	ob	prazniku	Občine	Škocjan:	»Trenirati	moramo	sodelovanje«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 6.7.2022 udeležil osrednje slovesnosti ob prazniku Občine 
Škocjan. Predsednik Pahor je imel na prireditvi slavnostni nagovor. Čestital je občankam in občanom ob 
prazniku ter izrazil posebno zadovoljstvo in veselje, da se je ob številnih obiskih v slovenskih občinah 
prepričal, v kako lepi državi živimo in kako ta postaja čedalje bolj urejena in razvita. »Posebej me veseli, 
da to ne velja samo za velika urbana območja, ampak tudi za podeželje,« je dejal in pozdravil usmerjenost 
države in lokalnih skupnosti v trajnostni razvoj in digitalizacijo. »Paradigma razvoja v 21. stoletju je naši 
deželi in značaju naših ljudi pisana na kožo. Doma smo v lepi, urejeni, razviti državi, v kateri živijo delovni 
ljudje, ki so skozi tradicijo razumeli, da je mogoče do rezultatov priti samo preko trdega dela in tako 
vzgajajo tudi svoje otroke. Učijo jih, da je potrebno delati zase in hkrati biti solidaren z drugimi,« je 
poudaril predsednik Pahor in dodal, da so občine pomemben element naše narodne in državljanske 
skupnosti. »Bodite ponosni na to, kar ste dosegli in bodite ambiciozni glede tega, kar še želite doseči,« je 
občankam in občanom dejal predsednik republike. Vnovič je poudaril, da bo Slovenija s pokrajinami dobila 
novo raven uprave, ki ji bo omogočala, da bo še bolje prisluhnila ljudem in njihovim interesom.

Predsednik republike je slavnostni nagovor zaključil z mislijo na moč dialoga za mirno in varno prihodnost 
Slovenk in Slovencev. »Trenirati moramo sodelovanje. Vedno moramo paziti, da običajnih političnih 
razhajanj ne poglobimo do te mere, da pride do narodnega razkola,« je opozoril in vse zbrane povabil, da 
se po najboljših močeh vsi skupaj potrudimo, da otrokom zapustimo lep in miren svet.

Predsednik	Pahor:	»Občina	Rogaška	Slatina	na	nek	način	simbolizira	vse,	kar	je	in	kar	
želi	biti	Slovenija.	Je	lepa,	urejena,	razvita	in	ambiciozna«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 22.7.2022 udeležil osrednje slovesnosti ob prazniku 
Občine Rogaška Slatina, na kateri je imel slavnostni nagovor.

»Občina Rogaška Slatina na nek način simbolizira vse, kar je in kar želi biti Slovenija. Je lepa, urejena, 
razvita in ambiciozna,« je v slavnostnem nagovoru dejal predsednik republike ter občankam in občanom 
Rogaške Slatine čestital ob njihovem prazniku. Z navzočimi je delil svoje desetletne izkušnje, v katerih je 
opazil, da ljudje čutijo soodgovornost za razvoj svojih krajev in lokalne samouprave, ob tem pa je izrazil 
željo, da bi bilo tako tudi pri novem projektu ustanovitve pokrajin. V nadaljevanju slavnostnega nagovora 
je izpostavil pomen ambicioznosti pri razvoju občin v mestih in na podeželju, kar se danes kaže tudi v tem, 
da mladi znajo ustvarjati delovna mesta z visoko dodano vrednostjo tudi izven urbanih središč.
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V luči izzivov, s katerimi se danes soočajo država, Evropa in svet, je predsednik republike poudaril, da bo 
ključna naša sposobnost ohranjati in krepiti občutek, da pripadamo isti skupnosti, ne glede na razlike med 
nami. »Spričo zgodovinskih izkušenj vemo, da smo Slovenke in Slovenci zmožni skupnih naporov, ki vodijo 
do skupnih uspehov,« je dejal predsednik Pahor in posebej poudaril, da smo se sposobni soočiti z vsemi 
izzivi prihodnosti in jih rešiti, če jih bomo reševali kot zrela narodna skupnost, kar Slovenke in Slovenci 
tudi smo. Slavnostni nagovor je sklenil z željo, da bi kot narod še naprej držali skupaj, utrdili državljansko 
skupnost in jo povezali v širšo evropsko domovino ter našim otrokom zagotovili možnost, da razvijejo vse 
svoje talente in si ustvarijo življenje po svoji meri.

Predsednik	Pahor	že	desetič	obiskal	Bohinj	in	kot	slavnostni	govornik	tretjič	nastopil	na	
osrednji	občinski	prireditvi:	»Vedno	sem	rad	prihajal	v	Bohinj«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 26.8.2022 v Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski 
Bistrici udeležil osrednje prireditve ob prazniku Občine Bohinj. Predsednik republike je na povabilo župana 
Jožeta Sodje na prireditvi nastopil kot slavnostni govornik.

V slavnostnem govoru je občankam in občanom čestital ob njihovem prazniku z najboljšimi željami za 
lepo in uspešno prihodnost. »Vedno sem rad prihajal v Bohinj in tako bo tudi v nedeljo, ko bo z menoj 
prišel islandski predsednik Jóhannesson. Skupaj bova nedaleč od tu, ob Bohinjskem jezeru, odkrila 
klop prijateljstva kot spomenik prijateljstva med državama, ki naj izpričuje zavezanost naših ljudi k 
trajnostnemu razvoju,« je dejal predsednik Pahor. Izrazil je hvaležnost vodstvu občine in vsem ljudem, ki 
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znajo na moderen in razumen način urejati razvoj njihove občine, katere več kot dve tretjini ležita znotraj 
Triglavskega narodnega parka, tri četrtine pa spadata v zavarovano območje Nature 2000. »Tukaj je 
prelepo in tukaj živijo čudoviti ljudje, ki bodo poskrbeli za lepo prihodnost tega kraja,« je slavnostni govor 
z optimističnim pogledom v prihodnost sklenil predsednik Pahor.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo župana Tomaža Režuna 8.9.2022 udeležil 
slavnostne seje Občinskega sveta ob prazniku Občine Radeče. Predsednik Pahor je imel na prireditvi 
slavnostni nagovor.

Predsednik	Pahor	ob	prazniku	Mestne	občine	Nova	Gorica	in	75-letnici	mesta	o	pomenu	
somestja:	»Je	skriti	zaklad	in	edinstvena	razvojna	priložnost«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 9.9.2022 na povabilo župana dr. Klemna Miklaviča 
udeležil osrednje slovesnosti ob prazniku Mestne občine Nova Gorica in 75-letnici mesta. Predsednik 
Pahor je bil na prireditvi slavnostni govornik. V slavnostnem govoru je čestital občankam in občanom 
Nove Gorice ob njihovem prazniku in izrazil hvaležnost generacijam Goričank in Goričanov, ki so z mestom 
živeli in skozi tri četrt stoletja sooblikovali njegov materialni, kulturni in duhovni razvoj. Predsednik Pahor 
je izpostavil pomen socialne povezanosti ljudi onkraj institucionalnosti za blaginjo in razvoj lokalne 
skupnosti, v kateri ljudje spodbujajo solidarnost in sočutje, torej vrednote, ki jih plemenitijo kot skupnost. 
»Slovenija je tudi zaradi tega, ker imamo uspešno lokalno samoupravo, država, ki se precej uspešno in 
enakomerno razvija,« je ocenil predsednik Pahor in v nadaljevanju posebej izpostavil edinstveno razvojno 
priložnost, ki jo imata Nova Gorica in italijanska Gorica kot somestje. Slavnostni govor je sklenil z mislijo 
na evropsko prestolnico kulture 2025, ki jo bosta soustvarjali Nova Gorica in Gorica. Z besedami, da imata 
Nova Gorica v Sloveniji in Gorica v sosednji Italiji edinstveno priložnost, ki je nima nobeno drugo mesto v 
Sloveniji in v Evropi, je navzoče povabil, da to priložnost, »skriti zaklad«, izkoristijo.
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POMEMBNE POZORNOSTI

Izpolnjene obljube:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 14.8.2022 udeležil slavnostnega dogodka ob zaključku 
obnove župnjiske cerkve Marije Vnebovzete v Šmarju pri Jelšah, kjer je zbrane tudi nagovoril. 

Predsednika republike je na slavnostni dogodek povabil župnik in dekan Damjan Ratej. V vabilu je zapisal, 
da se je predsednik Pahor v predsedniški kampanji 2017, ko je prehodil velik del Slovenije, na poti ustavil 
pred cerkvijo, kjer so se ravno pričela obnovitvena dela, ter obljubil: Če bom izvoljen za predsednika, 
potem pridem na blagoslov obnovljene cerkve". Predsednik republike je svojo obljubo izpolnil in obiskal 
Šmarje pri Jelšah, kjer so obeleževali ta slavnostni dogodek.

SPODBUJANJE ODLIČNOSTI

1.	Častna	pokroviteljstva	predsednika	Republike	Slovenije

Namen častnega pokroviteljstva je izkaz podpore predsednika republike delu in prizadevanjem prirediteljem 
dogodka in daje dogodku prav poseben pomen. Častno pokroviteljstvo predsednika republike pomeni, 
da predsednik spodbuja ideje organizatorja, se zavzema za stvari, s katerimi se ta ukvarja in podpira 
njegova prizadevanja. Uporaba častnega pokroviteljstva je javnega značaja in se pokroviteljstvo navaja 
na morebitni tiskovni konferenci, pri promociji dogodka itd.

V letu 2022 je predsednik podelil 84 častnih pokroviteljstev nad humanitarnimi, kulturnimi, športnimi 
in drugimi prireditvami in projekti. Ob posebnih priložnostih se predsednik republike odloči, da listino o 
častnem pokroviteljstvu organizatorjem dogodka vroči osebno, na sprejemu v Predsedniški palači ali na 
posebnem dogodku ter s tem izkaže dogodku ali projektu posebno odličnost. 
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Predsednik Republike Slovenije je 10. februarja 2022 priredil sprejem ob vročitvi listine Gasilski zvezi 
Slovenije o častnem pokroviteljstvu nad Gasilskim tekmovanjem CTIF – Gasilska olimpijada Celje 2022.

Sprejema so se udeležili predsednik Mednarodne gasilske organizacije CTIF gospod Milan Dubravac in 
članice Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje, zmagovalke gasilskega olimpijskega tekmovanja za 
mladince. Pred sprejemom se je predsednik republike srečal s predstavniki Gasilske zveze Slovenije.

V letu 2022 je predsednik Pahor podelil 77 častnih pokroviteljstev, 11 dogodkov je je tudi sam udeležil. 
V obeh mandatih pa je predsednik podelil 1662 častnih pokroviteljstev nad humanitarnimi, kulturnimi, 
športnimi in drugimi prireditvami in projekti. 178 dogodkov od teh se je tudi sam udeležil.

2.	 Jabolko	navdiha

Jabolko navdiha je izvirno in posebno priznanje, ki ga predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vroča od 
leta 2013 posameznikom in organizacijam v znak občudovanja in hvaležnosti za dolgoletno delovanje ter 
izjemna dejanja na različnih področjih družbenega življenja, ki predstavljajo zgled in navdihujejo druge. 

Prejemniki prejmejo izvirno bronasto skulpturo priznanega slovenskega kiparja Boštjana Štineta na 
kamnitem podstavku in usnjeno mapo z utemeljitvijo. 

Jabolko navdiha je v letu 2022 prejelo 49, letos pa 11 posameznikov, skupin in organizacij, ki s svojimi 
edinstvenimi dejanji in delovanjem na različnih področjih družbenega življenja predstavljajo zgled in 
navdihujejo skupnost.

Science	Mamas'	Vaccine	Forum

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 29.12.2021 na posebni slovesnosti v Predsedniški palači 
vročil priznanje jabolko navdiha ustanoviteljicam spletnega foruma o cepivih Science Mamas' Vaccine 
Forum, ki ga sestavljajo Nataša Karas Kuželički, Simona Jurkovič Mlakar, Tijana Markovič, Jasna Omersel, 
Martina Gobec in Lucija Ana Vrščaj za ozaveščanje javnosti o pomenu cepljenja in moči znanosti na 
družbenih omrežjih.
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»Vročitev te nagrade, jabolka navdiha, eminentnim znanstvenicam, mamicam, prostovoljkam je zadnje 
protokolarno, a nadvse iskreno dejanje v letošnjem letu,« je ob vročitvi priznanja dejal predsednik 
republike in poudaril, da poslanstvo in delo prejemnic priznanja odraža značaj iztekajočega se leta in 
naših skupnih prizadevanj v boju z virusom. »Nič na bolj vključujoč način, povezano, integrirano, ne izraža 
značaja naših prizadevanj in želje, da ne odnehamo, da vztrajamo, da prepričujemo z resnico, kot delo teh 
prostovoljk, znanstvenic in mamic,« je dejal predsednik Pahor z besedami hvaležnosti, da so pripomogle 
k reševanju družbenih izzivov, zavoljo česar so si zaslužile to priznanje in naše veliko občudovanje.

Utemeljitev:

Jabolko	navdiha	ustanoviteljicam	spletnega	foruma	o	cepivih	Science	Mamas'	Vaccine	Forum,	ki	na	
družbenih	omrežjih	ozaveščajo	javnost	o	pomenu	cepljenja	in	moči	znanosti.

Nobeno dejanje ni pretežko in vsako vprašanje je pomembno, ko skrbimo za zdravje in življenje otrok in 
si prizadevamo, da bi jim omogočili lepo prihodnost. To najbolje vedo starši.

Z obdobjem pandemije covida-19 je za vse nastopil čas dodatne negotovosti in skrbi. Zaradi nove, 
neznane bolezni imamo nešteto vprašanj, pa tudi čedalje več pomislekov o ukrepih, ki preprečujejo 
širjenje bolezni. Radi bi jih razumeli. Šest mladih znanstvenic iz Slovenije, ki so hkrati tudi mlade mamice, 
se je zato odločilo, da bodo staršem na prijazen in prepričljiv način pomagale, da najdejo odgovore na 
vprašanja o cepljenju otrok.

Doktorice znanosti Nataša Karas Kuželički, Simona Jurkovič Mlakar, Tijana Markovič, Jasna Omersel in 
Martina Gobec ter doktorska študentka Lucija Ana Vrščaj se kot mlade mame zavedajo škodljivosti 
pomanjkanja pravih in verodostojnih informacij, zlasti ko gre za vprašanja, ki so v resnici življenjsko 
pomembna. Avgusta 2021 so zato na družbenem omrežju Facebook ustanovile skupino, da bi staršem 
na poljuden, jasen, znanstveno utemeljen način odgovarjale na vprašanja o cepivih. Spletno družbeno 
skupino so poimenovale Science Mamas' Vaccine Forum.

Od prvega odgovora, ki so ga zapisale, do danes, ko ima skupina že deset tisoč članov, sta njihovi vodili 
spoštljivo sporazumevanje in strokovnost. Vsaka objava prinese več pozornosti in nova vprašanja. Sočutni 
in splošno razumljivi odgovori, utemeljeni v aktualnih znanstvenih odkritjih in študijah, starše pomirjajo, 
zanimanje zanje pa je povsem preseglo pričakovanja ustanoviteljic, ki v skupini delujejo prostovoljno in v 
svojem prostem času. Ker je prošenj za pomoč vse več, sta se ustanoviteljicam pred kratkim pridružili še 
doktorici znanosti Anja Pišlar in Nina Grasselli Kmet.

Odgovorne znanstvenice in srčne mamice so več kot spletna skupina – so vzornice, ki nas s svojo 
odločenostjo, da se vključijo in pomagajo, opominjajo, kako pomembno je sodelovati, ko nastopijo težki 
časi, ljudje pa smo zbegani, negotovi, prestrašeni – ko iščemo odgovore, iščemo pomoč in uteho. Zato 
je skupina Science Mamas’ Vaccine Forum tudi zgled sodelovanja, človeške solidarnosti in povezanosti 
družbe.

Spletni forum mamic znanstvenic pa je navdihujoč tudi zato, ker nam kot družbi kaže, kako je na medmrežju 
moč na spoštljiv, verodostojen in vključujoč način najti svoje mesto in prepoznavnost. Dokazuje nam, da 
je splet lahko zavetje, v katerem si ljudje med seboj podajamo znanje in izkušnje, izražamo solidarnost in 
delimo dobroto, s tem pa pridobimo številčen odziv in navdihujemo.

Junaki	3.	nadstropja,	ki	so	ustanovili	Inštitut	Zlata	pentljica

Na slovesnosti ob podelitvi jabolka navdiha 11.2.2022 so svoje izkušnje in načrte za prihodnost predstavili 
"junaki 3. nadstropja", predsednik republike pa jim je ob tej priložnosti pripravil prav posebno presenečenje 
- posebej zanje je nastopil priljubljeni glasbenik Challe Salle.
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Kampanja ozaveščanja o raku v otroštvu in mladosti (International Childhood Cancer Day – ICCD) poteka 
od leta 2002, z njo je bil 15. februar razglašen za mednarodni dan boja proti otroškemu raku. Ta dan je 
namenjen ozaveščanju in razumevanja težav, s katerimi se srečujejo družine otrok in mladostnikov v času 
zdravljenja ter po njem.

Utemeljitev:

Jabolko navdiha podeljuje predsednik Republike Slovenije Borut Pahor "junakom 3. nadstropja", ki so 
ustanovili Inštitut Zlata pentljica, da nas ozaveščajo o raku pri otrocih in navdihujejo s svojo izjemno 
življenjsko močjo.

Junaki 3. nadstropja, ki so se zdravili ali se še vedno zdravijo na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične 
klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, so heroji. V najbolj ranljivem obdobju svojega življenja 
so se morali soočiti z rakom. Čeprav je kruta bolezen zaznamovala tudi njihove družine in prijatelje, mladi 
junaki ohranjajo nalezljivo vedrino in optimizem, s katerima opogumljajo drug drugega in tiste, ki jim 
stojijo ob strani. Z neverjetno energijo, ki se zdi osupljiva odraslim in neponovljiva vrstnikom, sprejemajo 
vse preizkušnje in bolesti v času zdravljenja in po njem. Uspe jim, da se njihove in naše solze umaknejo 
nasmehu brezmejne življenjske moči, ki nas navdihuje.

Inštitut Zlata pentljica je na pobudo otrok in mladostnikov nastal iz neformalne skupine »Gold Ribbon 
Slovenija«. V enem letu so brez finančne pomoči, le z iskrenim zanosom in odločnostjo, očarali celotno 
Slovenijo. Samo v mesecu septembru, ki je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku, so priredili 
ali sodelovali na triindvajsetih dogodkih. V sodelovanju z različnimi organizacijami uresničujejo svoje 
poslanstvo – javno in brez zadržkov govorijo o bolezni, zdravljenju in težavah, zaradi katerih so umaknjeni, 
včasih celo izločeni iz družbe. Da bi pomagali sebi in drug drugemu, so se morali naučiti vsega – od 
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javnega nastopanja do medsebojnega spoštovanja in spodbujanja, razumevanja drug drugega. Tako 
vzpostavljajo varno okolje, v katerem so vsi enako pomembni. Svoj prosti čas namenjajo bolnim otrokom 
in mladostnikom. Drug drugemu so v nenadomestljivo oporo, saj jih povezuje enaka preizkušnja, o kateri 
se lahko med seboj iskreno pogovorijo.

S svojim pogumom in jekleno voljo so v navdih tudi staršem, ki jih bolezen otroka hudo prizadene in potre. 
Pomagajo jim, da laže sprejmejo preizkušnje, skozi katere morajo skupaj. Starši opažajo, da je aktivna 
vloga ozaveščanja o raku pri otrocih marsikateremu otroku in mladostniku pomagala pri oblikovanju 
samopodobe in pridobivanju samozavesti. To je zelo pomembno, saj so zaradi zdravljenja več mesecev, 
včasih pa tudi let, izolirani od vrstnikov in normalnega življenja. 

Otroci in mladostniki Inštituta Zlata pentljica so tako navdihujoči, ker so se sami odločili, da postanejo 
glas vseh, ki se jih ne sliši in ne vidi - glas tistih, ki tega ne zmorejo sami. Srčno vez ohranjajo z mlajšimi 
junaki, ki imajo vedno posebno mesto na prireditvah, ki jih pripravljajo. Mlajši borci se pogosto znajdejo 
v naročju starejših, ki so doživeli podobno izkušnjo in jih zato lažje spodbudijo, naj gredo po njihovi poti, 
ko bodo na to pripravljeni. 

Junaki 3. nadstropja se zavedajo svojega poslanstva: hrabro so preživeli hudo bolezen in s to izkušnjo 
želijo svet spremeniti na bolje, otrokom in mladostnikom pomagajo bolezen razumeti in jih opogumljajo 
s srčnostjo, odločnostjo in iskrenostjo. Za takšen navdih življenja si zaslužijo naše iskreno spoštovanje, 
neomajno podporo hvaležnost.

Državni	 panožni	 nordijski	 center	 Kranj	 za	 sistematično	 delo	 z	 mladimi	 športnimi	 talenti	 in	 za	
spodbujanje	razvoja	tekmovalcev	in	tekmovalk	na	športnem	in	izobraževalnem	področju	

Priznanje predsednika republike je 30.3.2022 v imenu Gimnazije Franceta Prešerna Kranj prevzela 
ravnateljica Mirjam Bizjak, v imenu Smučarske zveze Slovenija pa direktor Uroš Zupan. 
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Predsednik republike je poudaril, da imajo mlade športnice in športniki trden moralni kompas, vrednote, 
ki jim sledijo, vizijo in so kot šampioni tudi vztrajni. »Naj bo današnje jabolko navdiha oblika zahvale z 
moje strani in s strani države vsem tistim, ki v času vzgoje in izobraževanja skrbijo za osebnostno rast 
naših športnic in športnikov – tistih, ki šele nastajajo, tistih, ki že osvajajo medalje in tistih, ki s svojimi 
uspehi v življenju po šampionski karieri dajejo orientir mladim ljudem, da jih športni dosežki navdihujejo 
in jim sledijo,« je ob vročitvi priznanja dejal predsednik Pahor.

Slovesnosti so se udeležili članice slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih in člani moške 
reprezentance v smučarskih skokih.

Utemeljitev:

Jabolko	 navdiha	 za	 sistematično	 delo	 z	 mladimi	 športnimi	 talenti	 in	 za	 spodbujanje	 razvoja	
tekmovalcev	 in	 tekmovalk	 na	 športnem	 in	 izobraževalnem	 področju	 prejme	 Državni	 panožni	
nordijski	center	Kranj,	ki	sta	ga	ustanovili	Gimnazija	Franceta	Prešerna	Kranj	in	Smučarska	zveza	
Slovenije.

Kako graditi kariero vrhunskega športnika in hkrati pridobiti kakovostno splošno izobrazbo, je eno od 
vprašanj, ki si ga zastavljajo nadarjene mlade športnice in športniki, ko razmišljajo o svoji prihodnosti. 
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj in Smučarska zveza Slovenije sta skupaj poiskali odgovor na to 
vprašanje in ustanovili edinstveni vzgojno-izobraževalni center, v katerem lahko mladi izberejo oboje ter 
hkrati postanejo vrhunski športni tekmovalci in uspešni dijaki. V sodelovanju z Dijaškim domom Kranj in 
ob podpori ministrstva za šolstvo sta leta 2004 odprli Državni panožni nordijski center Kranj in dijakom, ki 
so vrhunski športniki ali bodo to postali, ponudili novo obliko šolanja in treniranja. 

Gre za skupni projekt pedagogov, športnih trenerjev in drugih. Vsi, ki so bili vključeni v projekt, so drug 
drugega podpirali in si pomagali. »Temeljni namen je bil že od začetka tudi razvijanje osebnosti. Želeli smo, 
da se tekmovalec razvija na osebnem in športnem področju, ne da bi pri tem žrtvoval eno ali drugo,« pove 
Sašo Komovec, nekdanji smučarski skakalec, danes pa zaposlen v centru. Uspešno so vzpostavili inovativni 
vzgojno-izobraževalni sistem in skupaj z dijaki ustvarili svojevrstno skupnost, ki jo v olimpijskem vzdušju 
žlahtnijo sodelovanje, povezanost in tovarištvo. 

Cilj Državnega panožnega nordijskega centra Kranj je celostni razvoj mladih tekmovalcev na športnem in 
izobraževalnem področju. Pedagogi in trenerji mladim namenjajo veliko pozornosti, saj želijo, da bi bili 
dobro pripravljeni na življenje med športno kariero in po njej. Manjše učne skupine dijakinjam in dijakom 
omogočajo osebni pristop in različne oblike podpore, na voljo pa jim je tudi izobraževanje po spletu. 

»Leta 2004 se je ideja o državnem panožnem nordijskem centru začela z enim trenerjem in kombijem, zdaj 
imamo 62 skakalcev in skakalk, kombinatorcev in kombinatork iz celotne Slovenije,« se je ob 15-letnici 
delovanja centra leta 2019 spominjal Gorazd Pogorelčnik, ki pri Smučarski zvezi Slovenije vodi panogi 
smučarski skoki in nordijska kombinacija. Od tedaj se je center še bolj okrepil, dopolnil ga je državni 
panožni center za tek in biatlon, ki je prvo generacijo tekmovalcev sprejel v šolskem letu 2019/2020.

Državni panožni nordijski center Kranj danes obiskujejo nadarjeni najstniki iz vse Slovenije. Tam se učijo, 
trenirajo, preživljajo prosti čas, odraščajo v odgovorne ljudi in izjemne športnike. Uspešnost centra potrjujejo 
številni najuspešnejši in najprepoznavnejši slovenski športniki in športnice, med njimi Peter Prevc, Primož 
Roglič, Nika Križnar, Urša Bogataj, Špela Rogelj, Ema Klinec, Žan Košir, Vesna Fabjan in drugi. V manj kakor 
dveh desetletjih od ustanovitve je center postal slovenski nordijski panteon mladih talentov. To potrjuje 
izjemno uspešna letošnja sezona, v kateri so se članice slovenske ženske reprezentance v smučarskih 
skokih uvrstile v svetovni in olimpijski vrh, izjemne dosežke so dosegli člani moške reprezentance v 
smučarskih skokih in v Planici sijajno končali sezono, Žiga Jelar pa je osvojil mali kristalni globus. Urša 
Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc so skupaj postali prvi olimpijski prvaki v zgodovini mešanih 
smučarskih skokov na olimpijskih igrah.
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Državni panožni nordijski center Kranj je svež in navdihujoč primer vrhunske izobraževalne institucije, po 
kateri se zgledujejo v Evropi, Združenih državah Amerike in na Kitajskem. Dokazuje, da uspehi športnic 
in športnikov temeljijo na sistematičnem strokovnem delu in predanem človeškem pristopu pedagogov, 
trenerjev in drugih, ki se zavedajo svojega poslanstva in mladim pomagajo, da postanejo izobraženi 
vrhunski športniki in sijajne, navdihujoče osebnosti, po katerih se lahko zgledujemo vsi.

Gimnazija	Celje	–	Center	in	ravnatelj	Gregor	Deleja

Predsednik republike se je 13.4.2022 v Narodnem domu v Celju udeležil Pomladnega koncerta, 
ki ga Gimnazija Celje – Center tradicionalno pripravlja ob prazniku Mestne občine Celje. Na koncertu 
jim je predsednik republike vročil priznanje jabolko navdiha in dejal, da s svojim pristopom k vzgoji 
in izobraževanju navdihujejo tudi druge šole po Sloveniji. »Poleg znanja jim dajete priložnosti, da se 
oblikujejo v svobodne, ustvarjalne, radovedne osebnosti, ki razumejo, da vstopajo v tekmovalen svet in 
svoje vrednote poskušajo oblikovati v moralni kompas,« je dejal predsednik Pahor.

Utemeljitev:

Gimnazija Celje – Center ali na kratko GCC zase pravi, da je »enostavno drugačna«. Stara je skoraj 110 
let, a poka od mladosti. V marsičem je prva, velikokrat najboljša, vedno posebna. Skoraj desetletje jo 
vodi ravnatelj Gregor Deleja, ki je na gimnazijo prišel leta 2004 kot učitelj glasbe in danes velja za enega 
najprodornejših ravnateljev pri nas.

Številne dejavnosti, ki jih ob podpori profesorjev izvajajo gimnazijci, so zelo odmevne tako v Celju in 
Sloveniji kakor tudi v svetu. Dijaki in dijakinje Gimnazije Celje – Center dosegajo odlične učne uspehe, 
visoke uvrstitve na domačih in mednarodnih tekmovanjih, zavidljive dosežke v umetnosti, športu in pri 
raziskovalnem delu. A to je šele prvi del.

Ob tem se namreč lotijo vsega: imajo več kakor sedemdeset obšolskih dejavnosti in projektov, med 
njimi več gledaliških skupin, pripravljajo predstave senčnega gledališča, imajo filmski in video krožek, 
gimnazijsko glasilo Sledko, debatni klub, devet v Sloveniji in mednarodno prepoznavnih glasbenih zasedb, 
med katerimi je fantovska zasedba a capella in zdaj še glasbena skupina, ki bo Slovenijo predstavljala na 
letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije. Celjane vsako leto razveselijo s pomladnim koncertom, ki v 
Narodni dom privabi staro in mlado ter njihova srca napolni z vedrino in upanjem.
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Prav za to gre – na Gimnaziji Celje – Center se naučiš, da s tem, ko daješ, dobivaš; ko deliš, množiš – 
nazadnje so dijaki bolj povezani med seboj, hkrati pa tudi s skupnostjo. Celje z okolico jih prepoznava kot 
uspešne in prodorne ljudi, ki, čeprav mladi, že sooblikujejo podobo sveta, v katerem živijo.

Pri tem niso samo zabavni, iskrivi in podjetni – kadar je treba, pokažejo tudi srčnost in solidarnost. Petnajst 
let je, odkar so priredili veliki dobrodelni koncert in z njim zbrali sredstva za pomoč ob poplavah, in odtlej 
ga pripravijo vsako leto. Z geslom »Majhni junaki, veliki koraki« so v tem času s koncerti zbrali več kakor 
60.000 evrov ter jih namenili žrtvam naravnih in prometnih nesreč, vrstnikom in družinam v stiskah, 
otrokom, obolelim za rakom, in drugim.

»Prav obdobje srednješolskih let je ključno, da najdeš svoje mesto pod soncem,« pravi ravnatelj Gregor 
Deleja, ki v dijakinjah in dijakih spodbuja odprtost, izvirne ideje, kritično mišljenje, spoštljivo izražanje 
mnenj, četudi morda niso v skladu z ustaljeno doktrino, boj za pravice in predvsem ustvarjalnost. Prepričan 
je, da mora biti šola v živem stiku z lokalno skupnostjo, učitelj pa v nenehnem odnosu z družbo. Znati 
mora prepoznati duh časa, utrip in potrebe ter poučevati in vzgajati tako, da mladi na svet in spremembe 
v njem gledajo samozavestno in z upanjem, ne s skrbjo. »Učitelj, ki se ne zaveda moči svojega poklica, 
ne bi smel učiti,« je jasen.

Gimnazija Celje – Center, njen ravnatelj Gregor Deleja, dijakinje, dijaki, profesorji, profesorice in vsi drugi 
zaposleni v šoli so nam s svojim delom, uspehi, mladostno samozavestjo in zrelo človečnostjo v veselje, 
ponos in navdih.

Junakinje	in	junaki,	ki	premagujejo	požare	na	Slovenskem	ter	ščitijo	ljudi	in	njihovo	premoženje

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 7.9.2022 na Brdu pri Kranju priredil sprejem v znak 
hvaležnosti gasilcem, predstavnikom vodstva intervencij in ostalim predstavnikom služb ter srčnim 
posameznikom in prostovoljcem, ki so v tem letu sodelovali pri gašenju največjih požarov v zgodovini 
Republike Slovenije. Sprejema so se udeležili predstavniki vseh organizacij, poklicnih in prostovoljnih, ki 
so sodelovale v intervencijah.
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Utemeljitev:

V letu 2022 je Slovenijo prizadelo več požarov, med njimi tudi največji v zgodovini naše domovine. 
Najobsežnejša in najzahtevnejša intervencija je bila na Krasu, kjer se je več kot dvajset tisoč ljudi 15 dni 
borilo z ognjenimi zublji in branilo ljudi, da jim ogenj ne bi vzel vsega.

Ob trdni podpori Civilne zaščite in enot sistema zaščite in reševanja je v intervenciji na Krasu sodelovalo 
skoraj 15.000 prostovoljnih gasilcev iz več kot 1.000 prostovoljnih gasilskih društev iz vse Slovenije, 
200 poklicnih gasilcev, 3.000 pripadnikov Slovenske vojske, več kot 700 gozdarjev, 565 policistov, 369 
pripadnikov enot Rdečega križa, 135 pripadnikov državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi, 73 članov ekip nujne medicinske pomoči, iz zraka so s poleti pomagali člani več aeroklubov, na 
pomoč so priskočili tudi iz tujine in gospodarstva.

Težke razmere so pokazale, kdo so resnične junakinje in junaki, vendar so rodile tudi nove. Prostovoljke 
in prostovoljci so prišli od blizu in daleč, da bi pomagali – kjer koli in kakor koli. Krajanke in krajani so se 
ob podpori lokalnih skupnosti organizirali kar sami. Poskrbeli so, da so si vsi, ki so stali neposredno pred 
ognjenimi zublji, lahko za trenutek oddahnili, se okrepčali in si tako nabrali moči za nadaljnje delo, ki mu 
včasih ni bilo videti konca. Vse je bilo strah, kaj se lahko zgodi. A čutili so, da morajo pomagati, saj jih je 
navdihnila povezanost in požrtvovalnost ljudi, ki so prišli iz oddaljenih krajev, da bi jim pomagali zaščititi 
njihove domove. Odrasli so pripravljali obroke in razdeljevali pijačo, najmlajši pa niso stali križem rok. 
Risali so plakate podpore, ob cestah pripravljali postojanke z osvežilnimi pijačami in krepčili, darovali so 
svojo počitniško žepnino, da bi lahko gasilci zaščitili dom njihovih sovrstnikov. Vsak stisk roke, osebno 
izrečena zahvala ali tista, zapisana na plakatih ob cesti, so bili iskreni. Drug drugemu so vlivali življenjsko 
moč in spodbudo.

Čeprav je bila intervencija na Krasu največja, ni bila edina. Bilo jih je več, med njimi tudi na Potoški gori 
in na Socerbu. In tudi tam ste gasilke in gasilci in drugi pripadniki sistema zaščite in reševanja dali vse od 
sebe in izkazali hrabrost, ki ji ni para. Velika požrtvovalnost sodelujočih, strokovnost in dobro voditeljstvo 
poveljujočih so, kljub zahtevnim razmeram, botrovali uspešnemu zaključku vseh intervencij in zaščiti ljudi 
ter njihovega premoženja.

Takšna povezanost vseh je izjemna in navdihuje vso Slovenijo. Na pogoriščih je vzklilo seme človečnosti in 
solidarnosti, ki je zraslo v povezano skupnost, kjer vsi živimo in dihamo drug za drugega. Zaradi odličnega 
sistema in več deset tisoč prostovoljcev z različnih področij ste vsi pripadniki sistema zaščite in reševanja 
najbolj pristno zagotovilo, da smo v vaših rokah varni in da nam boste stali ob strani, če se bomo znašli 
v stiski.

Zato je jabolko navdiha izraz občudovanja in hvaležnosti vseh državljank in državljanov, prebivalk in 
prebivalcev Republike Slovenije. Tako čutimo do vas, junakinj in junakov, imenovanih in neimenovanih, 
ob sijajno opravljenem delu in srčnosti, ki nas navdihujeta.

Med nami imate posebno mesto. Z vašimi dejanji ste v skupnosti ustvarili močno vez, ki je nič ne more 
prekiniti. To je veličina junakinj in junakov, ki postanejo legende in navdihujejo v večnosti.

Dr.	Simona	Gerenčer,	Matjaž	Juhart,	Bojan	Mord	in	Jože	Tekavčič

Predsednik Pahor je 14. 11. 2022 na posebni slovesnosti ob dnevu slovenskega znakovnega jezika vročil 
priznanja jabolko navdiha dr. Simoni Gerenčer, Matjažu Juhartu, Bojanu Mordu in Jožetu Tekavčiču, ki s 
svojimi dejanji simbolizirajo vrednote solidarnosti, inkluzivnosti in življenjske moči ljudi, ki delujejo za 
skupno dobro.

Dan slovenskega znakovnega jezika v Republiki Sloveniji zaznamujemo od leta 2014, ko je Vlada 
Republike Slovenije na pobudo predsednika Republike Boruta Pahorja in na predlog Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije razglasila 14. 
november za dan slovenskega znakovnega jezika v Republiki Sloveniji.
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Dr.	 Simona	 Gerenčer,	 začetnica	 znanstvenega	 raziskovanja	 in	 strokovnega	 dela	 z	 ljudmi	 z	
gluhoslepoto	v	slovenskem	prostoru,	soustanoviteljica	Združenja	gluhoslepih	Slovenije	DLAN	ter	
pobudnica	vpisa	jezika	gluhoslepih	v	Ustavo	Republike	Slovenije.

Dr. Simona Gerenčer je zaposlena kot generalna sekretarka in strokovna vodja Združenja gluhoslepih 
Slovenije DLAN. Skupaj z ljudmi z gluhoslepoto in strokovno ekipo razvija jezik gluhoslepih in številne 
načine sporazumevanja. Je tolmačica za slovenski znakovni jezik in jezik gluhoslepih, pa tudi supervizorka 
na področju socialnega varstva in soustanoviteljica Združenja tolmačev gluhoslepih Slovenije – TAKTIL. V 
obdobju 2020–2024 je tudi članica predsedstva Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.

Sodeluje v raziskavah, domačih in mednarodnih projektih, je avtorica številnih člankov in knjig s področja 
gluhoslepote, dejavna pa je tudi na področju socialnega in invalidskega varstva.

V letih 2019–2021 je bila članica strokovne skupine Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije 
za vpis znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije.

Dr. Simona Gerenčer je zaslužna zlasti za to, da je naša ustava prva na svetu, ki vsebuje tudi določbo o 
jeziku gluhoslepih, s čimer je Republika Slovenija v svetovnem merilu ena prvih držav pri prizadevanjih za 
izboljšanje položaja ene najranljivejših skupin in velik zgled drugim državam na tem področju.

S svojim neutrudnim delom dr. Simona Gerenčer izjemno navdihuje ne le gluhoslepe in njihove družine, 
pač pa celotno družbo.

Matjaž	Juhart,	sekretar	Zveze	društev	gluhih	in	naglušnih	Slovenije	ter	idejni	oče	vpisa	slovenskega	
znakovnega	jezika	v	Ustavo	Republike	Slovenije.

Matjaž Juhart je kot idejni oče ustavne pobude in ustavne spremembe s sodelavci ter ob podpori matične 
organizacije, Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, kjer je predavatelj, Nacionalnega sveta 
invalidskih organizacij Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike 
Slovenije, Vlade Republike Slovenije ter številnih uporabnikov in strokovnih sodelavcev vodil in usklajeval 
prizadevanja za vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo.
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Ta ustavna pravica zdaj omogoča podlago za reševanje izzivov oseb z gluhoto in gluhoslepoto pri reševanju 
vsakodnevnih potreb: od področja izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja, življenja in dela pa vse do 
kakovostnega staranja.

Delo pri ustavni spremembi je bilo zahtevno in naporno nadaljevanje dolgotrajnega dela Zveze društev 
gluhih in naglušnih Slovenije. Vlada Republike Slovenije je nazadnje sprejela sklep o razglasitvi dneva 
slovenskega znakovnega jezika, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije pa sklep o vpisu slovenskega 
znakovnega jezika v register nesnovne kulturne dediščine.

Ustavna sprememba pa nikoli ni bila končni cilj. Pomeni temelj za nadaljnje kakovostno in strokovno delo 
na številnih področjih, povezanih z naglušnimi in gluhimi osebami ter njihovimi najbližjimi.

Matjaž Juhart je zaradi invalidnosti svojih staršev zelo zgodaj spoznal potrebe po vključevanju invalidov 
v družbo in nujnost vključujoče družbe zanje, zato je ves svoj trud že zgodaj usmeril v prizadevanja za 
pravičnejšo družbo, ki dosledno spoštuje človekove pravice, vidi in upošteva pa tudi najšibkejše in pomoči 
potrebne. Njegova solidarnost je navdih za strpnejšo in bolj vključujočo skupnost.

Bojan	Mord,	ki	kljub	okvari	sluha	izpolnjuje	svoje	življenjske	cilje.

Bojan Mord živi z ženo in tremi otroki v družini, kjer imajo vsi okvaro sluha. Tudi njegovi starši in brat 
so bili gluhi. Ne glede na to je bil zelo aktiven dijak Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana ter je v času 
šolanja postal predsednik dijaške skupnosti in član sveta zavoda.

Po končani srednji šoli se je vpisal na Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, Oddelek za 
tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, smer Grafična tehnologija, pri čemer je bil prehod z zavoda za gluhe in 
naglušne na študij izredno težak.

Bil je prvi učenec tega zavoda, ki je pridobil strokovni naziv diplomirani inženir grafične tehnologije. 
Najprej se je zaposlil v založništvu, kmalu zatem pa ga je ravnateljica srednje šole zavoda za gluhe 
in naglušne povabila, da postane učitelj strokovnih predmetov na smeri Medijski tehnik. V zavodu je 
zaposlen že več kot 20 let.

Bojan Mord je svetel zgled gluhim dijakom in študentom ter vsem okoli sebe. Opravil je tudi pedagoško-
andragoško izobraževanje, defektološko dokvalifikacijo, strokovni izpit za strokovne delavce na področju 
vzgoje in izobraževanja, kjer je dosegel naziv svetnik, prevzel številne pomembne funkcije v organih 
zavoda, predaval na številnih kongresih doma in v tujini, kot prvi gluhi učitelj je poučeval na Ekonomski 
gimnaziji in srednji šoli Radovljica, opravil izpit za člana komisije NPK za slovenski znakovni jezik ter 
ustanovil podjetje TIPK, d. o. o., s prvo klasično televizijo za gluhe in naglušne.

Bojan Mord razbija številne predsodke in tabuje. S šestimi gluhimi sodelavci je štiri leta vodil in urejal 24-
urni klasični televizijski program TIPK TV, ki je bil med prvimi tovrstnimi na svetu ter je zgled priprave novic 
in sporočanja informacij za gluhe. Ledino je oral tudi na področju prilagoditve številnih spletnih portalov, 
namenjenih gluhim. Sodeloval je pri pripravi mednarodnega košarkarskega kampa Mihe Zupana in bil 
njegov gluhi tolmač v oddaji Zvezde plešejo, pa tudi soorganizator nepozabne gledališke predstave »Ali se 
slišimo?«. Je certificirani tolmač slovenskega znakovnega jezika in prvi gluhi sodni tolmač na Slovenskem.

Bojan Mord je ustanovil neprofitno organizacijo Hišo slovenskega znakovnega jezika in ostaja dejaven na 
področju vključenosti gluhih in naglušnih oseb, ki v njegovem delu in dosežkih najdejo navdih, kako je 
okvara sluha lahko sopotnica, in ne ovira.
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Jože	Tekavčič,	gluhoslepi	umetnik	z	izjemno	voljo	do	življenja	in	ustvarjanja.

Jože Tekavčič je popolnoma izgubil vid in sluh, a kljub temu aktivno deluje in ustvarja.

Kot otrok je med igro padel in popolnoma oglušel. Kljub temu se je v zavodu za gluhe izučil za mizarja in 
našel zaposlitev. Med delom se mu je zgodila nesreča, v kateri si je poškodoval oko. Preselil se je v Škofjo 
Loko in se zaposlil v tamkajšnjem centru za slepe in slabovidne. Nekega dne mu je na poti v službo na 
poledenelem cestišču tako močno spodrsnilo, da je ob udarcu v glavo popolnoma oslepel.

Kljub žalostni usodi Jože Tekavčič ni izgubil volje do življenja. Nenehno in neomajno dokazuje, da tudi 
najtežja invalidnost ni in ne sme biti vzrok za samoizolacijo, umik iz družbe ter opustitev dejavnega 
življenja. Je redni udeleženec vseh srečanj Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS 
Kranj, javnost pa navdušuje s kulturnimi nastopi na različnih predstavah po Sloveniji. Na izletih, ki se jih 
udeležuje, vedno znova preseneča s poznavanjem slovenske kulturne dediščine, zgodovine in geografije. 

Še vedno rad ustvarja v svojem mizarskem poklicu, sestavlja miniaturno pohištvo in unikatne ptičje hiške. 
Zdi se, kot da zanj ni meja.

V Sloveniji je postal prepoznaven zaradi nastopov na gledaliških odrih in različnih proslavah. Ob vpisu 
slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije je nastopil na slovesnosti 
v Cankarjevem domu v Ljubljani, občinstvo pa je ganil tudi ob mednarodnem dnevu gluhih v Tržiču z 
nepozabno pripovedjo o občutkih in dojemanju sveta gluhoslepega človeka. Predstavo je odigral večkrat 
in za vedno ostal v srcih vseh, ki so mu imeli priložnost prisluhniti.

Jože Tekavčič je umetnik življenja, ki s svojo ustvarjalnostjo navdihuje in navdušuje.

3.	Zahvale	predsednika	Republike	Slovenije

Zahvala predsednika republike je posebno priznanja, s katerim želi predsednik Pahor izraziti hvaležnost 
posameznikom in organizacijam. Za zahvalo se je odločil zaradi prevelike vrzeli med ustno zahvalo in 
uradnim odlikovanjem. Zahvala predsednika republike je listina v lični usnjeni mapi, na kateri je odtis 
stilske upodobitve Predsedniške palače, izdelane ob 120. obletnici njene izgradnje in 100. obletnici prve 
slovenske narodne vlade, ki je v njej krajši čas zasedala. 

Predsednik je v letu 2022 podelil 26 zahval, vseh skupaj v času svojih mandatov pa je podelil 78 Zahval 
predsednika Republike Slovenije.

Med drugim so zahvale prejeli:

Zadružna	zveza	Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 9.6.2022 udeležil slavnostne akademije ob 150-letnici 
zadružništva v Sloveniji in 50. obletnici ponovne ustanovitve Zadružne zveze Slovenije. Predsednik 
Pahor je bil na prireditvi slavnostni govornik in je Zadružni zvezi Slovenije ob 150-letnici organiziranega 
zadružništva na Slovenskem in 50. obletnici ponovne ustanovitve Zadružne zveze Slovenije vročil Zahvalo 
predsednika Republike Slovenije za nenadomestljivo vlogo pri razvoju slovenskega podeželja in za skrb 
za povezovanje ljudi, ki s podeželjem živijo.
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Govor predsednika Republike Slovenije

Spoštovani gospod predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič,

spoštovani gospod predsednik državnega sveta Alojz Kovšca,

visoki gostje,

gospe in gospodje.

Spoštovani gospod Florjančič, z veseljem sem sprejel vaše povabilo in priložnost, da skupaj praznujemo 
vaši imenitni obletnici. Prav rad govorim na slovesnostih, ki praznujejo 150. obletnice: zdi se mi, da lahko 
v ravnanjih in razmišljanjih Slovencev v času druge polovice 19. stoletja najdem navdih in korajžo, ki ju 
potrebujemo tudi danes.

Govorim o času velikega povezovanja Slovencev. Pomlad narodov je dala moč in zagon za politično zorenje 
in osvobajanje tudi nam, slovenskemu narodu. Oblikoval se je naš narodni program. Njegovi osrednji 
zahtevi sta bili Zedinjena Slovenija in pravica do uradne rabe slovenščine. Šlo je za to, da postanemo sami 
svoj gospodar, gospodar na svoji zemlji. Da vzamemo svojo usodo v svoje roke in odgovornost zanjo na 
svoja pleča.

To je bil velik čas. Na taborih, od prvega v Ljutomeru pred nekaj več kot 150 leti, prek vseh, ki so 
sledili v Žalcu, Šempasu, Sevnici, Vižmarjih in naprej, so stremljenja prvih vizionarjev med ljudmi dobivala 
plebiscitarno podporo. Slovensko taborsko gibanje je programu Zedinjene Slovenije zagotovilo njegovo 
legitimnost. Ljudje so se povezovali v združenjih in idejah: nastajala so društva, gasilska in planinska, 
nastajale so prve zbornice od odvetniške do zdravniške, dobili smo prve slovenske časopise in prve 
domače posojilnice, iz tistega časa imamo tako sijajno dediščino kot so Narodni domovi od novomeškega 
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in ljubljanskega do celjskega in mariborskega ter tistega v Trstu. Za vse te zamisli in dosežke so pobudniki 
našli lastna sredstva, prepričani, da je mogoče razvoj Slovencev pospešiti s skrbnim gospodarjenjem in 
iskrenim sodelovanjem.

Seme upanja in hrepenenja, narodne samobitnosti in celo poznejše državnosti, ki je bilo vrženo na taborih, 
je vzklilo.

Prepričan sem, da tudi tedaj ljudje niso bili vsi istih misli. Ljudje so imeli – in imamo – različna politična 
prepričanja in vsak zase svoje sanje. A mislim, da lahko gremo prav v tiste čase po navdih zavedanja, da 
moramo za velike zgodovinske dosežke stopiti skupaj. V vabilu na Tabor v Ljutomeru leta 1868 je skoraj 
preroško zapisan pomen sloge: »Samo če bomo iz vseh stanov združeni sklepali in sklenili, potem bomo 
kaj dosegli, da nam bo boljše šlo, nego zdaj.«

Kmetje, ki jih je v zgodovini trdo preizkušala vsaka doba, so se tega zavedali še na posebej stvaren način. 
Nastanek prvih zadrug je bil rezultat negotovih razmer in nezmotljive kmečke logike: preprosti, večinoma 
nešolani ljudje so z njim postavili poslovni sistem solidarnosti in sodelovanja, za katerega se danes zdi, 
da bo prav mogoče postal poslovni model prihodnosti. Ne gre drugače, kot da na dosežke, ki jih imate za 
seboj, gledamo z velikim občudovanjem!

Zdi se, da prihajajo časi novih negotovosti. V tem trenutku ima svet okoli nas več vprašanj kot dobrih 
odgovorov zanje. 

Zdi se mi, da prav med vami lahko najdem potrditev, da so bila zadnja desetletja za vas lažja in lepša tudi 
zaradi številnih evropskih spodbud za razvoj kmetijstva in podeželja. Tvegam oceno, da je danes pri nas 
razkorak med podeželskim in mestnim življenjem manjši kot je bil kdajkoli! Zasluge za to, da je življenje 
na podeželju danes vse bolj privlačno, pripisujem tudi vam. Z vztrajnostjo in neuklonljivo voljo, predvsem 
pa z ljubeznijo do rodne grude, ste za slovensko podeželje in za ljudi, ki tam žive, naredili, kar je bilo treba 
in mogoče. 

Zato lahko z upanjem gledamo v novo dobo.

Dovolite, gospod predsednik, da vas povabim, da se mi pridružite na odru.

Zahvalo predsednika Republike Slovenije prejme Zadružna zveza Slovenije ob 150-letnici organiziranega 
zadružništva na Slovenskem in 50. obletnici ponovne ustanovitve Zadružne zveze Slovenije za 
nenadomestljivo vlogo pri razvoju slovenskega podeželja in za skrb za povezovanje ljudi, ki s podeželjem 
živijo.

Iskrene čestitke.

Sindikat	obrti	in	podjetništva	Slovenije	

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 22.6.2022 udeležil slavnostnega kongresa Sindikata 
obrti in podjetništva Slovenije. Predsednik republike je bil častni pokrovitelj slavnostnega kongresa ob 
70-letnici delovanja Sindikata obrti in podjetništva Slovenije in je na slovesnosti nastopil kot slavnostni 
govornik. V slavnostnem govoru se je poklonil dolgi tradiciji in pomembnim dosežkom, ki so zaznamovali 
sedem desetletij delovanja Sindikata obrti in podjetništva Slovenije. Med drugim je izpostavil pionirske 
dosežke sindikata, ki so bili navdih in vzor za kasnejše delovanje sindikatov, med katerimi je sopodpis prve 
in najstarejše kolektivne pogodbe v državi pred več kot 50 leti. »Verjamem v sindikalizem in sindikalno 
sodelovanje,« je ob tem poudaril predsednik Pahor in posebej izpostavil pomembno poslanstvo, ki ga 
sindikat opravlja na področju varovanja pravic delavk in delavcev. Dejal je, da si brez sindikatov ne 
predstavlja solidarnega in uravnoteženega delovanja v korist ljudi, ob tem pa je posebej poudaril pomen 
socialnega dialoga in spomnil na svoja prizadevanja za njegovo obnovitev lani. V sedanjih okoliščinah je 
izrazil visoka pričakovanja za čimprejšnjo obnovitev dialoga.
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V sklepnem delu slavnostnega govora je predsednik Pahor Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije 
ob 70-letnici delovanja vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za dolgoletno zavzeto skrb za 
pravice delavk in delavcev v obrti in podjetništvu ter odgovorno vlogo v socialnem dialogu. Sprejela sta jo 
predsednik sindikata Matjaž Podvinski in generalna sekretarka Ana Čermelj.

Natečaj	Prostovoljec	leta	

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 27.6.2022 priredil sprejem ob zaključku natečaja Prostovoljec 
leta 2021. Predsednik republike je bil že deseto leto zapored častni pokrovitelj natečaja in je imel na 
prireditvi slavnostni nagovor. 

»Ko stojim pred vami in vam gledam v oči, vidim svet, kakršen bi moral biti. Svet, utemeljen na solidarnosti, 
sodelovanju, sočutju, človeški toplini in nesebičnosti. Svet, v katerem nihče ne bo ostal zadaj, saj se 
bo vedno našla roka, ki mu bo pomagala, da nadaljuje svojo pot,« je v slavnostnem nagovoru dejal 
predsednik republike in poudaril, da je bila Slovenija od nekdaj in po tradicijo zelo solidarna družba, kar se 
prenaša iz generacije v generacijo. »Ko prebiram Skupna poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za 
pretekla leta me vedno znova presunejo, navdušijo in ganejo številke, ki so tam zapisane. Prostovoljk in 
prostovoljcev je blizu 300 tisoč, kar je skoraj 15 odstotkov prebivalstva Slovenije. V vpisniku prostovoljskih 
organizacij je bilo avgusta 2020 vpisanih kar 2.150 organizacij. Prostovoljke in prostovoljci opravite več 
kot 11 milijonov ur prostovoljskega dela. To je neverjetno. En človek bi toliko ur moral opravljati več kot 
1.300 let. In to so zgolj zabeleženi podatki. V resnici je prostovoljskega dela opravljenega še več,« je dejal 
predsednik Pahor in prostovoljkam in prostovoljcem izrazil globoko hvaležnost za pomembno poslanstvo, 
ki ga opravljajo v družbi.

Ob tej priložnosti je predsednik Pahor vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije, ki jo je ob 20-letnici 
prejel natečaj Prostovoljec leta v izvedbi Mladinskega sveta Slovenije za dve desetletji spodbujanja 
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prostovoljstva in vrednot človečnosti, ki plemenitijo družbo. Zahvalo je sprejel Miha Zupančič, predsednik 
Mladinskega sveta Slovenije.

Predsednik republike je na slovesnosti tradicionalno vročil plaketo za Naj prostovoljski projekt 2021, ki je 
postal projekt Lahko berljiva Ustava Republike Slovenije za približevanje temeljnega dokumenta države 
ljudem.

Pia Oražem je postala Naj mladinska voditeljica 2021, Naj mladinski projekt 2021 pa Noč čarovnic v izvedbi 
Mladinskega centra Krško. Priznanje za posebne dosežke sta prejela Marika Haler in Branko Lepičnik. 
Julija Kordež in Jakob Osredkar sta postala naj prostovoljka in prostovoljec v starosti pod 30 let, Marjetica 
Stojanović Verdinek in Dejan Sotirov pa naj prostovoljka in prostovoljec nad 30 let.

Pomurski	sejem

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 20.8.2022 v Gornji Radgoni udeležil slovesnosti ob 
odprtju jubilejnega 60. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA. Predsednik Pahor je bil na 
prireditvi slavnostni govornik.

Ob tej priložnosti je predsednik Pahor Pomurskemu sejmu vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije 
za 60 let uspešnega prirejanja mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA, ki spodbuja odličnost, 
povezovanje in mednarodno sodelovanje v kmetijstvu in živilstvu ter razvoj slovenskega podeželja. 
Zahvalo je prevzel predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec.

Predsednik republike si je sejem tudi ogledal v spremstvu ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Irene Šinko ter predsednika uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca.
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Govor predsednika Republike Slovenije

Spoštovani gostje, domači in tuji,

gospe in gospodje.

Prav zares si štejem v veliko čast, da letos otvarjam jubilejni sejem AGRA. Tudi sicer ga z veseljem 
obiskujem že četrt stoletja. Ob tej priložnosti se znova spomnim važnih besed znanega pokojnega Pomurca 
Ferija Horvata, ki mi je sredi 90. let dejal, da »če hočeš kaj pomeniti na državni politični ravni, ne smeš 
manjkati na Pomurskem sejmu«. Verjetno je hotel reči, da gre pri kmetijstvu za veliko več kot za pridelavo 
hrane. Gre za ohranjanje poseljenosti, obdelane kulturne kraje, ohranjanje jezika in tradicionalnih običajev 
ter skrb za snovno in osnovno kulturno dediščino. 

Pri AGRI skratka ne gre samo za promocijo slovenskega kmetijstva, agroživilstva in podeželja, čeprav je 
vse to izjemnega pomena, za našo blaginjo, gospodarstvo, razvitost podeželja in celo narodno identiteto 
in značaj. Za vlogo sejma je še pomembnejše, da spodbuja sodelovanje na stičišču štirih držav, jezikov in 
kultur, med ljudmi, ki v tej in širši regiji sodelujejo na različnih ravneh. Vsi ti ljudje in mi z njimi potrebujemo 
srečevališče, kjer se lahko enkrat na leto v živo snidemo, seznanimo z novostmi in vsakodnevnimi problemi 
in vizijami prihodnosti. Vsem, ki ste 60 let pripomogli k slavi in dosežkom sejma, se v imenu države in 
vseh naših ljudi iskreno zahvaljujem.

Spoštovane gospe in gospodje,

veseli me, da se na sejmu vsako leto predstavlja država partnerica. Vsem skupaj nam je v veliko čast, da 
je letos, ko obeležujemo 30. obletnico vzpostavitve bilateralnih odnosov, država partnerica Japonska. Na 
gospodarskem področju je v zadnjih letih zaznati trend krepitve sodelovanja, kar se odraža v naraščajočem 
obsegu japonskih investicij v Sloveniji. 

Ob tej priložnosti bi se želel spomniti nedavno preminulega dolgoletnega japonskega premierja Shinza 
Abeja, s katerim sva sodelovala dolga leta in na njegovo veliko naklonjenost do naše države in sodelovanje 
z njo. Povečanje sodelovanja med Slovenijo in Japonsko na gospodarskem in znanstvenem področju odpira 
nove možnosti sodelovanja, tudi na področju kmetijstva in hrane. 
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Gospe in gospodje,

tudi letos prvo in posebno pozornost namenjam okoljskim in podnebnim spremembam in njihovim 
posledicam za kmetijsko politiko in razvoj podeželja. Kmetijstvo najbolj čuti podnebne spremembe, saj je 
le-to 'tovarna pod milim nebom'. Vse pogostejše ujme kot so pozeba, toča, žled, poplave, neurja, suša od 
vseh gospodarskih panog najbolj prizadenejo prav kmetijstvo in tudi z njim tesno povezano gozdarstvo. 
Posledice podnebnih sprememb vedno bolj čutimo. Zato je ključnega pomena prilagajanje klimatskim 
spremembam ter iskanje vseh možnih rešitev, da kmetijstvo s svojim delovanjem ne bo pospeševalo 
klimatskih sprememb, temveč jih bo blažilo. 

V času od lanskega sejma pa je v ospredje stopila tudi prehranska kriza in vprašanje prehranske varnosti 
- tema, ki nas spremlja že vsa leta, vendar se njenega pomena ponovno in dodatno zavemo, ko pride do 
kriz in dogodkov, kot je vojna v Ukrajini. 

Od začetka agresije na Ukrajino smo priča skokovitemu dvigu cen hrane, gnojil in energije, z zelo 
zaskrbljujočimi posledicami na svetovno varnost preskrbe s hrano in prehrano, ki se je pred tem že 
poslabšala zaradi drugih konfliktov, gospodarske nestabilnosti, podnebnih sprememb in pandemije 
covida-19.

Da poudarim, letos se srečujemo z združenimi izzivi, ki so se nakazovali že desetletja. 

Zato dodatno težo dobivajo ukrepi za oskrbo s surovinami, lokalna proizvodnja, pospešeno prilagajanje 
klimatskim spremembam in varčevanje ter racionalno obnašanje na vseh področjih. Ukrepi, ki se morajo 
izvajati, pa so v naši skupni domeni. Pričakovanja, da bodo dogovori in rešitve na ravni EU ali naše države 
dovolj, so premalo ambiciozna. 

Na mednarodni in domači ravni smo soočeni s številnimi vprašanji, ki so povezana s prehransko krizo. Med 
kratkoročnimi izzivi so predvsem ukrepi za stabilizacijo kmetijskih trgov in za naslavljanje problematike 
dostopnosti za bolj ranljive skupine. 

Med srednjeročnimi izzivi pa je nujnost nadaljevanja prehoda na bolj trajnostne prehranske sisteme, 
skladno s cilji zelenega dogovora ter zmanjšanjem odvisnosti kmetijstva od fosilnih goriv in uvoza 
vhodnih surovin in krme. Pomembne bodo inovativne rešitve v okviru krožnega gospodarstva, preciznega 
kmetijstva in spodbujanja okolju in podnebju prijaznih kmetijskih praks.

Ključno orodje za doseganje teh zahtevnih ciljev je Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-
2027. Izrednega pomena je, da bo ta dokument dobro pripravljen in pravočasno potrjen. Gre za izredno 
pomemben dokument, ki se dotika slehernega prebivalca Slovenije, neposredno ali pa posredno.

Letos praznuje 60 let sejem, prav tako pa je tudi 60 let od začetka skupne kmetijske politike, ki je imela dva 
ključna cilja: zagotavljanje hrane za državljane Evrope po zmernih cenah in primeren življenjski standard 
kmetov. V šestdesetih letih so se stvari nesluteno spremenile. Takrat je en slovenski kmet prehranil okrog 
10 ljudi, danes jih okrog 100. Seveda se radi z nostalgijo ozremo nazaj, v način življenja na kmetiji, tudi z 
romantičnim pridihom, a danes so stvari povsem drugačne. 

Tudi kmetijstvo je postavljeno pred izzive, ki nas vse skrbijo. Kriza, ki se širi po vsem svetu nas trezni, da 
se je treba opreti predvsem na lastne sile. Tudi pri pridelavi hrane. 

Ali pa pri njej še celo bolj kot pri kaki drugi dobrini. Tako je tudi skupna kmetijska politika pred izzivom, 
kako ohranjati rodovitno zemljo zanamcem in hkrati zadostiti potrebe po kakovostni in varni hrani. 

Kmetje ste bili, ste in boste tudi v prihodnje eden glavnih stebrov slovenstva. Pri tem naj izpostavim 
še posebej kmečke in podeželske žene, ki delate na kmetijah, skrbite za dom in družino in prek Zveze 
kmetic poživljate podeželje. Naj k temu dodam še novo energijo podeželske mladine, kmečki sindikat, 
poslovnost zadružne zveze in kmetijsko gozdarsko zbornico. 

Prav slednja, za katero so si srčno prizadevali že omenjeni Ivan Oman, profesor Zagožen in mnogi drugi, je 
danes most mes znanostjo in prakso. Prenos znanja na kmetije je ključen za obstoj in razvoj kmetijstva. Na 
tem mestu se zahvaljujem tudi stroki, ki dela v kmetijstvu. 
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Ob trenutno občutljivih temah, ki so povezane s kmetijstvom, to je varovanje okolja, raba gnojil in sredstev 
za varstvo rastlin, vplivi živinoreje na okolje, naj poudarim, in verjamem, da tako pri stroki kot pri kmetih 
še nekaj velja fraza, ki je sicer marsikje zlorabljena. To je »zdrava kmečka pamet«. Ta naj bo orientacija 
za pogovore na današnjem sejmu, za sprejemanje dogovorov in politike v prihodnje, pa tudi v našem 
vsakdanjem življenju!

Poleg že omenjenih tem, o katerih bo veliko govora na dogodkih v okviru sejma, bo tudi letos velik 
poudarek na mladih, kar me zelo veseli. Mladi ljudje so tisti, ki lahko, pod ugodnimi in spodbudnimi pogoji, 
pomembno prispevajo k prehodu na zdravo prehranjevanje, regeneraciji ekosistemov, blažitvi podnebnih 
sprememb, socialni varnosti in enakosti – prehodu na trajnostne, pravične in odporne prehranske sisteme. 

S svojo energijo, znanjem, podjetnostjo, zanimanjem za digitalizacijo, nove tehnologije in inovacije ter s 
prizadevanji za zaščito narave so ključnega pomena za uspešen prehod na trajnostne prehranske sisteme. 

Spoštovani organizatorji sejma in razstavljavci, ob okroglem jubileju mednarodnega kmetijsko-živilskega 
sejma v Gornji Radgoni, ki je – po besedah predsednika Pomurskega sejma – »že polnih šest desetletij 
praznik zemlje, stroke, posla in srca«, vam še enkrat izrekam iskrene čestitke in vam želim veliko 
obiskovalcev in uspešno sklenjenih poslov!

Biotehniška	fakulteta	Univerze	v	Ljubljani	

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 17. 10. 2022 udeležil slavnostne akademije ob 75-letnici 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na akademiji. 
Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je ob 75-letnici vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije 
za spodbujanje zavedanja o pomenu naravnih virov in trajnostnega ravnanja z njimi. Zahvalo je v imenu 
fakultete sprejela dekanja, prof. dr. Marina Pintar.

Biotehniška	šola	Maribor

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 21. 10. 2022 udeležil proslave ob 150. obletnici 
ustanovitve Biotehniške šole Maribor, najstarejše kmetijske šole na Slovenskem. Na proslavi je bil 
slavnostni govornik. Ob jubileju je Biotehniški šoli Maribor vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije 
za pomembno poslanstvo vzgoje in izobraževanja mladih za poklice, s katerimi sooblikujejo trajnostni 
razvoj našega podeželja. Priznanje je v imenu šole sprejel ravnatelj Anton Krajnc.

Govor predsednika republike:

Družbo	prihodnosti	gradimo	na	slavni	tradiciji

Spoštovani gospod ravnatelj, gospod župan, državna sekretarka, učiteljice, učitelji, dijakinje in dijaki,

gospe in gospodje.

Sprejmite, prosim, moje iskrene čestitke ob visokem jubileju vaše šole z najboljšimi željami za prihodnost.

V naši domovini ni mnogo institucij, ki smo jih Slovenci ustanovili v 19. stoletju, prav zato si nekatere med 
njimi zaslužijo našo dodatno pozornost, občudovanje in spoštovanje, vaša šola je med njimi. Ob vaši šoli, 
ki je začela delovati leta 1872, naj omenim tudi kranjsko hranilnico, ustanovljeno leta 1820, slovensko 
zdravniško društvo, ustanovljeno leta 1861, in prvo vzajemno zavarovalnico, ustanovljeno leta 1898.

Vse te in še nekatere druge institucije so dokaz, da je slovenski človek sledil splošnemu razvoju, se zavedal, 
da napredek prinaša boljše življenje in da je »simbioza« med novostmi, ki jih je prinašala industrijska 
revolucija, in zemljo garancija za napredek posameznika in slovenstva kot celote.
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Na drugi strani vemo in se zavedamo, da pomen institucijam, njihovim uspehom in njihovemu 
dolgotrajnemu delovanju dajemo prav ljudje. Dolgotrajnost je priznanje, da so delovanje institucije in 
njeni rezultati pomembni in pozitivni za širšo družbo. To dolgotrajnost z novim znanjem in medsebojnim 
sodelovanjem nadaljujejo in bogatijo nove generacije, ki prihajajo.

Sredino 19. stoletja, v katerem je bila ustanovljena vaša šola, je zaznamovala tudi pomlad narodov, 
med njimi slovenskega, ki nam je dala moč in zagon za politično zorenje in osvobajanje. Oblikoval se 
je naš narodni program, katerega osrednji zahtevi sta bili Zedinjena Slovenija in pravica do uradne rabe 
slovenščine. To so bila zelo pomembna in pogumna stremljenja, ki jih je spodbudilo taborsko gibanje na 
Slovenskem. Zamisel Zedinjene Slovenije in uradne rabe materinščine sta s taborskim gibanjem dobili 
plebiscitarno podporo.

Slovensko taborsko narodno gibanje je bilo pomemben sodobnik ustanovitve vaše šole, ki danes nosi 
plemeniti naziv najstarejše kmetijske šole na Slovenskem. Morda še bolj pomemben zato, ker danes, 
ob 150. jubileju, lahko govorimo in se učimo v materinščini, ki je enakopravna, enakovredna svetovnim 
jezikom in je eden od uradnih jezikov naše širše evropske družine in domovine.

Janez Bleiweis je na enem izmed taborov ob koncu govora vzkliknil »Dajte nam Slovenijo!«. Danes jo 
imamo in smo nanjo ponosni. Imamo ugledne institucije, med katerimi je tudi vaša šola, ki odraža vrednoti 
spoštovanja do podeželja in sobivanja z njim, ki sta danes pomemben del naše družbe.

Spoštovane gospe in gospodje,

vaša šola je lahko dodaten zgled, kako se dopolnjujeta teorija in praktično delo s stroji in rokami na zemlji. 
Površine, ki jih obdelujete, vam dajejo priložnost, da posredujete dijakom konkretno znanje, kako vzgajati 
različne kulturne rastline, pridelovati vrtnine in poljščine in s tem pridobivati hrano, ki je najpomembnejša 
in prva energija za vsakega izmed nas.

Ko govorimo o vašem vzgojnem poslanstvu in hrani, je naključje hotelo, da smo v svetu minulo nedeljo, 
16. oktobra, zaznamovali svetovni dan hrane, ki ga je že v preteklosti razglasila OZN oziroma njena 
organizacija za prehrano in kmetijstvo FAO. V tem tednu smo večkrat slišali, da je ekološka pridelava hrane 
garant za boljšo prehrano, za čistejše okolje in boljše življenje. Vsi si moramo prizadevati za trajnostne 
prehranske sisteme.

Še nečesa ne smemo prezreti: skrbi in prizadevanj za večjo samooskrbo. Znano je, da naša država ne 
pokriva vseh potreb na področju prehrane, da pomembne količine slednje uvažamo, kar pomeni, da 
smo odvisni od tujih trgov. Pandemija, s katero smo se soočali zadnji dve leti, je to vprašanje še dodatno 
izpostavila.

Ne le pri različnih proizvodnih izdelkih, tudi pri prehrambnih artiklih je prišlo do problemov pri dobavnih 
verigah in posledično do zamud, višjih cen in vprašanj, kako bi se dodatno bolje organizirali, da bi bili še 
v večji meri samozadostni in s tem tudi bolj varni.

Roko na srce, vemo kolikšne obdelovalne površine premore naša država, koliko plodne zemlje je 
neobdelane, s preprostim odgovorom, »ker se domača pridelava ne izplača, ker so produkti iz tujega trga 
cenejši«.

Po mojem prepričanju je tak pristop zelo kratkoročen, usmerjen le v finančni rezultat in ne v dolgoročno 
perspektivo, hkrati povezano s širšim okoljem in tudi vplivom podnebnih sprememb. 

V očeh nekaterih ima zemlja, žal, pravo vrednost le, če je namenjena različnim gradbenim projektom. S 
takim pristopom se ne strinjam in menim, da bi si na najvišji ravni morali prizadevati, da se taka praksa 
spremeni. 

Ob tem ne smemo prezreti dejstva, da Evropska unija, katere člani smo od leta 2004, največ finančnih 
sredstev namenja prav za kmetijstvo, saj sta z njim povezana tako širša ekologija kot tudi vrsta dejavnosti, 
povezanih s podnebnimi spremembami in njihovim vplivom na naše življenje.
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Če ne bo na tem področju tesnejšega sodelovanja med najširšim gospodarstvom in kmetijstvom, se 
bojim, da se dodatno oddaljujemo od zavez, ki so bile sprejete s Pariškim podnebnim sporazumom.

Dovolite mi, da ob zaključku slavnostnega nagovora ob visokem jubileju vaše šole spomnim še na vzgojno 
poslanstvo, ki ga prenašate s svojim znanjem in zgledom na mlade generacije, ki so najpomembnejši 
del vašega šolskega procesa. Sodobna družba se zaveda pomena znanja tudi zato, ker je znanje pot do 
sprememb. Ob splošnem in konkretnem znanju pa so enako pomembne vrednote in na njih temelječi 
etika in morala.

Pomankanje etičnih vrednot, razraščanje pohlepa, razsipnosti ter lova na materialne dobrine povzročajo 
zavedanje, da postajamo družba brez potrebne empatije, skromnosti in zavedanja, da je potrebno živeti 
skladno s svojimi možnostmi in naravo, ki nam je dana.

Ker splošne etične vrednote niso povezane z ideologijami in različnimi verami, sta naša dolžnost in 
odgovornost zato še večji. Zato ne pozabimo, da je stabilna družba prihodnosti lahko le družba znanja, 
etike in vrednot.

Reševalna	postaja	Ljubljana

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 20. 10. 2022 udeležil slovesnosti v počastitev 100-letnice 
delovanja Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Predsednik je bil častni pokrovitelj 
slovesnosti in slavnostni govornik.

Ob jubileju je predsednik Pahor Reševalni postaji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana vročil Zahvalo 
predsednika Republike Slovenije za srčno izpolnjevanje pomembnega poslanstva predbolnišnične nujne 
medicinske pomoči, ki rešuje življenja ljudi. Zahvalo je v imenu reševalk in reševalcev sprejel mag. Janez 
Kramar, vodja reševalne postaje.
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»Ne gre samo za stoletno slavno tradicijo,« je ob vročitvi Zahvale dejal predsednik Pahor, »toliko 
bolj pomembno je, da imamo prireditev, na kateri z vročitvijo Zahvale predsednika Republike 
Slovenije opozorimo širšo javnost, da opravljate pomembno delo in da bi bili pogoji zanj lahko 
boljši. Naj bo tudi to sporočilo ob 100. obletnici vašega delovanja,« je poudaril predsednik 
republike ter reševalkam in reševalcem izrazil hvaležnost za delo, ki ga kot poslanstvo predano 
opravljajo v zelo zahtevnih razmerah. Predsednik republike je ob tem poudaril, da zdravstveni 
sistem nujno potrebuje strukturne spremembe in vsem, ki pri njih sodelujejo, zaželel uspešno 
delo.

4.	Spodbujanje	odličnosti	v	ljudeh	in	med	ljudmi

Inženirka	leta	2021	je	Nataša	Kovačević

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 11.1.2022 v Predsedniški palači priredil slovesnost ob 
razglasitvi inženirke leta 2021. Naziv Inženirka leta prejme oseba, ki je lahko s svojim delom in osebnostjo 
zgled in navdih mlajšim generacijam, zlasti dekletom, da se bodo lažje odločala za perspektivne inženirske 
poklice. 
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Predsednik	republike	je	14.3.2022	sprejel	finalistki	in	finaliste	projekta	"Učitelj	sem!	
Učiteljica	sem!".	

Projekt "Učitelj sem! Učiteljica sem!" poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije 
Boruta Pahorja. Namen projekta je dati glas učiteljem, ki svoje delo čutijo kot poslanstvo in z izjemno 
predanostjo iščejo v učencih njihove najboljše lastnosti, jih spodbujajo k najsijajnejšim dosežkom ter so 
lahko vzorniki prihodnjim generacijam učiteljev. 

Zmagovalec projekta bo Slovenijo zastopal na svetovnem izboru za najboljšega učitelja Global Teacher 
Prize. Finalistkama in finalistom se bodo na sprejemu pridružili tudi njihovi učenci, ki bodo posebej za to 
priložnost predstavili šolske dejavnosti, ki jih skupaj ustvarjajo.

Predsednik	republike	na	odprtju	projekta	Dom24h	-	pametnega	doma	prihodnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 5.4.2022 v Limbušu udeležil odprtja okolju prijazne, 
energetsko učinkovite, tehnološko in bivalno najnaprednejše hiše Dom24h s številnimi inovacijami, ki so 
plod slovenskega znanja in dela. Dom24h predstavlja pametni dom prihodnosti in pilotni projekt novega 
koncepta bivanja in dela na domu.

Predsednik	Pahor	je	bil	slavnostni	govornik	na	prireditvi	"Ona	ali	On	2020	in	2021"

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 9.4.2022 v Postojni udeležil slovesne prireditve ob 
podelitvi priznanj za osebnost leta "Ona ali On 2020 in 2021". Predsednik republike je imel na prireditvi 
slavnostni nagovor.
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Regionalna programska radijska mreža Radio 94 tradicionalno organizira zaključek akcije Ona ali 
On - dejanje leta, v okviru katere po izboru poslušalk in poslušalcev vsako leto podeli tudi sredstva v 
humanitarne namene. 

Govor predsednika republike:

Nekoč, pred davnimi časi, je ostareli Indijanec pripovedoval svojemu vnuku: 

»V notranjosti vsakega človeka se odvija boj med dvema volkovoma. Prvi volk vedno predstavlja zlo: jezo, 
zavist, bes, laž, sebičnost in nasilje; drugi pa dobro: mir, ljubezen, nesebičnost, resnico, sočutje, srčnost, 
vedrino in upanje.« 

Po premisleku ga vnuk vpraša: »Kateri volk na koncu zmaga?« 

Ostareli Indijanec mu odgovori: »Zmaga vedno tisti, ki ga hraniš!« 

Prireditev Ona/On, pomembna in tradicionalna, regionalno in širše, hrani dobrega volka. S pozornostjo 
do znanih in manj znanih ljudi, ki so naredili nekaj dobrega za skupnost, nagrajuje njihovo srčnost, 
plemenitost, solidarnost in dobrodelnost. Z družbenega vidika, z vidika graditve skupnosti, so te prireditve 
dogodki, ki so za skupnost konstitutivnega pomena.

Skupnost v formalnem pomenu besede, recimo državno ali mednarodno, utemeljuje cela vrsta norm in 
predpisov. Skupnost v neformalnem pomenu besede, v čisto človeškem smislu, pa povezujejo moralne 
norme, ne predpisane oblike našega medsebojnega obnašanja.

Vsaka skupnost, ki želi preživeti in se razvijati, potrebuje norme obeh vrst. Za skupnost, ki želi biti strpna, 
ki želi živeti v sožitju, ki želi biti solidarna, je pomembno, da prepozna ravnanja širšega družbenega 
pomena, ki hrabrijo in krepijo te moralne, nenapisane norme, jih postavljajo kot vzor in navajajo vse 
posameznike in celotno skupnost, da stremijo k njim s svojim ravnanjem.
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Tu pridemo do bistva stvari, ki jo želim danes izpostaviti, do vprašanja povezanosti naše družbe. V 
mislih imam povezanost kot kompleksen fenomen, ki se je zlasti za Slovence v naši zgodovini izkazal za 
pomemben element našega narodnega razvoja.

To vprašanje na nocojšnji slovesnosti izpostavljam zato, ker smo se kot skupnost v času kovida in sedanjih 
vojnih razmer v naši bližini znašli v položaju, ki utegne s posledicami obeh globalnih fenomenov močno 
preizkušati to našo skupnost.

Nenazadnje tudi v čisto političnem smislu. Ali se bomo, če se bo proti našim željam povečala zunanja 
nevarnost za naš mir, stabilnost in razvoj, odzvali kot skupnost enotno ali razdeljeno.

Slovenci jemljemo državljanski spopad sredi druge svetovne vojne, ki je bila na Slovenskem s partizanskim 
gibanjem tudi osvobodilna, kot žalosten dokaz razpada politične in družbene skupnosti v najbolj zahtevnih 
obdobjih naše zgodovine.

Prav nasprotno pa jemljemo ustanovitev naše države, od plebiscita za njeno ustanovitev do njene obrambe 
in mednarodne uveljavitve, za dokaz okrepitve in enotnosti naše narodne in politične skupnosti.

Od tedaj naprej, opremljeni z obema dragocenima izkušnjama, razumemo, da taka enotnost skupnosti 
ni potrebna vsak dan, da pa moramo s sodelovanjem, s spoštovanjem strpno in v sožitju to skupnost - 
državno, družbeno, politično in nenazadnje čisto človeško -, držati skupaj. Tudi s takimi prireditvami, kot 
je nocojšnja.

Ne vemo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, vemo pa vse, kar je potrebno vedeti o tem, kako se je potrebno 
pripraviti na to nepredvidljivost. Skrbno je potrebno negovati vse ravni naše človeške povezanosti. Ta je 
neprecenljivega pomena in noben drug instrument moči, ne prisila, ne orožje, je ne more premagati.

Čas pred volitvami je, razumljivo in prav, čas poudarjanja razlik. Toda tudi te morajo biti poudarjene na 
strpen način, s spoštovanjem do drugačnega stališča drugih. Po volitvah pa je za vsako povezano skupnost 
bistvenega pomena, da se med temi razlikami najdejo zmerni in razumni kompromisi v splošno in skupno 
korist. Na tej politični ravni je to za povezanost skupnosti neprecenljivega pomena.

Na čisto človeški ravni pa se nam ne sme nikoli zgoditi, da bi prenehali hraniti dobrega volka. Venomer 
moramo poskrbeti za to, da se krepi splošno razpoloženje v prid medsebojne solidarnosti. Ljudje smo 
toliko bolj pogumni, kolikor bolj čutimo, da v tem tveganju nismo sami in da skupnost nikoli nikogar ne 
bo pustila zadaj, ne glede na socialne in druge razlike med nami.

Naposled še enkrat izkoriščam priložnost, da se zahvalim gospodu Sandiju Curku, njegovim sodelavkam in 
sodelavcem, Radiu 94 in vsem ljudem, ki v tem prelepem delu Slovenije na ta način skrbite za povezanost 
naše skupnosti.

Čestitam nocojšnjim nagrajencem in se jim zahvaljujem za njihov prispevek. Vsem nam pa želim, da 
nikoli ne pozabimo skrbeti drug za drugega in se tako spodbujamo, da storimo več in bolje, ne samo zase 
temveč za vse.

Predsednik	Pahor	na	obisku	v	podjetju	Dewesoft

Predsednik Pahor 14.4.2022 obiskal podjetje Dewesoft, kjer se je seznanil s ključnimi razvojnimi projekti 
podjetja in se srečal z zaposlenimi. Predsednik republike je aprila 2020 pobudnikom in prostovoljcem 
projekta Maske za vse in predstavnikom Katapulta, družbe za spodbujanje podjetništva, in podjetju 
Dewesoft, vročil repliko Jabolka navdiha junakom človečnosti in upanja, ki ga je konec marca namenil in 
ga virtualno podelil vsem, ki so času epidemije skrbeli, da življenje vendarle teče.
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Predsednik	Pahor	je	bil	slavnostni	govornik	na	54.	podelitvi	nagrad	GZS	za	izjemne	
gospodarske	in	podjetniške	dosežke

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 8.6.2022, kot slavnostni govornik nastopil na 54. slavnostni 
podelitvi nagrad Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. 
»Generalna pozicija je s finančnega vidika, tako pri podjetjih kot tudi pri prebivalstvu v naši državi, 
vzpodbudna. Še posebej, če jo primerjamo z državami zahodne Evrope in s stanjem v času finančne 
krize,« je ocenil predsednik republike in slavnostni govor sklenil z mislijo: »Premajhni smo, da da bi si 
želeli, da nekdo dela slabo, zato da bi mi delali nekoliko boljše, in dovolj veliki, da smo to spoznali in 
da lahko z nagrajenci, ki jim ob tej priložnosti iskreno čestitam, vidimo pred seboj uspešne čase v naše 
skupno zadovoljstvo.«

Predsednik	Pahor	ob	začetku	študijskega	programa	portugalskega	jezika	in	književnosti:	
»Študij	bo	pomembno	prispeval	h	kvaliteti	in	raznolikosti	študija	na	Univerzi	v	Ljubljani«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 4. 10. 2022 udeležil slovesnosti ob začetku študija 
portugalskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Predsednik republike je bil 
častni pokrovitelj slovesnosti, na kateri so študentke in študenti s profesoricami in profesorji ter vodstvom 
Filozofske fakultete in Univerze v Ljubljani svečano obeležili začetek prvega akademskega leta novega 
dvopredmetnega študijskega programa prve stopnje na Oddelku za romanske jezike in književnosti FF UL.

Predsednik je akademskemu zboru, študentkam in študentom zaželel uspešen začetek študija portugalščine 
na Univerzi v Ljubljani, ki bo, tako predsednik, pomembno prispeval h kvaliteti in raznolikosti študija na 
univerzi. Posebej je izpostavil svoje prijateljstvo s predsednikom Portugalske republike Marcelom Rebelom 
de Souso in dejal, da to prijateljstvo namenjata poglabljanju odnosov med Slovenijo in Portugalsko. 
Priprave na uvedbo študija portugalščine v Ljubljani so potekale dlje časa, vpeljavo študijskega programa 
Portugalski jezik in književnost pa sta podprla tudi predsednika Borut Pahor, predsednik Republike 
Slovenije, in Marcelo Rebelo de Sousa, predsednik Portugalske republike.
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Predsednik	Pahor	častni	pokrovitelj	slovesnosti	ob	prvi	podelitvi	nagrade	dr.	Uroša	Seljaka	
študentom	in	njihovim	mentorjem	za	objavljene	prispevke	v	priznanih	znanstvenih	
publikacijah

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 4.10.2022 na povabilo rektorja Univerze v Ljubljani prof. 
dr. Gregorja Majdiča in direktorice Inštituta ASEF dr. Marinke Žitnik udeležil slovesnosti ob prvi podelitvi 
nagrade dr. Uroša Seljaka, ki je namenjena spodbujanju in podpiranju znanstvenih objav študentk, 
študentov na študijskih programih prve in druge stopnje v Republiki Sloveniji ter spodbujanju mentoriranja 
študentk in študentov. Predsednik republike je bil častni pokrovitelj slovesnosti in je v imenu dr. Seljaka 
nagrajencem podelil posebna priznanja.

Dr. Uroš Seljak, fizik, kozmolog in profesor astronomije na Univerzi Kalifornije, Berkeley ter alumen 
Univerze v Ljubljani, je prejel prestižno nagrado Gruberjeve fundacije Univerze Yale za bistven prispevek k 
metodam, ki so ključne za raziskovanje in razumevanje nastanka vesolja. S sredstvi Grubarjeve nagrade je 
ustanovil sklad, ki bo z enkratnim zneskom 10.000 dolarjev vsako leto v obliki Nagrade dr. Uroša Seljaka 
podprl znanstvene dosežke slovenskih študentk in študentov.

Predsednik	Pahor	ob	zaključku	akcije	Moj	zdravnik	2022:	»Ste	cvet	tistih,	ki	žanjejo	
strokovno	in	človeško	občudovanje«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 10. 10. 2022 v Predsedniški palači priredil slavnostni 
sprejem ob zaključku akcije Moj zdravnik 2022.

»Ste cvet tistih, ki žanjejo strokovno in človeško občudovanje,« je v nagovoru zdravnicam in zdravnikom 
dejal predsednik republike, jim čestital in izrazil hvaležnost, ker svoje poslanstvo jemljejo z zavzetostjo, 
predanostjo, dobroto in srčnostjo. »To je pravzaprav edino priznanje, ki ga zdravniki prejmete od svojih 
pacientov in zato je teža tega priznanja toliko večja,« je poudaril predsednik Pahor in dodal, da je poslanstvo 
zdravnic in zdravnikov nenadomestljivo, zato jim moramo nameniti ustrezno pozornost, tudi zato, ker niso 
odgovorni za probleme, ki jih povzroča organizacija zdravstva. Predsednik republike je nagovor sklenil z 
besedami, da so nagrajenci akcije Moj zdravnik pomemben navdih mladim zdravnicam in zdravnikom, za 
pobudo in ohranjanje akcije pa se je posebej zahvalil prirediteljem. 
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Vseslovenska akcija Moj zdravnik je letos potekala šestindvajsetič. Moja revmatologinja je postala 
Svjetlana Drljača, moj nevrolog doc. dr. Dejan Georgiev, moja specialistka doc. dr. Urška Ivanuš, moja 
dermatologinja Tamara Levičnik, moj zobozdravnik je postal Boštjan Novšak, moj diabetolog prim. Milivoj 
Piletič, moja družinska zdravnica Nataša Podbregar, moj ginekolog Aljoša Preskar, moj onkolog Domen 
Ribnikar, moja kardiologinja Julija Tepeš, moj pediater asist. Jakob Zapušek in moj hematolog prof. dr. 
Samo Zver. Predsednik Pahor je bil častni pokrovitelj letošnje akcije Moj zdravnik.

Predsednik	Pahor	vročil	nagrado	Zlata	gazela	2022

Predsednik Pahor se je 26. 10. 2022 udeležil prireditve Slovenska gazela 2022, kjer je vročil nagrado zlata 
gazela podjetju Pišek - Vitli Krpan iz Šmarij pri Jelšah. 

V nagovoru pred vročitvijo zlate gazele se je PRS Pahor zahvalil medijski hiši Dnevnik, da že 20 let 
slovensko skupnost hrani z dobrimi in navdušujočimi zgodbami. “Trdno verjamem, da imamo svetlo in 
čudovito prihodnost, če bomo le stremeli k temu, da med nami krepimo dobre zgodbe,” je dejal.

Predsednik	republike	na	slavnostni	akademiji	ob	30-letnici	Lekarniške	zbornice	Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 17. 10. 2022 udeležil slavnostne akademije ob 30-letnici 
delovanja Lekarniške zbornice Slovenije. V slavnostnem govoru je čestital Lekarniški zbornici Slovenije za 
jubilej z najboljšimi željami za uspešno delovanje v prihodnje. Poudaril je pomen kakovostnega in vsem 
dostopnega javnega zdravstva, del katerega so tudi lekarne in lekarniški delavci, ki bolnike in bolnišnice 
oskrbujejo z zdravili in so zato izjemnega pomena za vse nas. 

»Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem zaposlenim v lekarnah, ki skrbite za naše zdravje, za redno 
in pravočasno preskrbo prebivalstva z zdravili, za vaša svetovanja o primerni in pravilni rabi zdravil, 
medicinskih pripomočkov in izdelkov za ohranjanje našega zdravja na vsakem koraku,« je z izrazi 
hvaležnosti slavnostni nagovor sklenil predsednik republike.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 19.8.2022 udeležil slovesnosti ob odprtju obnovljene 
dvorane Tabor v Mariboru.
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Predsednik	Pahor	ob	70-letnici	Študentskega	doma	Ljubljana:	»Tukaj	smo	preživeli	
čudovita	leta«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 24.5.2022 udeležil osrednje slovesnosti ob 70-letnici 
Študentskega doma Ljubljana. »Tukaj smo preživeli čudovita leta,« je v slavnostnem govoru dejal predsednik 
republike in se spominjal, da je bilo že tedaj, ko je bival v Študentskem domu Ljubljana, med mladimi 
stanovalci veliko veselja, volje do življenja, ambicij, da nekaj spremenijo in se veliko naučijo. Poudaril 
je, da mladi z začetkom študija vstopijo v zelo pomembno obdobje odraščanja in zorenja v svobodne, 
intelektualne osebnosti, zato je zelo pomembno, da imajo pri tem spodbudno okolje. Predsednik Pahor 
je z občinstvom na slovesnosti delil svoje spomine in izkušnje iz bivanja v študentskem domu, ki ga je 
doživljal kot priložnost in privilegij. »Tu nismo samo bivali – tukaj smo študirali, si pomagali, se pogovarjali 
o vsakdanjih stvareh in pomembnih družbenih zadevah,« tako predsednik republike o bivanju v domu št. 
9 nasproti Radia Študent, ki je bil že tedaj zelo poslušan medij, priljubljen med študenti.

»Študentski domovi so veliko več od zidov in kampusov. So prostor skupnosti mladih, nadobudnih, 
ustvarjalnih, ambicioznih in radovednih ljudi, ki tukaj najdejo somišljenike, se znajo pogovarjati, izmenjati 
izkušnje, se navdihovati in so lahko zaradi tega boljši študentje in kasneje boljši ljudje,« je ob koncu dejal 
predsednik Pahor in posebej izpostavil pomen študentskega doma za študentke in študente iz socialno 
ogroženih okolij. Dodal je, da je posebej pomembno, da jim zagotovimo varno okolje, kjer se lahko 
prepustijo študiju in ne glede na socialne razmere v skladu s svojimi talenti študij tudi dokončajo.

Predsednik republike se je ob 70-letnici Študentskega doma Ljubljana posebej zahvalil vsem dosedanjim 
generacijam zaposlenih, ki so skupaj s študenti opravljali zelo plemenito in nenadomestljivo poslanstvo 
za mlade in družbo in še danes skrbijo, da mladi lahko varno in mirno bivajo in študirajo.

DAN ODPRTIH VRAT

Dnevi odprtih vrat Predsedniške palače na pobudo predsednika Boruta Pahorja potekajo vse od leta 
2013. Postali so priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije, saj je 
Predsedniško palačo do zdaj obiskalo okoli 30.000 obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine. Po uradnem 
delu dogodka, ki poteka v Veliki dvorani, si obiskovalci ogledajo Predsedniško palačo pod strokovnim 
vodstvom sodelavcev iz Protokola Republike Slovenije. Tradicija dnevov odprtih vrat v počastitev državnega 
praznika je postala tudi pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. 

Predsednik	Pahor	ob	dnevu	samostojnosti	in	enotnosti	poudaril	pomen	ciljev	za	našo	
prihodnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev državnega praznika, dneva samostojnosti 
in enotnosti, 26. 12. 2022 v Veliki dvorani Predsedniške palače nagovoril državljanke in državljane jim 
čestital ob prazniku.

V prazničnem nagovoru je posebej poudaril pomen ciljev za prihodnost. Spomnil je na čas pred 31 leti 
in poudaril, da smo enotnost tedaj lahko dosegli zato, ker smo imeli pred seboj cilj, program, načrt naše 
prihodnosti. »To v teh časih prav tako pogrešam kot pogrešam nekaj več sodelovanja in dialoga. Več 
pogovora o načrtu za našo prihodnost,« je dejal in ocenil, da tudi danes živimo v prelomnem obdobju, 
zato se moramo na prihodnost pripraviti.

Izrazil je prepričanje, da je v t. i. konsenzualni politiki iskanja soglasja tista moč, ki narode in države naredi 
uspešne. »Če želimo imeti stvaren dialog in uspešno sodelovanje, moramo imeti glede naše prihodnosti 
cilj,« je dejal predsednik republike in kot cilj izpostavil pošteno in pravično, socialno in učinkovito tranzicijo 
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v trajnostni razvoj, v zeleno in digitalno prihodnost, krepitev Evropske unije in prijateljskih odnosov z 
drugimi državami. Praznični nagovor je zaključil z besedami, da je pred nami prelomno obdobje, v katerem 
bomo potrebovali velikopoteznost, smelost in jasne cilje.

V	Predsedniški	palači	dan	odprtih	vrat	ob	Prešernovem	dnevu	

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev kulturnega praznika, 8.2.2022 v Veliki dvorani 
Predsedniške palače nagovoril državljanke in državljane. »Danes je Prešernov dan in prešeren dan,« je ob 
čestitki za državni praznik dejal predsednik republike in izrazil veselje, da se na praznik kulture vsepovsod 
po naši deželi vrstijo dogodki, s katerimi slavimo kulturo - kulturo, ki nas določa kot narod, omogoča našo 
istovetnost in prepoznavnost v svetu. Ob slovenskem kulturnem prazniku je predsednik Pahor posebej 
poudaril pomen besede in moči, ki jo ima. Dejal je, da smo se Slovenci kot narod oblikovali in ohranili 
skozi stoletja zahvaljujoč besedi. Pozval je vse, ki bodo sodelovali na volitvah, da prav posebej pazimo 
na besede. »Vse se začne z besedo. Beseda je lahko prijazna in lahko je sovražna. Toda - če je še tako 
drugačna in izraža še tako drugačno mnenje, je lahko izrečena na prijazen način, ki varuje dostojanstvo 
tistega, ki mu je namenjena, pa naj se z njim strinjamo ali pa ne. Če bomo z besedo pazili eden na 
drugega, se nam ni treba bati razlik, ki bodo med nami; prav gotovo bomo ob razlikah našli stvari, ki nas 
bodo povezale kot skupnost,« je ob koncu dejal predsednik Pahor. 

Obiskovalce je nagovoril tudi klasični filolog ter prevajalec akad. dr. Kajetan Gantar, prejemnik letošnje 
Prešernove nagrade za življenjsko delo. 

Na slovesnosti so se na povabilo predsednika Republike Slovenije poleg prejemnika Prešernove nagrade 
za življenjsko delo, pridružili tudi nagrajenci Prešernovega sklada Špela Čadež, Damijan Močnik, Anja 
Štefan in Andreja Zakonjšek Krt ter minister za kulturo Republike Slovenije dr. Vasko Simoniti in predsednik 
Upravnega odbora Prešernovega sklada dr. Jožef Muhovič. 

V njihovi prisotnosti je predsednik republike pred slovesnostjo v Veliki dvorani položil venec k Prešernovemu 
spomeniku v Ljubljani.
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Predsednik	Pahor	ob	dnevu	upora	proti	okupatorju:	»Uporništvo	je	skozi	naše	narodno	
zorenje	postalo	del	narodnega	značaja«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 27.4.2022, v počastitev državnega praznika dneva upora 
proti okupatorju, v Veliki kristalni dvorani Predsedniške palače nagovoril državljane. Ob tej priložnosti se 
je predsedniku republike z nagovorom pridružil Marijan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za 
vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije. 

Predsednik republike je v svojem osrednjem govoru ob državnem prazniku državljankam in državljanom 
ter Slovenkam in Slovencem doma in po svetu čestital z najboljšimi željami za mirno, lepo in varno 
prihodnost. Dejal je, da danes slavimo uporništvo, saj smo se Slovenke in Slovenci v polpretekli in novejši 
zgodovini dvakrat postavili po robu okupatorju. »Uporništvo, se zdi, je skozi naše narodno zorenje postalo 
del narodnega značaja,« je dejal predsednik Pahor in poudaril, da bo narod, ki ima moralni prav, na koncu 
vedno zmagal v boju proti okupatorju, ne glede na njegovo vojaško silo. »To velja danes in velja za vojno 
v Ukrajini, kjer ima ukrajinski narod moralni prav,« je dejal in poudaril, da si v Sloveniji želimo, da bi bilo 
trpljenja v Ukrajini čim prej konec, da bi nastopil mir in da bi se spori, zapleti in razhajanja med dvema 
sosednjima državama urejali po mirni poti. »V tem smislu naj bo danes naš državni praznik, ko slavimo 
upor proti okupatorju, klic solidarnosti z ukrajinskim narodom, hkrati pa tudi klic k miru in mirnemu 
reševanju tega spora in vseh sporov po vsem svetu, da bi lahko v Evropi in v mednarodni skupnosti 
vladala mir in varnost, ki si ju otroci zaslužijo, da bi lahko razvili svoje talente in sanjali svoje sanje,« tako 
predsednik republike.

Predsednik Pahor je v nagovoru ob prazniku poudaril tudi, kako pomembno je, da ne pozabimo najbolj 
slavnih dni svoje zgodovine, saj iz njih črpamo narodni pogum in moralni credo. »Med te sijajne zgodovinske 
dogodke sodi tudi partizansko gibanje sredi prejšnjega stoletja, ki mu je v sodelovanju z zavezniki uspelo 
osvoboditi Evropo fašističnega in nacističnega jarma,« je dejal in spomnil na Izjavo o spravi, ki jo je 
pripravila Slovenska akademija znanosti in umetnosti ob 30-letnici Slovenije in v kateri je med drugim 
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zapisano, da partizanskemu gibanju nihče ne sme oporekati domoljubnega vzgiba in legitimnosti, vendar 
pa so se pojavila tudi dejanja, na katera ne moremo biti ponosni in nas opominjajo na državljanski 
spopad, v katerem je brat dvignil roko nad brata. »Demokratično zrel narod, ki je sposoben živeti svojo 
lastno zgodovino, iz nje črpa tisto, kar je slavno, za navdih za prihodnost – tisto, kar je neslavno, pa kot 
opomin, da ne bi ponavljali napak,« je dejal predsednik republike in ob koncu nagovora poudaril, da se 
Slovenci učimo. »Če smo sredi druge svetovne vojne stali na različnih bregovih, se to ni zgodilo, ko smo 
se osamosvajali in branili odločitev, da ustanovimo lastno državo. Takrat – tudi zavedajoč se nevarnosti 
vnovičnega bratomornega boja – smo stopili skupaj in obranili našo domovino, našo državo, ki jo danes 
ohranjamo in razvijamo za interese in sanje naših otrok in njihovih otrok,« je nagovor ob državnem 
prazniku sklenil predsednik Pahor.

Predsednik	Pahor	ob	prazniku	dela	pozval	k	tvornemu	in	iskrenemu	socialnemu	dialogu:	
»Praznujemo	delo	in	možnost,	da	skozi	delo	postajamo	ustvarjalne	osebnosti«

Kot običajno ob državnih praznikih je v Predsedniški palači tudi 1.5.2022 ob prazniku dela, potekal dan 
odprtih vrat, kjer je obiskovalke in obiskovalce v Veliki kristalni dvorani Predsedniške palače sprejel in 
nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Ob tej priložnosti se mu je z nagovorom pridružila 
Ana Čermelj, generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije.

Predsednik republike je ob prazniku dela čestital državljankam in državljanom ter Slovenkam in Slovencem 
doma in po svetu z najboljšimi željami za našo mirno in uspešno prihodnost. Pred oblikovanjem nove 
vlade je pozval prihodnjo vlado, delodajalce in sindikate, naj obnovijo zaupanje v dialog, v socialni dialog 
in skupaj rešujejo najbolj vitalna vprašanja, ki zadevajo vse nas. Spomnil je na svoja prizadevanja za 
obnovitev socialnega dialoga in dejal, da je oblikovanje nove vlade pravi trenutek, da se z vso resnostjo 
razume pomen socialnega dialoga ter se mu nameni moč in težo, da bo lahko iskal koristi za vse 
udeležence. »Praznujemo delo in možnost, da skozi delo postajamo ustvarjalne osebnosti,« je dejal 
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predsednik Pahor in poudaril, da je sleherno delo častno, da pa sta enakopravnost in enakovrednost pogoj 
za uspeh slovenske družbe. »Če bo dialog iskren in tvoren, bomo od njega vsi imeli več,« je poudaril. 
Sklenil je z besedami, da bosta vsaj dve tretjini malčkov, ki so danes obiskali Predsedniško palačo, po 
koncu izobraževanja opravljali poklice, ki ju še ne poznamo, zato je zelo pomembno, da tvoren in iskren 
socialni dialog ohranimo in krepimo. »Zaslužimo si, da smo prijazni drug z drugim in si vlivamo upanje za 
prihodnost teh naših čudovitih otrok,« je praznični nagovor sklenil predsednik republike.

Predsednik	Pahor	ob	dnevu	Primoža	Trubarja:	»Trubar	je	ena	najpomembnejših	osebnosti	
v	naši	nacionalni	zgodovini«

V Predsedniški palači je 8.6.2022, ob dnevu Primoža Trubarja obiskovalke in obiskovalce nagovoril 
predsednik republike, ki je državljankam in državljanom ter Slovenkam in Slovencem doma, v zamejstvu 
in po svetu čestital ob prazniku.

»Danes praznujemo dan Primoža Trubarja, ene najpomembnejših osebnosti v naši nacionalni zgodovini,« 
je dejal predsednik republike in izpostavil pomembno vlogo Trubarja kot utemeljitelja slovenske knjižne 
besede in slovenskega jezika kot ključnega dela nacionalne identitete Slovenk in Slovencev, ki je danes, 
pol tisočletja pozneje, tudi eden od 24 uradnih jezikov Evropske unije. Predsednik Pahor je poudaril, 
da moramo ohranjati svoj jezik in kulturo, ju ceniti in biti ponosni nanju ter tako poskrbeti za prihodnje 
generacije, da bodo lahko v miru, varnosti in blaginji razvijale svoje talente in uresničevale sanje. 
Predsednik Pahor je praznični nagovor sklenil z besedami Primoža Trubarja: »Ljubi svojega bližnjega, 
dobro delaj vsem ljudem, svoj trud pridobivaj brez škode za druge ljudi in ne boj se govoriti resnice.« 
Predsednik republike je dejal, da Trubarjeve besede dobro povzemajo odgovornost za naša osebna in 
kolektivna ravnanja, zato je praznični nagovor sklenil s povabilom, da ga skupaj praznujemo v duhu 
Trubarjevih besed.
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Dan	državnosti,	ob	slovesnosti	še	razstava	fotografij	prelomnih	dogodkov,	ki	so	pred	
30	leti	utirali	pot	nastajanju	samostojne	slovenske	države,	njeni	osamosvojitvi,	nato	
obrambi	in	naposled	mednarodnemu	priznanju

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev državnega praznika, dneva državnosti, 25.6. 
2022 v Predsedniški palači tradicionalno priredil dan odprtih vrat. 

V nagovoru je državljankam in državljanom ter Slovenkam in Slovencem doma in po svetu čestital ob 
državnem prazniku z najboljšimi željami za mir, varnost in blaginjo. »Pred tridesetimi leti smo ustanovili 
državo, da bi imeli glede teh plemenitih ciljev več uspeha. S tem, ko smo vstopili v našo širšo domovino, 
v Evropsko unijo, smo si te možnosti še povečali,« je dejal predsednik Pahor in poudaril pomen naših 
skupnih prizadevanj za lepo prihodnost, v kateri bodo naši otroci lahko izpolnili svoje sanje in bili uspešni.

Ob tej priložnosti je predsednik Pahor k besedi posebej povabil Alojza Peterleta, predsednika prve slovenske 
demokratično izvoljene vlade, ki je bil med gosti slovesnosti ob vročitvi odlikovanj. Gospod Peterle se je 
v priložnostnem nagovoru spomnil na njuno skupno, dolgo politično pot in predsedniku Pahorju izrazil 
hvaležnost za pozornost, ki jo je namenil vsem, ki so dali ključne prispevke k slovenski osamosvojitvi in 
jo soustvarjali. »Vesel sem, da sva skupaj, v različnih vlogah, doživela ta nasmeh zgodovine,« je ob koncu 
nagovora dejal gospod Peterle.

V nadaljevanju so si obiskovalke in obiskovalci dneva odprtih vrat ogledali delovne in protokolarne 
prostore predsednika Republike Slovenije, ki jim je skupaj z gospo Tanjo Pečar v svoji pisarni sproščeno 
odgovarjal na radovedna vprašanja.

Obiskovalci so si lahko ogledali tudi razstavo fotografij prelomnih dogodkov, ki so pred 30 leti utirali pot 
nastajanju samostojne slovenske države, njeni osamosvojitvi, nato obrambi in naposled mednarodnemu 
priznanju, ki je ob letošnjem dnevu državnosti na ogled v Predsedniški palači. Razstavljene fotografije 
so bile prvič prikazane na šestnajstih slovesnostih, ki jih je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v 
počastitev in ohranitev spomina na te dogodke pripravil ob njihovi 30. obletnici.
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Državni	praznik,	dan	slovenskega	športa

Urad predsednika Republike Slovenije je na državni praznik, dan slovenskega športa, 23.9.2022, v 
Predsedniški palači pripravil dan odprtih vrat. V imenu predsednika Republike Slovenije Boruta, ki se je 
mudil na zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku, je obiskovalce 
nagovoril slovenski olimpionik Miroslav Cerar, v prostorih predsednika republike pa jih je pozdravila gospa 
Tanja Pečar. 

"Ob tem lepem trenutku sem po pooblastilu našega predsednika, spoštovanega Boruta Pahorja tukaj, 
da vam izrazim iskreno dobrodošlico ob tem velikem slovenskem športnem prazniku" je nagovor začel 
gospod Cerar in vsem zaželel veliko energije in zadovoljstva. Poudaril je, da tokrat že tretjič zapovrstjo 
praznujemo ta naš slovenski praznik in da se moramo zavedati, da smo Slovenci in naša država športna 
velesila. "Naši športniki in športnice so to tudi letos potrdili in dokazali z izvrstnimi rezultati in uspehi" 
je dejal olimpionik Cerar. Ob tem pa opozoril, da je pomen današnjega praznika širši – da nas opomni 
in poziva, da bi se v čim večjem številu ukvarjali s kakršno koli obliko športa. Poudaril je, da sta telesna 
aktivnost in gibanje, pri katerih pridobivamo osnovne spretnosti, moč in vzdržljivost, v vsakdanjem 
življenju zelo pomembni. Miroslav Cerar je spomnil tudi je na uspehe slovenskih športnikov v preteklosti. 
"To dediščino moramo ceniti," je dejal olimpionik. Nagovor je sklenil s pozivom k športni aktivnosti. 

Posebej za to priložnost so športni program pripravili športniki Gimnastične zveze Slovenije.

Državni	praznik,	dan	suverenosti	

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev državnega praznika, dneva suverenosti, 25. 
10. 2022 v Predsedniški palači tradicionalno nagovoril Slovenke in Slovence doma in po svetu ter jim 
izrekel iskrene čestitke ob državnem prazniku z najboljšimi željami za skupno, mirno in varno prihodnost. 

Dan suverenosti nas spominja na odhod zadnjih okupatorjevih vojakov iz naše domovine, s čemer je 
Slovenija postala suverena država. "To je bil velik dogodek." je poudaril predsednik Pahor in opozoril, 
da ne smemo nikoli pozabiti enotnosti, ki je prevevala slovenski narod pred, med in neposredno po 
osamosvojitvi. "To enotnost imejmo v zgodovinskem spominu, če bi se kadarkoli, proti naši volji, zgodili 
prelomni dogodki." je dejal predsednik Pahor. Izrazil je željo, da bi v takem primeru storili vse, ne glede na 
razlike med nami in se dogovorili o skupnem ukrepanju, da zavarujemo naša nacionalna in državotvorna 
stremljenja.
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Predsednik se je v nagovoru dotaknil tudi vojne v Ukrajini. Izrazil je željo, da bi je bilo čim prej konec in 
da bi se vsa vprašanja reševala po mirni poti. Ob tem pa je poudaril, da "ko izpričujemo to željo po miru, 
moramo, tudi v luči današnjega praznika, upoštevati željo ukrajinskega ljudstva in njihovih suverenih 
političnih voditeljev, da storijo vse za to, da ko bo nastopil mir, bo to pravičen mir." Predsednik Pahor 
je dejal, da imamo moralno in politično dolžnost, da ukrajinskemu narodu stojimo ob strani in hkrati 
poudaril: " Isto pravico po obrambi države, kot smo jo imeli mi ob osamosvajanju, imajo tudi naši ukrajinski 
prijatelji."

Predsednik	Pahor	je	Ob	Dnevu	Rudolfa	Maistra	še	zadnjič	sprejel	obiskovalke	in	obiskovalce	
v	Predsedniški	palači:	»Vselej	mi	je	bilo	v	čast,	da	sem	vas	kot	predsednik	republike	
lahko	sprejel	tukaj«

Predsednik republike je v počastitev državnega praznika, dneva Rudolfa Maistra, 23. 11. v Predsedniški 
palači tradicionalno priredil dan odprtih vrat. Zaradi izjemno velikega zanimanja je predsednik Pahor 
obiskovalce ob tej priložnosti sprejel kar štirikrat. Predsedniško palačo si je tako ta dan ogledalo več kot 
800 obiskovalk in obiskovalcev.

Predsednik republike je v svojem nagovoru vsem Slovenkam in Slovencem doma in po svetu izrekel 
iskrene čestitke ob državnem prazniku z najboljšimi željami za skupno, mirno in varno prihodnost. Z 
obiskovalci je delil svoje spomine na dneve odprtih vrat od zamisli takoj po nastopu mandata in vse 
do zadnjega dneva odprtih vrat, ki je bil 85. (petinosemdeseti) po vrsti. Kot je poudaril, je želel prostor 
predsednika republike, ki je edini politični položaj v naši državi, ki ga državljanke in državljani izvolijo 
na neposrednih volitvah, deliti z njimi in jih povabiti v prostore, kjer predsednik republike opravlja svoje 
dolžnosti. 

To	se	 je	prvič	 zgodilo	17.	avgusta	2013,	na	dan	združitve	prekmurskih	Slovencev	z	matičnim	
narodom.	Od	tedaj	je	Predsedniško	palačo	obiskalo	več	kot	30.000	ljudi.	

Dnevi odprtih vrat so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse 
generacije. »Vselej mi je bilo v čast, da sem vas kot predsednik republike lahko sprejel tukaj,« je ob tem 
poudaril predsednik Pahor in dodal, da mu je posebej pri srcu, da prihajajo na dan odprtih vrat mladi 
ljudje, zlasti otroci. Hkrati je izrazil veselje in ponos, da je naš dan odprtih vrat izjemen v svetovnem 
merilu, saj je le v Sloveniji mogoče, da obiskovalci obiščejo uradno predsednikovo pisarno, kjer jih ta tudi 
pričaka in pozdravi.

Predsednik Pahor se je ob tej priložnosti ponovno zahvalil vsem umetnicam in umetnikom, ki so skozi 
desetletje žlahtnili slovesnosti ob državnih praznikih in dneh odprtih vrat s glasbenimi in drugimi 
umetniškimi programi. Pripravili so jih imenitni slovenski ustvarjalci in poustvarjalci s področja glasbe, 
plesa, gledališke umetnosti in športa, od uveljavljenih do še neodkritih biserov. 

Tudi sicer so bile slovesnosti ob dnevih odprtih vrat, tako kulturni program kot govorniki, ki jih je predsednik 
Pahor ob praznikih povabil k slavnostnemu nagovoru, posvečene prazniku in njegovemu sporočilu. Tokrat 
se je predsedniku republike s slavnostnim nagovorom pridružila mag. Lučka Lazarev Šerbec, predsednica 
Zveze društev General Maister. Sicer pa so obiskovalce in obiskovalke doslej nagovorili Prešernovi 
nagrajenci in drugi ugledni posamezniki z različnih področij družbe, kulture, umetnosti in športa. 

Obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi posebne protokolarne dogodke, kot so vročitve državnih odlikovanj 
in priznanj jabolko navdiha ter povišanje prve pripadnice Slovenske vojske v čin generalmajorke v naši 
zgodovini.

Tako je »Predsedniška palača postala simbol slovenske državnosti«, kot je dejal predsednik Pahor in se 
vsem zahvalil, da so skupaj z njim ustvarjali to lepo tradicijo.
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PISMA DRŽAVLJANK IN DRŽAVLJANOV

V Urad predsednika Republike Slovenije je v obdobju od 1. novembra 2021 do 18. novembra 2022 prispelo 
249 pisem, kar po interni klasifikaciji urada, med predsednikove naloge, uvrščamo v komunikacijo z 
državljani. 

Glede	na	vsebino 2022 	v	% ODSTOP  POV.INFO

1 Upravno-notranje zadeve 53 20,8 18 9

2 Ostale zadeve 33 12,9 3 1

3 Socialno varstvo 31 12,2 8 -

4 Finančne in davčne zadeve 17 6,7 5 3

5 Okolje in prostor ter naravne nesreče 5,9 1 1

6 Stanovanjske zadeve 13 5,1 6 -

7 Osebna izjavljanja in razmišljanja 13 5,1 - -

8 Sodne zadeve 12 4,7 1 -

9 Šolstvo, znanost, religija, kultura in šport 9 3,5 1 1

10 Policijski postopki ter javni red in mir 9 3,5 4 -

11 Poprava krivic 9 3,5 1 -

12 Zadeve, ki so poslane le v vednost 8 3,1 - -

13 Zdravstveno varstvo 6 2,4 2 1

14 Pokojninsko in invalidsko varstvo 6 2,4 1 1

15 Ostale pravosodne zadeve 6 2,4 - -

16 Delovna razmerja in brezposelnost 5 2,0 2 1

17 Nerazumljiva pisma, pisci z oseb. težavami in 
ponavljajoči se pisci 3 1,2 - -

18 Vse v zvezi s koronavirusom SARS-CoV-2 1 0,4 - -

19 Javne gospodarske službe 0 0 - -

Skupaj	od	1	do	19 249 97,6 53 18
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Število pisem v tabeli je razporejeno po vsebini glede na število prejetih pisem v obdobju od 1. novembra 
2021 do 18. novembra 2022. Poleg odstotkov vseh prejetih pisem v tabeli beležimo tudi število pisem, 
ki smo jih odstopili v obravnavo pristojnim institucijam, ter v kolikih primerih smo prejeli povratno 
informacijo. V večini ostalih primerov smo posameznikom posredovali odgovor, v katerem jih običajno 
seznanimo z našimi pristojnostmi ter katere institucije bi lahko v okviru svojih pristojnosti obravnavale 
problematiko, s katero so se obrnili na predsednika republike oz. njegov urad.

Največ pisem 20,8%, beležimo na področju upravno notranjih zadev. Gre za vsebinsko zelo raznovrstne 
zadeve, ki se nanašajo predvsem na uveljavljanje pravic, pravnih koristi in obveznosti, določenih s 
posameznimi predpisi (prošnje za mednarodno zaščito, sprejem v slovensko državljanstvo, razna 
dovoljenja, registri in evidence, prijava prebivališča, volitve v državni zbor, ...). Reševanje teh zadev 
je v pristojnosti drugih državnih organov, zato smo ravno pisma s tega področja največkrat odstopili v 
reševanje na kakšen drug državni organ. To je bilo v 18-ih primerih, ko smo pismo odstopili bodisi na 
pristojno ministrstvo ali kakšen drug državni organ s prošnjo za obravnavo zadeve, skladno z njihovimi 
pooblastili. Tu tudi beležimo največ pisem iz tujine. V letošnjem letu se je zelo povečalo število prošenj 
za mednarodno zaščito pred preganjanjem in nevarnostmi, ki posameznikom pretijo v njihovih državah 
zaradi vojne, kršenja temeljnih človekovih pravic ali nestrinjanja z oblastjo. Nekateri so tudi že zaprosili 
za slovensko državljanstvo in se želijo preseliti v Slovenijo. Ta pisma smo večinoma odstopili v pristojno 
obravnavo na ministrstvo za notranje zadeve. 

Prejeli smo tudi nekaj pritožb naših državljanov iz tujine. Večina se je nanašala na zamudo pri pošiljanju 
volilnega gradiva v tujino za državnozborske volitve, marsikdo pa je gradivo prejel šele po že izvedenih 
volitvah. V našem odgovoru smo jih za dodatna pojasnila napotili na državno volilno komisijo. 

V ostalih primerih s področja notranjih zadev naši državljani večkrat prosijo kaj v zvezi z vozniškimi 
dovoljenji; ali za pomoč pri urejanju postopkov na upravni enoti; še vedno beležimo pisma, v katerih 
posamezniki izražajo nezadovoljstvo zaradi dolgih upravnih postopkov. V teh primerih smo posameznikom 
običajno posredovali kratko pojasnilo o naši (ne)pristojnosti ter jih usmerili na pristojen organ.

12,9% vseh prejetih pisem beležimo kot ostala pisma, glede na to, da jih vsebinsko težko uvrstimo 
v katero od drugih področij evidentiranja pisem po vsebini. Tu evidentiramo tudi prošnje za sprejem 
pri predsedniku, katerih je v zadnjih letih vedno več, zaradi česar tudi ocenjujemo, da je ta odstotek v 
kategoriji ostale zadeve višji kot v preteklosti. Nekateri so trdni prepričani, da bi jim predsednik republike 
lahko pomagal s svojim posredovanjem pri drugih institucijah ali pa tudi samo z nasvetom pri reševanju 
njihovih konkretnih težav. Posameznikom večkrat ponudimo pogovor pri katerem od svetovalcev 
predsednika republike z jasnim predhodnim opozorilom, da urad predsednika republike ne more prevzeti 
vloge svetovanja posameznikom v konkretnih primerih, temveč jih lahko na podlagi pogovora nadalje 
informiramo oz. seznanimo z možnostmi reševanja težav v okviru obstoječe zakonodaje. Na njihovo željo 
pa zadevo tudi odstopimo pristojnim organom v reševanje, kar smo storili v treh primerih. Poleg prošenj za 
pogovor s predsednikom smo v kategoriji ostale zadeve prejeli tudi prošnjo za slovensko zastavo; prošnjo 
za majico z logotipom I love Slovenia; prošnjo za pomoč zaradi blokade bloga; prošnja za razglednice iz 
Ljubljane;…

Sledijo pisma s področja socialnega varstva, prejeli smo jih 12,2% vseh pisem. Iz  njihove vsebine  je 
razvidno, da največjo stisko na področju socialnega varstva posameznikom povzroča predvsem pomanjkanje 
finančnih sredstev.  Mnogi, ki so se znašli v finančni stiski so zaposleni, a  z minimalnimi dohodki ali 
upokojenci z nizkimi pokojninami, ki ne zmorejo sprotnega plačevanja vse višjih osnovnih življenjskih 
stroškov. Trenutni materialni ogroženosti je namenjena izredna denarna socialna pomoč, zato smo pisma, 
v katerih posamezniki prosijo za finančno pomoč,  z njihovo privolitvijo odstopili na krajevno pristojni 
center za socialno delo, ki razpolaga s sredstvi za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih 
z lastnim dohodkom ali dohodkom družine ni mogoče pokriti.  Tako  smo v pristojno obravnavo na drug 
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organ vse skupaj odstopili 8 pisem. V pismu, ko posameznik prosi za pomoč pri najemu stanovanja, smo 
njegovo pismo odstopili na javni stanovanjski sklad. Eno pismo, ko se posameznik pritožuje nad odločbo 
centra za socialno delo, pa smo odstopili na pristojno ministrstvo, ostala pisma pa na pristojni center za 
socialno delo.  

Nekaj pisem se je nanašalo na problematiko starševskih pravic, zlasti v zvezi z zagotavljanjem ustreznih 
stikov med otroki in razvezanimi starši.  Večkrat je bil na željo posameznika/ce tudi na področju družinske 
problematike v uradu opravljen pogovor s svetovalko predsednika republike. Posamezniki, ki so menili, 
da so njim ali otrokom kršene pravice, smo v osebnih pogovorih seznanili s pristojnostmi predsednika 
republike. O takih zadevah namreč vedno odloča za to pristojno samostojno in neodvisno sodišče. Se je pa 
v zadevah, kjer postopki tečejo predolgo, moč obrniti tudi na Varuha človekovih pravic, ki ima  posebnega 
namestnika, zadolženega za otrokove pravice, pa tudi posebej usposobljene zagovornike otrokovih pravic. 
Prav to področje je namreč po razvezah in razhodih staršev izredno pereče. Vsi pisci tovrstnih pisem so 
po obiskih pri predsednikovi svetovalki uporabili mnoge od svetovanih poti. Nekateri so na tovrstne 
pogovore prišli celo večkrat in poročali o razpletih sodnih postopkov. Mnogim je bila svetovana uporaba 
brezplačne pravne pomoči, ki so jo potem tudi uporabili.

Prav ti postopki; socialni in pravni problemi, namreč ljudi zelo obremenjujejo. Naša pomoč jim je pogosto 
poti olajšala oziroma vsaj ponudila mnoge koristne nasvete.

Za razliko od prejšnjih dveh let, ko smo v urad prejeli največ pisem, povezanih s korona virusom, smo 
v letošnjem letu prejeli le eno pismo, v katerem državljan opozarja na morebitne posledice za njegovo 
podjetje, če bi vlada ponovno pričela sprejemati ukrepe za zajezitev širjenja virusa, zaradi katerih bi morali 
ustaviti poslovanje. V odgovoru smo pojasnili, na katero ministrstvo se lahko obrne za več informacij s 
tem v zvezi. 

Na vseh ostalih področjih, kjer smo prejeli po manj kot 10% vseh pisem (npr.: zdravstveno varstvo; 
finančne in davčne zadeve; šolstvo, znanost, religija, kultura in šport; pisma z nerazumljivo vsebino, 
zdravstveno varstvo, policijski postopki ter javni red in mir, ostale pravosodne zadeve, osebna izjavljanja 
in razmišljanja,...) gre za individualne opise težav in nezadovoljstvo z raznimi postopki drugih državnih 
organov in ne nakazujejo na neko širšo problematiko, ki bi jo bilo potrebno posebej izpostaviti. Iz priloženih 
tabel je po področjih razvidno, koliko je bilo vseh prejetih pisem skupaj, koliko je bilo odstopljenih pisem 
v obravnavo na pristojne institucije ter kolikokrat smo dobili povratno informacijo. 

Navajamo tudi nekaj primerov iz vsebine teh pisem: 

• Prošnja za pomoč zaradi nepravilnega zdravljenja;

• Prošnja za pomoč pri zdravljenju:

• Poziv k pomoči zdravstvenim delavcem zaradi preobremenjenosti:

• Pritožba zaradi prisilne upokojitve;

• Pritožba čez odločbo invalidske komisije;

• Prošnja za pomoč pri zaposlitvi;

• Več prošenj za pridobitev različnih vrst štipendij;

• Pobuda za ureditev brezplačnega parkirišča na Žalah;

• Pobuda za pomoč prosto živečim živalim pri krnitvi njihovega življenjskega prostora; 

• Več prošenj za pomoč pri reševanju stanovanjske problematike;

• Prošnja za pomoč pri blokadi računa;

• Prošnja za pomoč pri pridobitvi kredita;
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• Pritožba zaradi neprejetja digitalnega bona;

• Prošnja za pomoč zaradi težav s prehrupnimi sosedi; 

• Pritožba čez delo policijske postaje;

• Nekaj pisem v zvezi z izbrisom iz registra stalnega prebivalstva ;

• Prošnja za pomoč pri pridobitvi vojne odškodnine;

• Nekaj prošenj za pomoč v sodni zadevi;…

Omeniti pa velja tudi telefonske klice, ki so v zadnjem času pogostejši, predvsem zaradi izteka mandata 
predsedniku republike. Mnogi so se mu zahvalili za njegovo držo ter izrekli mnogo pohvalnih besed za 
njegovo delovanje in izrazili obžalovanje, da se mu mandat izteče Še vedno prejemamo klice, v katerih 
ga posamezniki obvestijo o svojih največkrat težkih življenjskih razmerah in raznih krivicah, ki naj bi sem 
jim zgodile. Skladno z vsebino pogovora jih po potrebi napotimo na druge pristojne organe.

V SLOVO

Predsednik	Pahor	na	žalni	slovesnosti	za	škofom	Ernišo:	"V	spominu	ga	bom	ohranil	kot	
človeka	nalezljive	skromnosti	in	strpnosti."

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v sredo, 8. junija 2022 udeležil žalne slovesnosti za 
umrlim častnim škofom slovenske evangeličanske cerkve Gezo Ernišo. Predsednik Pahor je imel na žalni 
slovesnosti govor.

Govor predsednika Republike Slovenije

Žalni zbor.

S častnim škofom Ernišo sem vedno rad sodeloval in ga z veseljem srečeval.

V spominu ga bom ohranil kot človeka nalezljive skromnosti in strpnosti.

Evangeličanska skupnost na Slovenskem si, ko je sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja (1995) postal 
njen prvi senior in potem škof, ne bi mogla izbrati človeka, ki bi bolje poosebljal, kar je izpričeval.

Vsaka njegova beseda je bila pretehtana, hkrati pa umerjena z drugo enake teže.

Ko je rekel: ”kdor je v manjšini, nima pravice vsiljevati svoje volje drugim,” je vedno dodal, “kakor tudi mi 
nimamo pravice vsiljevati svoje volje drugim”.

Skromen, a prepričan vase, nevsiljiv, a v sebi trden je bil škof Erniša odprt, radoveden duh, ki se je kot 
osebnost oblikoval med ljudmi ne le v rodnem Prekmurju, ampak povsod, kamor je prišel: na Hrvaškem, 
Slovaškem, v Nemčiji.

Postal je svetovljan, ki je svojo Cerkev v času, ko se je tudi Slovenija mednarodno šele uveljavljala, trajno 
umestil v evropsko skupnost protestantskih cerkva.

Izvoljen je bil v Svet Svetovne luteranske zveze, kar je bil izraz visokega spoštovanja do njega osebno, čast 
za slovenske evangeličane, za Slovenijo pa dodatna priložnost za sodelovanje.

Kot prepričan zagovornik ekumenizma, gibanja za strpno sožitje in blaginjo ljudi treh evropskih veroizpovedi 
z najštevilnejšim občestvom, je bil novembra 1995 tudi med soustanovitelji Sveta krščanskih cerkva v 
Evropi. “Brez miru med religijami tudi v svetu ne bo miru,« je dejal, ko sva o tem govorila v času, bolj 
mirnem od današnjega.
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Leta 2013 sem ga odlikoval. V ukazu je zapisano, kar je bilo za škofa Ernišo najbolj značilno: za uspešno, 
povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje evangeličanske cerkve.

Mag. Erniša je bil eden najprepoznavnejših slovenskih verskih dostojanstvenikov, ki je imel zaupanje in 
spoštovanje tudi med neverujočimi in drugače verujočimi slovenskimi državljani. Z utrjevanjem načel o 
človekovi svobodi in njegovi odgovornosti do samega sebe in soljudi ter do veljave znanja je bil, tako 
je zapisano v utemeljitvi odlikovanja, zvest tudi svojim protestantskim prednikom, ki so Slovencem 
omogočili, da so s slovensko knjigo v roki stopili ob bok drugim razvitim narodom Evrope.

Med njegovim vodenjem se je avtohtona slovenska evangeličanska krščanska skupnost trdno umestila 
v vseslovensko narodno zavest, škof Erniša pa med tiste Slovence, ki v slovenski skupnosti delujejo 
povezovalno, v stiku z mednarodnim okoljem, verskim in laičnim, pa utrjujejo in povečujejo ugled svoje 
domovine Slovenije.

V imenu države, v svojem lastnem imenu in kolikor mi je to dovoljeno, v imenu vseh naših ljudi, izražam 
družini sožalje in ji pravim, da bomo Ernišo za vedno ohranili v našem spominu.

Ob	smrti	Borisa	Pahorja	je	30.5.2022	predsednik	republike	nagovoril	Slovenke	in	Slovence

Slovenke in Slovenci,
doma, v zamejstvu in povsod po svetu,

umrl je Boris Pahor. Z njegovim odhodom se končuje en čas in se pričenja drug. Brez njega med nami ni 
več oči, ki so videle, in roke, ki je zapisala. Ostali pa so spomini, ki dajejo novemu času moč, da bi bil boljši 
od prejšnjega.

Boris Pahor je bil, z besedami Draga Jančarja, človek s prepovedanimi sanjami, ki so postale resničnost. Bil 
je očividec, pričevalec, opominjevalec. Vest slovenstva, Evrope in sveta. Človek, ki je zase terjal svobodo, 
da misli drugače in je to enako svobodo zahteval tudi za druge.

Nemogoči potnik skozi zgodovino je s svojo neverjetno življenjsko silo postal predvsem navdihovalec. 
Zaradi njega vemo, da si lahko upamo sanjati prepovedane sanje. Bil je pisatelj brez meja, državljan sveta, 
človek srca.

Osebno čutim globoko zadoščenje, da sva ga z italijanskim predsednikom in prijateljem Mattarello 
odlikovala z odlikovanji obeh držav na dan, ko je tržaški Narodni dom po 100 letih znova postal slovenski. 

Boris Pahor je ob tem dejal: »Odlikovanji posvečam vsem mrtvim, vsem, o katerih sem pisal, začenši z 
Lojzetom Bratužem in štirimi bazoviškimi junaki, ki se jim bo 13. julija poklonil tudi predsednik italijanske 
države.« 

Slovenke in Slovenci, Evropejke in Evropejci,

srečni smo, da nam je usoda namenila Borisa Pahorja.

Govor	predsednika	republike	1.6.2022	na	žalni	seji	v	Narodnem	domu	v	Trstu

Ko se je v drugi polovici 80. let prejšnjega stoletja razcvetela slovenska politična pomlad, je bilo vse, od 
vrednot do ustaljenih praks, podvrženo velikim spremembam. 

Glede demokratičnih sprememb, ki so naposled omogočile ustanovitev samostojne države, Slovenci 
nismo bili zgodovinski zamudniki. Z zgodovinske perspektive se zdi, kot bi bili tedaj na to pripravljeni. 
Nekaj od tega je prav gotovo res. 
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Spontanost, nepredvidljivost in avtentičnost prelomnih dogodkov je utemeljevalo in sidralo nekaj 
zgodovinsko reflektiranih izkušenj in močnih, izstopajočih osebnosti. Spremembam so dajale zagon in jih 
spodbujale ter jih hkrati razsodno premišljevale in vrednostno utemeljevale. 

Ena od takih redkih dragocenih osebnosti za tedanje narodno prebujanje je bil Boris Pahor. Nikoli, tudi ne 
tedaj, ni silil v ospredje, vendar je bil vseskozi tam. 

Boris Pahor je poosebljal slovensko nacionalno izkušnjo vsega 20. stoletja. Naj so udarci usode še tako 
močno, kot nevihta, bičali svetilnik v zalivu, tam je bil in je svetil. 

Boris Pahor, ta trmasta in premočrtna osebnost z jasno izdelanim moralnim kompasom, človek, ki je 
poosebljal upor zoper vse tri totalitarizme in buditelj, ki je verjel in živel resnico in pravico, se je prav v 
tistih prelomnih časih in prav zaradi teh značajskih in vrednostnih kreposti znašel v slovenski kolektivni 
zavesti kot njeno moralno sidrišče. 

Čeprav v razlagi procesov in dogodkov, ki so naposled privedli do ustanovitve samostojne slovenske 
države, ne bomo pogosto naleteli na omembo Borisa Pahorja, je bil s svojo karizmatično osebnostjo kot 
njena vest. 

Vseskozi je bil tam, praviloma neviden, toda na svoj lasten način zelo vpliven. Demokraciji, svobodi, 
nacionalni in osebni ter pluralizmu, političnemu in mnenjskemu, je posvečal skozi literaturo in siceršnje 
javno delovanje osrednjo pozornost. 

Toda njegova izjemnost glede teh tem je bila v njegovi verodostojnosti, avtentičnosti in iskrenosti. Njegovi 
upornost in žilavost, s katerima se je izklesal skozi težke življenjske preizkušnje, sta ga kvalificirali kot 
živo legendo, kot poosebljenost teh vrednot. Od tod njegova zgodovinska pomembnost za naš nacionalni 
obstanek in razvoj. 

Morda je bil tudi zaradi njega slovenski politični narodni preporod tako evropski od vsega začetka. Boris 
Pahor, predan in zaveden Slovenec, se je kot tak odpiral evropskemu prostoru, ga nagovarjal in bil slišan 
in uslišan. 

S tega vidika je znal biti precej tečen sogovornik. Če ste mu hoteli laskati s slovenstvom, je opozoril 
na kontekst Evrope, če ste se mu hoteli prikupiti z evropejstvom, vas je opomnil na nenadomestljivost 
nacionalne identitete. Če ste hoteli kritizirati pomanjkljivosti demokracije, je strogo opomnil na nevarnost 
avtokracij in diktatur. Vse je bilo podvrženo kritičnemu premisleku. 

Zanj nič ni bilo absolutnega, morda, kot pravijo, samo ljubezen. Pravzaprav ne vem, kako je zares doživljal 
vrnitev Narodnega doma Slovencem. Zdi se mi, da bi mu moralo to pomeniti eno veliko osebno zadoščenje. 
To je bila res velika reč, tudi v stvarnem smislu. 

Toda kolikor sem osebno poznal Borisa Pahorja, si dovolim reči, da mu je v simbolnem smislu tistega 
dne pomenila Bazovica enako veliko. Vročitev državnih odlikovanj, ki sva mu ju vročila z italijanskim 
predsednikom in prijateljem Mattarello, in do česar je imel sprva zadržke, je naposled pospremil z 
naslednjimi besedami: 

»Odlikovanji posvečam vsem mrtvim, vsem, o katerih sem pisal, začenši z Lojzetom Bratužem in štirimi 
bazoviškimi junaki, ki se jim bo 13. julija poklonil tudi predsednik italijanske države.« 

Draga družina Pahor, žalni zbor, dragi Boris Pahor.

Skupaj z vsemi generacijami Slovencev, v domovini, tu v zamejstvu in povsod po svetu, na katerih 
ramenih stojimo, se Vas sedaj spominjamo, Vam posvečamo izraze našega najbolj iskrenega občudovanja 
in hvaležnosti in se poklanjamo Vašemu zgodovinskemu pomenu za naš narodni obstoj in razvoj. 

Hvala, Boris Pahor.
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V govorih predsednika republike Boruta Pahorja največkrat omenjen citat:

»Ne	da	sovražim	–	da	ljubim,	sem	na	svetu.«

                                                     Antigona
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V. STATISTIKA

PREDSEDNIK REPUBLIKE – PETO LETO DRUGEGA MANDATA 
(23. DECEMBER 2021 – 22. DECEMBER 2022)

2022  STATISTIKA 2012-2022

176 udeležb na prireditvah 1.834

76 prirejenih sprejemov 397

239 izjav, govorov, nagovorov ali pozdravnih nagovorov, poslanic in videosporočil 1.613

77 podeljenih častnih pokroviteljstev 1662 

81 vročenih državnih odlikovanj 383

11 vročenih Jabolk navdiha (27 replik) 49

26 vročenih Zahval predsednika republike 78

78 pogovorov z institucijami 539

14 pogovorov z državljani – posamezniki 826

39 obiskov v tujini 225

12 obiskov tujih državnikov v Sloveniji (vključno z Brdo Brijuni Process in Bled 
strateški forum) 85

2.000 Obiskovalcev se je srečalo s predsednikom v njegovi pisarni 30.000

4 Klopi prijateljstva postavljenih po Sloveniji ob uradnih obiskih tujih predsednikov 27

8 Javnih predstavitev kandidatov 70
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SEZNAM	VROČENIH	ZAHVAL	PREDSEDNIKA	REPUBLIKE	SLOVENIJE	BORUTA	PAHORJA	 
23.	12.	2021	–	22.	12.	2022

PREJEMNIK PRILOŽNOSTI KRAJ IN DATUM

1 Združenje invalidov - 
Forum Slovenije

ob 25-letnici za zagotavljanje 
pomoči in psihosocialne oskrbe 
uporabnikom na terenu, 
zmanjševanje predsodkov in 
odstranjevanje stereotipov o 
invalidih ter obveščanje ranljivih 
skupin o vseh oblikah opore in 
podpore. Sprejel jo je predsednik 
Združenja invalidov – Foruma 
Slovenije Borut S. Pogačnik.

Predsedniška palača, 27. 
december 2021

2 Knjižnica Črnomelj

ob 60-letnici za širjenje bralne 
kulture in izvajanje pomembnega 
poslanstva, s katerim zaljša podobo 
domačih krajev in ljudi. Sprejela jo je 
direktorica Anja Panjan Trgovčić.

Črnomelj, 19. januar 2022

3 
Slovenska sekcija pri 
Mednarodni zvezi za 
mladinsko književnost IBBY

ob 30-letnici delovanja za 
spodbujanje bralne kulture med 
mladimi ter širjenje sporočil miru, 
sožitja in povezovanja. Sprejela jo je 
predsednica sekcije dr. Tina Bilban.

Predsedniška palača, 1. april 
2022

4 Vrtec Murska Sobota, enota 
Romano na Pušči

ob 60-letnici delovanja za dragocen 
prispevek k negovanju sožitja in 
sobivanja različnosti
in ter k ustvarjanju enakopravnih 
možnosti za lepšo prihodnost za vse. 
Sprejel jo je ravnatelj Vrtca Murska 
Sobota Borut Anželj.

Murska Sobota, 8. april 2022

5 Darko Rudaš

ob 20. obletnici uveljavitve instituta 
romskega svetnika v občinskih 
in mestnih svetih v Sloveniji za 
dolgoletna vztrajna prizadevanja 
pri uveljavljanju položaja romskih 
svetnikov in za izjemen osebni 
prispevek k razvoju romske 
skupnosti v Sloveniji.

Murska Sobota, 8. april 2022

6 Osnovna šola Kozara Nova 
Gorica

ob 60. obletnici organizirane 
vzgoje in izobraževanja otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami 
na Goriškem za prizadevno delo z 
otroki in mladostniki s posebnimi 
potrebami. Sprejela jo je ravnatelj 
Edvard Vrabič.

Nova Gorica, 21. april 2022
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7 Škisova tržnica

ob 25-letnici za pomembno vlogo 
pri povezovanju študentk in 
študentov iz celotne Slovenije in 
tujine, za spodbujanje dobrodelnosti 
in solidarnosti med mladimi ter 
zavezanost, da postane zgled za 
trajnostno prireditev.
Sprejela sta jo vodja 25. Škisove 
tržnice Tiffany Žižek in predsednik 
Zveze ŠKIS Mark Perko.

Ljubljana, 5. maj 2022

8 Zveza slovenskih društev 
na Hrvaškem

ob 30-letnici delovanja za predano 
delo za slovensko
skupnost na hrvaškem in
neprecenljiv prispevek
k ohranjanju slovenske kulture
in maternega jezika ter zavzeto
delovanje za vsestranski razvoj
Slovencev na Hrvaškem in sožitje 
med
sosednjima narodoma in državama. 
Sprejela jo je Barbara Riman, 
predsednica Zveze slovenskih 
društev na Hrvaškem.

Reka/Rijeka, 10. maj 2022

9 Pionirski dom – Center za 
kulturo mladih

ob 60-letnici delovanja kot 
navdihujoče središče raznolikih 
dejavnosti, kjer se mladi učijo novih 
znanj in izražajo svojo ustvarjalnost. 
Sprejela jo je direktorica Barbara 
Murn Vrviščar.

Ljubljana, 16. maj 2022

10 Skupnost občin Slovenije

ob 30-letnici delovanja za 
pomembno vlogo pri povezovanju 
slovenskih občin in sodelovanju v 
dobro ljudi in države. Sprejela jo je 
predsednica Jasna Gabrič.

Bled, 18. maj 2022

11 Glasbena šola Fran Korun 
Koželjski Velenje

ob 70-letnici delovanja za 
odličnost na področju glasbenega 
izobraževanja in spodbujanja 
kulturno-umetniškega delovanja 
med mladimi. Sprejel jo je ravnatelj 
Boris Štih.

Velenje, 25. maj 2022

12 Jože Časar

za izjemen prispevek k razvoju 
lokalne skupnosti, uveljavljanje 
vrednot solidarnosti in prostovoljstva 
ter navdihujočo skrb za sočloveka.

Cankova, 4. junij 2022

13 Zadružna zveza Slovenije

ob 150-letnici organiziranega 
zadružništva na Slovenskem in
50. obletnici ponovne ustanovitve 
Zadružne zveze Slovenije
za nenadomestljivo vlogo pri razvoju 
slovenskega podeželja in za skrb
za povezovanje ljudi, ki s 
podeželjem živijo. Sprejel jo je 
predsednik zveze Borut Florjančič.

Ljubljana, 9. junij 2022
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14 Sindikat obrti in 
podjetništva Slovenije

ob praznovanju 70-letnice delovanja 
za dolgoletno zavzeto skrb za 
pravice delavk in delavcev v obrti in 
podjetništvu ter odgovorno vlogo
v socialnem dialogu. Sprejela sta 
jo predsednik sindikata Matjaž 
Podvinski in generalna sekretarka 
Ana Čermelj.

Brdo pri Kranju, 22. junij 2022

15 Natečaj Prostovoljec leta

ob 20-letnici za dve desetletji 
spodbujanja prostovoljstva in 
vrednot človečnosti, ki plemenitijo 
družbo. Sprejel jo je predsednik 
sveta Miha Zupančič.

Brdo pri Kranju, 27. junij 2022

16 
Društvo za ohranjanje 
kulturne dediščine 
aleksandrink

za prispevek k dokumentiranju 
življenja in dela aleksandrink, 
slovenskih žensk v Egiptu, in 
ohranjanje njihove zapuščine za 
prihodnje rodove. Sprejela jo je 
predsednica društva mag. Darinka 
Kozinc.

Predsedniška palača, 14. julij 
2022

17 Pomurski sejem

za 60 let uspešnega prirejanja
mednarodnega kmetijsko-živilskega 
sejma AGRA,
ki spodbuja odličnost, povezovanje 
in mednarodno sodelovanje
v kmetijstvu in živilstvu ter razvoj 
slovenskega podeželja. Sprejel jo 
je predsednik uprave sejma Janez 
Erjavec.

Gornja Radgona, 20. avgust 
2022 

18 Center za pomoč na domu 
Maribor

ob 20-letnici delovanja za vestno 
izvajanje zagotavljanja oskrbe na 
domu in spodbujanje raznovrstnih 
dejavnosti, ki žlahtnijo vsakdan 
srebrne generacije. Sprejela jo je 
direktorica doma mag. Barbara 
Žgajner.

Maribor, 6. september 2022

19 Dnevi narodnih noš in 
oblačilne dediščine

ob jubilejni 50. izvedbi za več kot 
pol stoletja ohranjanja raznolikosti 
slovenske oblačilne in kulturne 
dediščine. Sprejela sta jo župan 
Občine Kamnik Matej Slapar in 
vršilec dolžnosti direktorja Zavoda 
za turizem, šport in kulturo Kamnik 
Luka Svetec.

Kamnik, 11. september 2022

20 Gasilska zveza Črnomelj

ob 110. obletnici ustanovitve za 
srčno izpolnjevanje poslanstva gasilk 
in gasilcev, ki varujejo življenja 
in premoženje ljudi ter s svojim 
junaštvom navdihujejo skupnost. 
Sprejel jo je predsednik zveze Boris 
Kambič.

Črnomelj, 15. oktober 2022

21 Biotehniška fakulteta 
Univerze v Ljubljani

ob 75-letnici za spodbujanje 
zavedanja o pomenu naravnih virov 
in trajnostnega ravnanja z njimi. 
Sprejela jo je dekanja prof. dr. 
Marina Pintar.

Ljubljana, 17. oktober 2022
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22 
Reševalna postaja 
Univerzitetnega kliničnega 
centra Ljubljana

ob 100-letnici delovanja za
srčno izpolnjevanje pomembnega 
poslanstva predbolnišnične nujne 
medicinske pomoči, ki rešuje 
življenja ljudi. Sprejel jo je vodja 
reševalne postaje 
mag. Janez Kramar.

Ljubljana, 20. oktober 2022

23 Biotehniška šola Maribor

ob 150. obletnici ustanovitve za 
pomembno poslanstvo vzgoje in 
izobraževanja mladih
za poklice, s katerimi sooblikujejo 
trajnostni razvoj našega podeželja. 
Sprejel jo je ravnatelj Anton Kranjc.

Maribor, 21. oktober 2022

24 Pripadniki oboroženih sil in 
gasilci Slovaške republike

ki so julija 2022 sodelovali pri 
gašenju
največjega požara v Republiki 
Sloveniji
in z izjemno požrtvovalnostjo 
pomembno
prispevali k uspešni intervenciji.

Lešt (Slovaška),  
10. november 2022

25 Uršulinski zavod za vzgojo, 
izobraževanje in kulturo 

Ob 320-letnici prihoda sester 
uršulink v Ljubljano in 20-letnici 
Angelinega vrtca, prvega vrtca v 
Sloveniji, ki je uvedel vzgojo po 
metodi montessori za spodbujanje 
dobrodelnosti, strpnosti in 
sodelovanja 

Ljubljana, 6. december 2022 

26 Zaposleni v Domu 
upokojencev Gradišče 

ob 40-letnici delovanja doma za 
predanost svojemu poslanstvu, s 
katerim žlahtnijo vsakdan srebrne 
generacije. Sprejela jo je direktorica 
Jana Hreščak. 

Gradišče , 8. december 2022

SPREJETA	POKROVITELJSTVA	PREDSEDNIKA	RS	BORUTA	PAHORJA	ZA	LETO	2022

ŠT. POŠILJATELJ DOGODEK

1. Badminton klub Pišece, gospod Tadej Škof, 
predsednik

Častno pokroviteljstvo nad dogodki ob 20. obletnici 
delovanja Badminton kluba Pišece

2. Športno kulturno društvo Šoštanj Mesto, 
gospod Miha Šojat, predsednik

Častno pokroviteljstvo nad evropskim prvenstvom 
žerjavistov

3. Beletrina, Festival literatura sveta Fabula, 
gospod Mitja Čander, direktor Beletrine

Častno pokroviteljstvo nad gostovanjem nigerijske 
pesnice, pisateljice in teoretičarke Chimamande 
Ngozi Adichle

4. Zavod Časoris, dr. Sonja Merljak Zdovc, 
direktorica Častno pokroviteljstvo nad petim izborom Faca leta

5. Mestna občina Kranj, Matjaž Rakovec, župan Častno pokroviteljstvo nad prireditvijo Prešernov 
Smenj

6. Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov 
Slovenije, Aleš Kocjančič, predsednik

Častno pokroviteljstvo nad 100. obletnico 
delovanja Zveze združenj šoferjev in 
avtomehanikov Slovenije
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7. Osnovna šola Muta, gospa Anita Ambrož, 
ravnateljica 

Častno pokroviteljstvo nad vseslovenskim šolskim 
narečnim natečajem in festivalom Vsaka vas ima 
svoj glas

8. Zveza paraplegikov Slovenije, gospod Dane 
Kastelic, predsednik

Častno pokroviteljstvo nad akcijo Gibalno ovirani 
gore osvajajo – GOGO

9. Zmajsko društvo KAP Jasa, gospod Janez 
Vizjak, predsednik

Častno pokroviteljstvo nad Mednarodnim zmajskim 
festivalom IKF Slovenija 2022

10. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, gospod Anton 
Slana, župan

Častno pokroviteljstvo nad dogodki v sklopu 
Koroščevega leta

11. Uredništvo revije Viva, Medicina in ljudje, 
gospa Andreja Šalamun, odgovorna urednica

Častno pokroviteljstvo nad akcijo Moj zdravnik 
2022

12. Institut »Jožef Stefan«, prof. dr. Boštjan 
Zalar, direktor 

Častno pokroviteljstvo nad prireditvijo Dnevi Jožefa 
Stefana

13. 
Društvo DOVES – FEE SLOVENIA, Program 
Ekošola, mag. Gregor Centa, nacionalni 
koordinator programa Ekošola

Častno pokroviteljstvo nad projektom Slovenski 
dan brez zavržene hrane

14. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 
prof. dr. Igor Švab, dr. med., dekan

Častno pokroviteljstvo nad Kariernim kongresom 
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

15. Fatburn Events, gospod Nino Cokan, vodja 
prireditve Parenzana Marathon

Častno pokroviteljstvo nad 4. Parenzana 
Marathonom

16. 
SOPS – Sindikat obrti in podjetništva 
Slovenije, gospa Ana Čermelj, generalna 
sekretarka

Častno pokroviteljstvo nad slavnostnim dogodkom 
ob obeležitvi 70. obletnice delovanja Sindikata 
obrti in podjetništva Slovenije

17. Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih, 
gospa Jožica Rejec, direktorica

Častno pokroviteljstvo nad nacionalnim 
tekmovanjem programa Moje podjetje 2022 Junior 
Achievement

18. Zadružna zveza Slovenije, gospod Borut 
Florjančič, predsednik

Častno pokroviteljstvo nad slavnostno akademijo 
ob 150. obletnici zadružništva in 50. obletnico 
ponovne ustanovitve Zadružne zveze Slovenije

19. 

UKC Ljubljana, Klinika za otorinolaringologijo 
in cervikofacialno kirurgijo, izr. prof. dr. 
Saba Battelino, dr. med., predsednica 
17. mediteranskega srečanja otologije in 
avdiologije v Ljubljani

Častno pokroviteljstvo nad mediteranskim 
srečanjem otologije in avdiologije v Ljubljani

20. Mladinski svet Slovenije, predsednik Miha 
Zupančič, presednik

Častno pokroviteljstvo nad projektom Prostovoljec 
leta

21. CUDV Radovljica, dr. Irena Ceglar, direktorica Častno pokroviteljstvo nad prireditvijo 5. »Naš tek«

22. Center Noordung, dr. Dominik Kobold, 
direktor

Častno pokroviteljstvo nad slavnostno obeležitvijo 
130. obletnice rojstva Hermana Potočnika 
Noordunga

23. 

Zbornica zdravstvene in babiške nege – 
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 
gospa Monika Ažman, predsednica Zbornice 
- Zveze

Častno pokroviteljstvo nad 18. simpozijem 
zdravstvene in babiške nege Slovenije

24. Tekaško društvo Rokov tek, gospod Lovrencij 
Galuf, član tekaškega društva Rokov tek

Častno pokroviteljstvo nad tekaško prireditvijo 
Rokov tek po Šmarskih bregih 2022

25. 
Društvo študentov farmacije Slovenije 
– DŠFS, gospa Kaja Zajc, predstavnica 
organizacijske ekipe EPSA Annual Congress 
2023

Častno pokroviteljstvo nad kandidaturo za izvedbo 
44th EPSA Annual Congres 2023
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26. UTVV Slovenia, Ultra Trail Vipavska dolina, 
gospa Anja Klančnik

Častno pokroviteljstvo nad največjo tekaško gorsko 
preizkušnjo Ultra trail Vipavska dolina UTVV

27. 
Spominčica – Alzheimer Slovenija, Slovensko 
združenje za pomoč pri demenci, gospa 
Štefanija L. Zlobec, predsednica

Častno pokroviteljstvo nad konferenco V ritmu 
človeških možganov

28. 
JSKD – Javni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti, gospod Damjan 
Damjanovič, direktor 

Častno pokroviteljstvo nad dogodkom slovenske 
ljubiteljske kulture Ljubiteljski kulturni dan!

29. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike 
Slovenije, dr. Anže Logar, minister

Častno pokroviteljstvo nad 11. mednarodno 
konferenco Dan Afrike

30. 
Organizacijski odbor 5. mednarodne 
glasbene olimpijade – 5 IMuO, dr. Branka 
Rotar Pance, predsednica

Častno pokroviteljstvo nad 5. mednarodno 
glasbeno olimpijado – 5 IMuO

31. 
Olimpijski komite Slovenije, gospod Tomaž 
Barada, podpredsednik Olimpijskega 
komiteja Slovenije in vodja organizacijske 
ekipe Svetovnega pokala v ITF Taekwondoju

Častno pokroviteljstvo nad Svetovnim pokalom ITF 
v Taekwondoju – ITF Taekwondo World Cup 2022.

32. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, mag. Dolores Kores, direktorica

Častno pokroviteljstvo nad osrednjim dogodkom 
v okviru evropskega leta mladih z naslovom Zvok 
mladosti

33. Svetovni slovenski kongres, dr. Boris 
Pleskovič, predsednik

Častno pokroviteljstvo nad XI. Konferenco 
slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz 
sveta in Slovenije

34. 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene 
vede, Academia Aestiva Internationalis, 
Maja Đorđeski, Izvršna direktorica

Častno pokroviteljstvo nad 7. mednarodno poletno 
šolo Academia Aestiva Internationalis

35. 
Kulturno društvo, folklorna skupina Emona, 
Organizacijski odbor – zanj Andreja Absec, 
Elizabeta Tome, Helena Vindiš in Klarya 
Tome 

Častno pokroviteljstvo nad humanitarnim 
koncertom »PLEŠEM - POMAGAM«

36. Občina Črenšovci, Vera Markoja, županja Častno pokroviteljstvo nad občinskimi prireditvami 
ob 13. občinskem prazniku Občine Črenšovci

37. 
Športno društvo Tri srca, gospod Boštjan 
Gerlec, predsednik organizacijskega odbora 
40. Maratona treh src

Častno pokroviteljstvo nad jubilejnim 40. 
Maratonom treh src 

38. Turistična zveza Slovenije, gospod Pavle 
Hevka, predsednik

Častno pokroviteljstvo nad projektom Moja dežela 
– lepa in gostoljubna 2022

39. Sinagoga Maribor – center judovske kulturne 
dediščine, gospod Boris Hajdinjak, direktor

Častno pokroviteljstvo nad 12. mednarodnim 
znanstvenim srečanjem Vsako leto eno ime 2022

40. Občina Hrastnik, gospod Marko Funkl, župan Častno pokroviteljstvo nad festivalom delavskega 
filma Kamerat

41. Center za pomoč na domu Maribor, mag. 
Barbara Žgajner, direktorica

Častno pokroviteljstvo nad proslavo ob obeležitvi 
30. obletnice izvajanja pomoči na domu v Mestni 
občini Maribor in 20. obletnici delovanja Centra za 
pomoč na domu Maribor

42. Atletski klub Ultramaraton Slovenija, gospa 
Maja Rigač

Častno pokroviteljstvo nad Slovenskim 12-urnim 
tekom SLO12RUN

43. 
Rokometna zveza Slovenije, gospod Franjo 
Bobinac, predsednik, gospod Goran Cvijić, 
generalni sekretar

Častno pokroviteljstvo nad »Slovenskim središčem 
– I feel Slovenia«
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44. Društvo Mavrica izzivov, gospod Igor Lekšan, 
predsednik

Častno pokroviteljstvo nad okroglo mizo »Komu 
je namenjena nadomestna in dopolnilna 
komunikacija (NDK)

45. 
Veleposlaništvo Republike Poljske v 
Republiki Sloveniji, nj. eksc. gospod Krzysztof 
Jan Orlendzki, veleposlanik

Častno pokroviteljstvo nad svečanim koncertom 
pianista Aleksandra Gadžijeva

46. 

Balonarski klub Roto balon klub, gospod 
Matjaž Pavlinjek, generalni direktor 
organizacije 24. FAI svetovnega prvenstva v 
poletih s toplozračnimi baloni Murska Sobota 
2022 in predsednik balonarskega kluba Roto 
balon klub

Častno pokroviteljstvo nad otvoritveno 
slovesnostjo 24. FAI svetovnega prvenstva v 
poletih s toplozračnimi baloni Murska Sobota 2022

47. Institut »Jožef Stefan«, prof. dr. Boštjan 
Zalar, direktor

Častno pokroviteljstvo nad slovenskim 
praznovanjem 10. obletnice odkritja Higgsovega 
bozona

48. Fundacija Aljažev kraj, gospa Alenka Mirtič 
Dolenec, predsednica

Častno pokroviteljstvo nad vseslovenskim 
dobrodelnim literarno-umetniškim projektom 
Pravljičnih 7

49. 
PAZU – Pomurska akademsko znanstvena 
unija, pom. akad. dr. Mitja Slavinec, 
predsednik

Častno pokroviteljstvo nad 20. Znanstveno 
konferenco PAZU – Pomursko akademsko 
znanstveno unijo

50. Občina Črenšovci, gospa Vera Markoja, 
županja

Častno pokroviteljstvo nad prireditvami, s katerimi 
bo Občina Črenšovci obeležila državni praznik, 
dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom

51. 
Društvo Vodna agencija, gospod Jože Cvetko, 
predsednik društva Vodna agencija in prof. 
dr. Jože Lipnik, predsednik organizacijskega 
odbora Festivala WEP effect 2022

Častno pokroviteljstvo nad mednarodnim 
festivalom izobraževalnih programov o varovanju 
voda WEP EFFECT 2022

52. MC MEDICOR d.d.,prof. dr. Metka Zorc, dr. 
med., predsednica uprave

Častno pokroviteljstvo nad Mednarodnim 
simpozijem o boleznih srca in žilja MC MEDICOR 
Slovenija

53. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 
mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor

Častno pokroviteljstvo nad prvo konferenco 
biosfernega območja Mura-Drava-Donava

54. 
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, dr. 
Mateja Gaber, predsednica Akademskega 
zbora FF, koordinatorka projekta Evropska 
noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!

Častno pokroviteljstvo nad projektom Evropska noč 
raziskovalcev – Humanistika, to si ti!

55. 
Zveza združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije, Koordinacijski odbor žrtev vojnega 
nasilja, Taboriščni odbor Ravensbrück, 
gospod Matjaž Špat, predsednik 

Častno pokroviteljstvo nad tradicionalno 61. 
slovesnostjo ob srečanju bivših internirank, 
političnih zapornic, ukradenih otrok, svojcev in 
prijateljev

56. 
Društvo DOVES – FEE Slovenia, mag. Gregor 
Cerar, nacionalni koordinator programa 
Ekošola

Častno pokroviteljstvo nad podnebnim tekom

57. 
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerze v 
Mariboru, prof. dr. Polona Tominc, dekanica, 
izr. prof. dr. Igor Vrečko, prodekan za 
sodelovanje z okoljem in razvojne projekte

Častno pokroviteljstvo nad 12. srečanjem in 
znanstveno konferenco predstavnikov kateder 
za menedžment in podjetništvo iz jugovzhodne 
Evrope
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58. Uprava praškega gradu, Ing. Ivo Velíšek 
CSc.,direktor

Častno pokroviteljstvo nad slovesnostjo v 
počastitev češko-slovenskih kulturnih odnosov 
in peto podelitvijo nagrad Jožeta Plečnika za 
življenjsko delo in izjemne dosežke na področju 
arhitekture, gradbeništva in varstva arhitekturne 
dediščine za leto 2022

59. Občina Kočevje, dr. Vladimir Prebilič, župan Častno pokroviteljstvo nad 8. dnevi kočevarske 
kulture

60. 
Zveza Rotary klubov Slovenije, Rotary District 
1912 Slovenija in Severna Makedonija, 
gospod Dušan Peterkovič, PGD in Primus RI 
D1912 2022/23

Častno pokroviteljstvo nad dobrodelnim koncertom 
Pozdrav jeseni

61. Društvo logopedov Slovenije, gospa Klara 
Trpkova, predsednica

Častno pokroviteljstvo nad VI. Kongresom 
logopedov Slovenije

62. Univerza v Ljubljani, prof. dr. Gregor Majdič, 
rektor

Častno pokroviteljstvo nad prvo slovesno 
podelitvijo nagrade dr. Uroša Seljaka

63. 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
Oddelek za romanske jezike in književnost, 
lekt. dr. Mojca Medvedšek

Častno pokroviteljstvo nad slovesnostjo ob uvedbi 
študija portugalskega jezika in književnosti na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

64. Društvo logopedov Slovenije, gospa Klara 
Trpkova, predsednica

Častno pokroviteljstvo nad VI. Kongresom 
logopedov Slovenije

65. 
Trepetlika – Društvo bolnikov 
s parkinsonizmom in drugimi 
ekstrapiramidnimi motnjami, gospa Cvetka 
Pavlina Likar, predsednica

Častno pokroviteljstvo nad 3. svetovnim 
prvenstvom PingPongParkinson

66. Spoštovani gospod Tomo Križnar Častno pokroviteljstvo nad dobrodelnim koncertom 
s filmsko projekcijo (T)ROHNENJE 2022

67. UNIVERZA V LJUBLJANI, Ekonomska fakulteta, 
dr. Metka Tekavčič, dekanja

Častno pokroviteljstvo nad petim Mednarodnim 
tednom ozaveščanja o prevarah 2022

68. 
ZRC SAZU Inštitut za kulturno zgodovino, dr. 
Neža Zajc,
znanstvena svetnica

Častno pokroviteljstvo nad Simpozijem o Borisu 
Pahorju in Edvardu Kocbeku

69. 

Društvo matematikov, fizikov in astronomov 
Slovenije - DMFA Slovenije, prof. dr. Neža 
Mramor Kosta, predsednica DMFA Slovenije 
in mag. Lucijana Kračun Berc, predsednica 
organizacijskega odbora EGMO 2023

Častno pokroviteljstvo nad mednarodnim 
matematičnim tekmovanjem Evropsko dekliško 
matematično olimpijado 2023 – EGMO 2023 

70. Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pragi, 
mag. Tanja Strniša, veleposlanica

Častno pokroviteljstvo nad gala koncertom ob 
zaključku Plečnikovega leta

71. KD Simfonični orkester Cantabile, gospod 
Damijan Bogataj Častno pokroviteljstvo nad Koncertom za mir

72. 
ARRS - Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, prof. dr. Mitja 
Lainščak, direktor

Častno pokroviteljstvo nad nacionalnim dogodkom 
Dan ARRS 2022: Podpiramo odličnost

73. 

Center judovske kulturne dediščine, 
Sinagoga Maribor, gospa Marjetka Bedrač, 
koordinatorka in organizatorka kulturnih 
programov ter koordinatorka projekta Krokus 
v Sloveniji

Častno pokroviteljstvo nad petim mednarodnim 
projektom Krokus

74. Center za sluh in govor Maribor, gospod 
Samo Rumež, prof., direktor

Častno pokroviteljstvo nad 7. slovenskim 
posvetom o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom
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75. Judo zveza Slovenije, gospod Lovrencij Galuf, 
predsednik

Častno pokroviteljstvo nad rednim kongresom 
Evropske Judo zveze – EJU

76. Mestna občina Kranj, gospod Matjaž 
Rakovec, župan

Častno pokroviteljstvo nad odprtjem 
Informacijskega centra SOSproteus

77. Odvetniška zbornica Slovenije, gospod Janez 
Starman, predsednik

Častno pokroviteljstvo nad dvanajstim Dnevom 
odvetniške pravne pomoči pro bono

PREDLAGANJE	KANDIDATOV	V	DRŽAVNI	ZBOR	REPUBLIKE	SLOVENIJE	V	PRISTOJNOSTI	
PREDSEDNIKA	REPUBLIKE	V	LETU	2022

IME IN PRIIMEK, FUNKCIJA,
NAČIN GLASOVANJA

JAVNA 
PREDST

Datum Prisotnih ZA PROTI NEVELJ

34
Viceguverner	Banke	Slovenije 
MAG. MARJAN DIVJAK 
TAJNO	GLASOVANJE

63 4.2.2022 84 44 40 /

NOV SKLIC DZ – VOLITVE 2022

34a
Viceguverner Banke Slovenije
MAG. MILAN MARTIN CVIKL
TAJNO GLASOVANJE

64 1.7.2022 79 54 25 /

35
Predsednica Računskega sodišča RS
JANA AHČIN
TAJNO GLASOVANJE

65 27.10.2022 79 60 19 /

36
Viceguverner Banke Slovenije
DR. PRIMOŽ DOLENC
TAJNO GLASOVANJE

66
27.10.2022

82 54 22 2

37
Sodnik Ustavnega sodišča
DR. NEŽA KOGOVŠEK ŠALAMON
TAJNO GLASOVANJE 

67 27.10.2022 82 53 28 1

38

Kandidat za sodnika na Splošnem 
sodišču Evropske unije v Luksemburgu
PREDLAGANA 2 KANDIDATA ZA 1 MESTO
DR. MARKO ILEŠIČ
DR. JURE VIDMAR
TAJNO GLASOVANJE 

  
68
69

27.10.2022 82 48
12

22

39
Mednarodno kazensko sodišče v Haagu
Mag. Beti Hohler
TAJNO GLASOVANJE

/ 23.11.2022 83 78 3 2

40
Viceguverner Banke Slovenije
 Dr. Marko Pahor 70

LEGENDA:	

MODRA	–	uspešno	imenovanje
RDEČA	–	neuspešno	imenovanje
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SODELOVANJE	Z	INSTITUCIJAMI

 

DATUM DOGODEK

22.12.2021

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na predvečer 30. obletnice sprejetja 
Ustave Republike Slovenije, v Predsedniški palači priredil posebno slovesnost. 
 
Slavnostna govornika na slovesnosti sta bila dr. Miro Cerar, sekretar tedanje Komisije 
Skupščine Republike Slovenije za ustavna vprašanja in tajnik Strokovne skupine za 
pripravo delovnega osnutka nove slovenske ustave, ter predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor. Borut Pahor je bil član Komisije za ustavna vprašanja v času, ko se je 
oblikovala Ustava, ki je bila v Skupščini sprejeta 23. decembra 1991.

20.1.2022
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je povabil na pogovor člane Državne volilne 
komisije. Državno volilno komisijo je uradno obvestil o svoji odločitvi o razpisu letošnjih 
rednih volitev v Državni zbor Republike Slovenije.

25.2.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Predsedniški palači pripravil obeležitev 
30. obletnice izbrisa oseb iz Registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije.

2.3.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil odprtja sodnega leta 2022. 
Predsednik republike je imel na dogodku govor.

30.3.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Predsedniški palači priredil sprejem ob 
30-letnici domene.si na spletu.

1.4.2022

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je sprejel Odbor mreže predsednikov 
Vrhovnih sodišč EU. Sprejema so se udeležili predsedniki vrhovnih sodišč šestih držav 
članic Evropske unije, med njimi predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
mag. Damijan Florjančič.

26.4.2022
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na neformalno srečanje sprejel dr. 
Roberta Goloba, predsednika Gibanja Svoboda, ki je na rednih volitvah v Državni zbor 
Republike Slovenije dobilo največji delež glasov volivk in volivcev.

8.5.2022

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je sprejel predsednika Državne volilne 
komisije Petra Goloba in direktorja Državne volilne komisije Dušana Vučka. Predsedniku 
republike je predsednik DVK Peter Golob predal uradni Zapisnik o ugotovitvi izida volitev 
v državni zbor 24. aprila 2022.

13.5.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil prve seje Državnega zbora 
Republike Slovenije devetega mandatnega obdobja, kjer je imel nagovor. 

17.5.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je sprejel novo predsednico Državnega 
zbora Republike Slovenije mag. Urško Klakočar Zupančič.

30.5.2022

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na pogovor sprejel Miho Lobnika, 
zagovornika načela enakosti. Gospod Lobnik je predsedniku republike predstavil 
Letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2021, peto celoletno poročilo od 
ustanovitve tega državnega organa.

7.6.2022
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je sprejel predsednika Komisije za 
preprečevanje korupcije dr. Roberta Šumija, ki je predsedniku predstavil redno Letno 
poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2021. 

13.6.2022
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je priredil pogovor z internirankami in 
mladimi o soustvarjanju prihodnosti in grozotah preteklosti, ki jih nikdar ne smemo 
ponoviti z naslovom: »Ohranjati mir je naša dolžnost«

14.6.2022
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je sprejel Varuha človekovih pravic 
Republike Slovenije Petra Svetino s sodelavci, ki je predsedniku predstavil ključne 
ugotovitve ob Letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2021.
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21.6.2022
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil slovesnosti ob 30. obletnici 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Predsednik republike je imel na slovesnosti 
govor.

6.7.2022

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo predsednika Državnega 
Sveta Republike Slovenije Alojza Kovšce udeležil 53. seje državnega sveta, na kateri 
so bili obravnavani predlogi zakonodajnih iniciativ temeljne pokrajinske zakonodaje - 
Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin, Predlog zakona o pokrajinah in Predlog zakona o 
financiranju pokrajin.

30.9.2022

Predsednik Pahor na posvetu KPK z naslovom Integriteta v odnosu do legalnosti in 
legitimnosti: “Gre za oblikovanje pravne in politične kulture, v kateri bo vsak od nas 
pridobil močan notranji občutek za to, kaj je prav in kaj narobe in tako tudi ravnal.”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil posveta Komisije za 
preprečevanje korupcije z naslovom Integriteta v odnosu do legalnosti in legitimnosti. 
Predsednik Pahor je imel na posvetu osrednji nagovor.

2.11.2022

Predsednik Pahor priredil sejo Sveta za obvladovanje demence pri predsedniku 
republike; odslej Predsedniška palača demenci prijazna točka

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Predsedniški palači priredil sejo Sveta 
za obvladovanje demence pri predsedniku republike.
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PODROČJE ZUNANJIH ZADEV 2022

                                     

1.	 DRŽAVNIŠKI	OBISKI

• V TUJINI

DATUM DOGODEK

9.-10.8.2022 Državniški obisk v Republiki Turčiji, Ankara

28.-29.10.2022 Državniški obisk v Republiki Hrvaški, Zagreb

• BILATERALNA	SREČANJA	NA	VISOKI	RAVNI	–	OB	DRŽAVNIŠKIH	OBISKIH	V	TUJINI	

DATUM DOGODEK

Državniški	obisk	v	Republiki	Turčiji,	Ankara

9.-10.8.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je z državniškim obiskom obeležil 30. 
obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko 
Turčijo.

- V uradni delegaciji sta predsednika republike spremljala minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Matjaž Han in državni sekretar z ministrstva za zunanje zadeve 
Marko Štucin. 

- Predsednik Republike Slovenije se je sestal z gostiteljem, predsednikom Republike 
Turčije Recepom Tayyipom Erdoğanom in ločeno tudi z ministrom za zunanje zadeve 
Republike Turčije Mevlütom Çavuşođlujem.

- Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na letnem posvetu turških diplomatov.

Državniški	obisk	v	Republiki	Hrvaški,	Zagreb

28.-29.10.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je z državniškim obiskom obeležil 30. 
obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško.

- Predsednik Republike Slovenije se je sestal z gostiteljem, predsednikom Republike 
Hrvaške Zoranom Milanovićem in ločeno tudi s predsednikom Vlade Republike 
Hrvaške Andrejem Plenkovićem ter predsednikom Sabora Republike Hrvaške 
Gordanom Jandrokovićem.

- Predsednik Pahor se je skupaj s predsednikom Milanovićem udeležil poslovne 
konference na temo “Energetika danes in jutri“, slavnostne predaje slovenskega 
čebelnjaka mestu Zagreb v parku Maksimir ter kulturnega dogodka v Muzeju 
sodobnih umetnosti.
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2.	 URADNI	OBISKI

• V TUJINI

DATUM DOGODEK

7.2.2022 Uradni obisk pri Svetem sedežu, Vatikan

14.-15.2.2022 Uradni obisk v Portugalski republiki, Lizbona

8.-9.3.2022 Uradni obisk v Republiki Ciper, Nikozija

23.-24.3.2022 Uradni obisk v Državi Katar, Doha

19.-21.5.2022 Uradni obisk v Republiki Poljski, Varšava

12.-13.10.2022 Uradni obisk v Zvezni republiki Nemčiji, Berlin

• BILATERALNA	SREČANJA	NA	VISOKI	RAVNI	–	OB	URADNIH	OBISKIH	V	TUJINI	

DATUM DOGODEK

Uradni	obisk	pri	Svetem	sedežu,	Vatikan

7.2.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je z uradnim obiskom obeležil 30. 
obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim 
sedežem.

- Predsednika Pahorja je sprejel papež Frančišek.
- Predsednik Pahor se je srečal z državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom 

Pietrom Parolinom in s tajnikom za odnose z državami Svetega sedeža nadškofom 
msgr. Paulom Richardom Gallagherjem.

Uradni	obisk	v	Portugalski	republiki,	Lizbona

14.-15.2.2022

- Z uradnim obiskom sta Slovenija in Portugalska obeležili 30. obletnico diplomatskih 
odnosov.

- Predsednik Pahor se je sestal z gostiteljem, predsednikom de Souso, predsednikom 
Vlade Portugalske republike Antóniem Costo in z bivšim predsednikom Parlamenta 
Portugalske republike Eduardom Ferro Rodriguesom.

- Predsednik Pahor je na Inštitutu za družbene in politične vede (ISCSP) Univerze v 
Lizboni prejel častni doktorat Univerze v Lizboni “Doctor Honoris Causa“.

- Predsednik Pahor in predsednik de Sousa sta se srečala s študenti mednarodnih 
odnosov Inštituta za družbene in politične vede (ISCSP) in se z njimi pogovarjala o 
evropski prihodnosti.
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Uradni	obisk	v	Republiki	Ciper,	Nikozija

8.-9.3.2022

- Z uradnim obiskom sta Slovenija in Ciper obeležili 30. obletnico diplomatskih 
odnosov.

- Predsednika Pahorja sta na uradnem obisku spremljala državni sekretar v Ministrstvu 
za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Stanislav Raščan in državni sekretar v 
Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo Republike Slovenije Simon Zajc. 

- Predsednik Pahor se je sestal z gostiteljem, predsednikom Nicosom Anastasiadesom 
in obiskal tudi parlament Republike Ciper, kjer se je srečal s predsednico parlamenta 
Annito Demetriou.

- Predsednik Pahor je obiskal Ciprsko tehnično univerzo, kjer je imel pogovor s 
študenti.

Uradni	obisk	v	Državi	Katar,	Doha

23.-24.3.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je mudil na uradnem obisku v Državi 
Katar in s tem obeležil 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov.

- V uradni delegaciji sta predsednika spremljala minister za infrastrukturo in energetiko 
Jernej Vrtovec in minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak.

- Predsednik Pahor in emir Al Thani sta opravila plenarne pogovore med delegacijama 
pod vodstvom obeh predsednikov. Predsednik Pahor je emirja Al Thanija povabil na 
uradni obisk v Slovenijo. 

- Predsednik Pahor je obiskal Parlament države Katar, kjer ga je sprejel predsednik 
parlamenta Hassan bin Abdulla Al-Ghanim z delegacijo.

- Slovenski predsednik se je srečal z generalnim direktorjem katarskega Sklada za 
razvoj in nastopil na otvoritvi mednarodnega foruma v organizaciji Qatar Leadership 
Center.

- Predsednik republike je opravil pogovor z generalnim direktorjem Sklada za razvoj 
Države Katar Khalifo Al Kuwarijem.

Uradni	obisk	v	Republiki	Poljski,	Varšava

19.-21.5.2022

- Uradni obisk je potekal v znamenju 30-letnice diplomatskih odnosov med državama.
- Predsednik Pahor je uradni obisk pričel z obiskom Univerze v Varšavi, kjer se je s 

študenti pogovarjal o razmerah v Evropi.
- Predsednik Pahor se je sestal z gostiteljem, predsednikom Andrzejem Dudo, 

maršalko Sejma Republike Poljske Elżbieto Witek in z maršalom Senata Republike 
Poljske Tomaszem Grodzkim.

- Predsednik je obiskal muzejski kompleks koncentracijskega taborišča Auschwitz-
Birkenau. Predsednik republike se je zavzel za čim prejšnjo obnovo Paviljona 17. 

Uradni	obisk	v	Zvezni	republiki	Nemčiji,	Berlin

12.-13.10.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je z uradnim obiskom obeležil 30. 
obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama.

- Predsednik Pahor je nemškemu zveznemu predsedniku Steinmeierju podelil najvišje 
državno odlikovanje Republike Slovenije Red za izredne zasluge.

- Predsednika sta opravila pogovor na štiri oči, sledili so plenarni pogovori med 
delegacijama Republike Slovenije in Zvezne republike Nemčije.

- Predsednika sta obiskala Deželni center za obnovljive vire energije, kjer ju je sprejela 
namestnica ministrske predsednice zvezne dežele Mecklenburg - Predpomorjansko in 
deželna ministrica za izobraževanje in predšolsko varstvo Simone Oldenburg.
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• V REPUBLIKI SLOVENIJI

DATUM DOGODEK

16.5.2022 Uradni obisk katarskega emirja Tamima bin Hamada bin Khalifa Al Thanija

4.-5.7.2022 Uradni obisk predsednice Republike Kosovo dr. Vjose Osmani-Sadriu

15.7.2022 Uradni obisk predsednice republike Madžarske Katalin Novák

28.-29.8.2022 Uradni obisk predsednika Islandije Guđnija Thorlaciusa Jóhannessona

8.-9.12.2022 Uradni obisk predsednika Republike Avstrije Alexandra Van der Bellna

• BILATERALNA	SREČANJA	NA	VISOKI	RAVNI	–	OB	URADNIH	OBISKIH	V	REPUBLIKI	
SLOVENIJI

DATUM DOGODEK

Uradni	obisk	katarskega	emirja	Tamima	bin	Hamada	bin	Khalifa	Al	Thanija

16.5.2022

- Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se je na uradnem obisku 
v Sloveniji mudil katarski emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani.

- Po uradnem sprejemu z vojaškimi častmi sta predsednik Pahor in emir Al Thani 
opravila pogovor na štiri oči. Sledili so pogovori med delegacijama Republike 
Slovenije in Države Katar pod vodstvom predsednika Pahorja in emirja Al Thanija.

- V okviru obiska je bil v prisotnosti slovenskega predsednika in emirja podpisan 
Memorandum o soglasju med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija in 
Qatar Holding LLC.

- Predsednik Republike Slovenije in emir Države Katar sta obiskala Muslimanski kulturni 
center Ljubljana in pred centrom odkrila klop prijateljstva med državama.

Uradni	obisk	predsednice	Republike	Kosovo	dr.	Vjose	Osmani-Sadriu

4.-5.7.2022

- Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se je na uradnem obisku 
v Sloveniji mudila predsednica Republike Kosovo dr. Vjosa Osmani-Sadriu s soprogom.

- Uradnemu sprejemu z vojaškimi častmi je sledila položitev venca k Spomeniku vsem 
žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Sledili so 
pogovori v Predsedniški palači. 

- Kosovska predsednica se je srečala tudi z obrambnim ministrom Marjanom Šarcem, 
s podpredsednikom državnega zbora Danijelom Krivcem in predsednikom državnega 
sveta Alojzom Kovšco.

- Predsednik Pahor in predsednica dr. Osmani-Sadriu sta odkrila klop prijateljstva med 
državama na gradu Kromberk pri Novi Gorici.
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Uradni	obisk	predsednice	republike	Madžarske	Katalin	Novák

15.7.2022

- Predsednik Pahor je na uradnem obisku v Sloveniji gostil predsednico republike 
Madžarske Katalin Novák.

- Uradnemu sprejemu z vojaškimi častmi je sledila položitev venca k Spomeniku vsem 
žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Sledili so 
pogovori v Predsedniški palači.

- Predsednik Republike Slovenije in predsednica republike Madžarske sta v Lendavi 
odprla prenovljeno hišo madžarske samoupravne narodne skupnosti.

- V sklopu odprtja v Lendavi sta se predsednik Pahor in predsednica Novák srečala s 
predstavniki slovenske in madžarske narodne skupnosti na obeh straneh meje.

- Predsednica Madžarske se je srečala s predsednico Državnega zbora Republike 
Slovenije mag. Urško Klakočar Zupančič in predsednikom Vlade Republike Slovenije dr. 
Robertom Golobom.

Uradni	obisk	predsednika	Islandije	Guđnija	Thorlaciusa	Jóhannessona

28.-29.8.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na uradnem obisku v Sloveniji sprejel 
predsednika Islandije Guđnija Thorlaciusa Jóhannessona s soprogo Elizo Reid.

- Uradnemu sprejemu z vojaškimi častmi je sledila položitev venca k Spomeniku vsem 
žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Sledili so 
pogovori v Predsedniški palači.

- V znak iskrenega prijateljstva med državama sta predsednik Pahor in predsednik 
Jóhannesson ob Bohinjskem jezeru odkrila klop prijateljstva.

- Predsednik Islandije je v okviru uradnega obiska pri predsedniku republike Pahorju 
obiskal državni zbor in se srečal s predsednico Državnega zbora Republike Slovenije 
mag. Urško Klakočar Zupančič, ter tudi s predsednikom Vlade Republike Slovenije dr. 
Robertom Golobom in ministrom za okolje in prostor Urošem Brežanom.

- Predsednik Jóhannesson se je udeležil tudi Blejskega strateškega foruma, kjer je 
sodeloval na Panelu voditeljev.

Uradni	obisk	predsednika	Republike	Avstrije	Alexandra	Van	der	Bellna

8.-9.12.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Republike Avstrije 
Alexander Van der Bellen sta opravila pogovor na štiri oči na predvečer obiska.

- Uradnemu sprejemu z vojaškimi častmi je sledila položitev venca k Spomeniku vsem 
žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Sledili so 
plenarni pogovori v Predsedniški palači.

- Predsednik Van der Bellen se je v okviru uradnega obiska srečal s predsednikom 
Vlade Republike Slovenije dr. Robertom Golobom ter predsednico Državnega zbora 
Republike Slovenije mag. Urško Klakočar Zupančič.

- Predsednik Pahor in predsednik Van der Bellen sta si na Ptuju ogledala razstavo v 
Fürstovi hiši in odkrila klop prijateljstva pred njo.
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3.	 DELOVNI	OBISKI

• V TUJINI 

DATUM DOGODEK

8.2.2022 Delovni obisk v Italijanski republiki, Rim

15.-16.3.2022 Delovni obisk v Republiki Avstriji, Dunaj

26.4.2022 Delovni obisk v Republiki Hrvaški, Zagreb

28.4.2022 Delovni obisk v Zvezni republiki Nemčiji, Berlin

3.6.2022 Trilateralno srečanje predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške, Brioni

18.7.2022 Delovni obisk na avstrijskem Koroškem, Luže

7.8.2022 Delovni obisk v Republiki Hrvaški, Sinj

3.9.2022 Delovni obisk v Republiki Srbiji, Beograd

7.9.2022 Delovni obisk v Republiki Kosovo, Priština

10.11.2022 Delovni obisk v Slovaški republiki, Lešt

2.12.2022 Delovni obisk v avtonomni pokrajini Trento

3.12.2022 Delovni obisk v Trstu

5.12.2022 Poslovilni obisk v Italijanski republiki, Rim

• SREČANJA	OB	DELOVNIH	OBISKIH	V	TUJINI

DATUM DOGODEK

Delovni obisk v Italijanski republiki, Rim

8.2.2022

- Predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella je v zasebnem delu predsedniške 
palače Kvirinal v Rimu na večerji sprejel predsednika Republike Slovenije Boruta 
Pahorja.

- Predsednika sta izmenjala mnenja o vseh aktualnih dvostranskih vprašanjih, zlasti pa 
o vprašanju miru in varnosti v severni in vzhodni soseščini Evropske unije.

Delovni obisk v Republiki Avstriji, Dunaj

15.-16.3.2022

- Predsednik republike se je v palači Hofburg srečal z zveznim predsednikom 
Republike Avstrije dr. Alexandrom Van der Bellnom.

- Na povabilo veleposlanika dr. Emila Brixa je predsednik Pahor obiskal Diplomatsko 
akademijo Dunaj ter nagovoril dunajske diplomate in študente.

Delovni obisk v Republiki Hrvaški, Zagreb

26.4.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo predsednika Republike 
Hrvaške Zorana Milanovića mudil na delovnem obisku v Zagrebu. 

- Predsednika sta se posvetovala o aktualnih vprašanjih v regiji in Evropi ter kot 
sovoditelja pobude Brdo-Brijuni Process tudi o sklicu naslednjega srečanja voditeljev 
te pobude.
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Delovni obisk v Zvezni republiki Nemčiji, Berlin

28.4.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Zvezne republike Nemčije 
Frank-Walter Steinmeier sta se v Berlinu sestala na delovnem srečanju. 

- Predsednika sta pogovor izkoristila za poglobljen pogovor o aktualnih temah 
evropske in svetovne politike, izmenjala sta tudi poglede na razmere na Zahodnem 
Balkanu.

Trilateralno srečanje predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške, Brioni

3.6.2022
- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil vsakoletnega srečanja 

predsednikov Avstrije, Hrvaške in Slovenije, ki je letos potekalo na Brionih na 
Hrvaškem.

Delovni obisk na avstrijskem Koroškem, Luže

18.7.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo županov obmejnih 
občin Globasnica, Železna Kapla in Črna na Koroškem udeležil srečanja županov in 
občinskih predstavnikov na Lužah. 

- Pred srečanjem na Lužah se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sestal z 
deželnim glavarjem Koroške dr. Petrom Kaiserjem.

Delovni obisk v Republiki Hrvaški, Sinj

7.8.2022

- Na povabilo predsednika Republike Hrvaške Zorana Milanovića in Viteškega 
alkarskega društva Sinj se je predsednik republike Borut Pahor kot častni gost 
udeležil Sinjske alke. 

- Predsednika republike Boruta Pahorja je pred prireditvijo na Alkarskih dvorih v Sinju 
na bilateralni pogovor sprejel predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović. V 
Galeriji Sikirica sta si ogledala razstavo “Meštrović i Sikirica – portreti sodobnikov“.

Delovni obisk v Republiki Srbiji, Beograd

3.9.2022
- V pripravah na 11. vrh voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process se je predsednik 

republike Borut Pahor v Beogradu sestal s predsednikom Republike Srbije 
Aleksandrom Vučićem. 

Delovni obisk v Republiki Kosovo, Priština

7.9.2022
- V pripravah na 11. vrh voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process se je predsednik 

Republike Slovenije Borut Pahor v Prištini sestal s predsednico Republike Kosovo dr. 
Vjoso Osmani-Sadriu in predsednikom Vlade Republike Kosovo Albinom Kurtijem.

Delovni obisk v Slovaški republiki, Lešt

10.11.2022
- Predsednik Pahor je obiskal enoto Slovenske vojske v Leštu.
- Opravil je pogovor s predsednico Slovaške republike Zuzano Čaputovo.

Delovni obisk v avtonomni pokrajini Trento

2.12.2022
- Na povabilo predsednika avtonomne pokrajine Trento Maurizia Fugattija se je 

predsednik republike udeležil posebne slovesnosti, kjer je prejel mednarodno 
nagrado „Alcide De Gasperi 2022: Builders of Europe 2022“.
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Delovni obisk v Trstu

3.12.2022 - Predsednik Republike Slovenije se je na povabilo krovnih organizacij slovenske 
narodne skupnosti v Italiji udeležil srečanja v Trstu.

Poslovilni obisk v Italijanski republiki, Rim

5.12.2022 - Predsednik Pahor je opravil delovni obisk pri predsedniku Italijanske republike Sergiu 
Mattarelli.

• V REPUBLIKI SLOVENIJI

DATUM DOGODEK

18.4.2022 Delovni obisk predsednika Republike Srbije, Vipava

30.5.2022 Poslovilni obisk predsednika Republike Albanije, Ljubljana

• DELOVNI OBISKI V REPUBLIKI SLOVENIJI

DATUM DOGODEK

Delovni obisk predsednika Republike Srbije, Vipava

18.4.2022

- Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se je na delovnem obisku 
v Sloveniji mudil predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. 

- Predsednika sta se sestala na delovni večerji, kjer sta se posvetovala o vseh aktualnih 
vprašanjih v regiji in Evropi.

Poslovilni obisk predsednika Republike Albanije, Ljubljana

30.5.2022

- Predsednik Pahor se je s predsednikom in prijateljem Ilirjem Meto sestal na delovnem 
kosilu v Vili Podrožnik. Predsednik Meta je dejal, da se je želel še pred iztekom svojega 
mandata zahvaliti predsedniku Pahorju za prijateljstvo in odlično sodelovanje.

- Predsednik Meta se je slovenskemu predsedniku iskreno zahvalil za poslovilno srečanje 
in njegovo konstantno podporo tako Albaniji kot celotnemu Zahodnemu Balkanu pri 
približevanju Evropski uniji. 
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4.	 UDELEŽBA	NA	MEDNARODNIH	DOGODKIH

• V TUJINI 

DATUM DOGODEK

11.2.2022 Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti (virtualno)

19.-20.2.2022 58. Münchenska varnostna konferenca 2022 (München, Nemčija)

11.3.2022 Antalya Diplomacy Forum (Antalya, Turčija)

22.3.2022 Konferenca na temo vode na slovenskem paviljonu EXPO 2020 (virtualno)

23.3.2022 9. Svetovni forum o vodi v Dakarju (virtualno)

6.5.2022 34. festival Senjam beneške piesmi (Grmek, Italija)

10.5.2022 30-letnica delovanja Zveze slovenskih društev na Hrvaškem (Rijeka, Hrvaška)

11.5.2022 11. Sarajevo Business Forum – SBF 2022 (Sarajevo, BiH)

26.5.2022 11. mednarodna konferenca Dan Afrike (virtualno)

1.6.2022 Žalna seja ob smrti Borisa Pahorja v Narodnem domu v Trstu (Trst, Italija)

7.6.2022 Slovesnost »Vsi smo Trubarjevi« (Sovodnje ob Soči, Italija)

10.6.2022 Vrh “Proces sodelovanja v jugovzhodni Evropi” – SEECP (Solun, Grčija)

16.6.2022 Prespanski forum za dialog 2022 (Ohrid, Severna Makedonija)

20.6.2022 Vrh pobude Tri morja (Riga, Latvija)

23.8.2022 Vrh Krimska platforma (virtualno)

19.9.2022 Pogrebna slovesnost kraljice Elizabete II. (London, Združeno kraljestvo)

23.9.2022 International Year of Millets 2023 (virtualno)

5.-6.10.2022 17. srečanje predsednikov držav skupine Arraiolos (Valletta, Malta)

7.-8.10.2022 To Be Secure (2BS) Forum 2022 (Budva, Črna gora)
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3.11.2022 Vrh Berlin Proces (Berlin, Nemčija)

6.-8.11.2022 COP27 (Sharm El Sheikh, Egipt)

17.-18.11.2022 Crans Montana Forum 2022 (Ženeva, Švica)

19.-20.11.2022 XVII. zasedanje Vrha Frankofonije (Djerba, Tunizija)

26.11.2022 Konferenca – slovesna inavguracija programa “Žito iz Ukrajine“ (virtualno)

• SREČANJA	OB	MEDNARODNIH	DOGODKIH	V	TUJINI

DATUM DOGODEK

Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti (virtualno)

11.2.2022
- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob mednarodnem dnevu žensk in 

deklet v znanosti z nagovorom nastopil na sedmi skupščini Združenih narodov 
posvečeni obeležitvi tega dneva. Dogodek je potekal virtualno.

58. Münchenska varnostna konferenca 2022 (München, Nemčija)

19.-20.2.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil 58. Münchenske varnostne 
konference 2022. 

- Predsednik Pahor se je ob robu varnostne konference sestal predsednikom 
Republike Finske Saulijem Niinistöjem, s predsednikom Črne gore Milom 
Đukanovićem, predsednikom Republike Severne Makedonije Stevom Pendarovskim, 
z ministrom za zunanje zadeve Irana Amirom Abdollahianom, srečal se je tudi 
z visokim predstavnikom za Bosno in Hercegovino Christianom Schmidtom ter z 
ameriško senatorko Amy Klobuchar.

Antalya Diplomacy Forum (Antalya, Turčija)

11.3.2022

- Predsednik Pahor se je udeležil uradne otvoritve foruma, na kateri sta udeležence 
nagovorila predsednik Republike Turčije Recep Tayyip Erdoğan in minister za zunanje 
zadeve Republike Turčije Mevlüt Çavuşoğlu. 

- Po otvoritvi je predsednik Pahor nastopil na osrednjem panelu foruma, ob 
predsedniku Pahorju so na panelu sodelovali generalni sekretar zveze NATO Jens 
Stoltenberg, predsednik Nigra Mohamed Bazoum in predsednik vlade Ukrajine Denis 
Šmigal (virtualno). 

- Predsednik Pahor je imel ob robu foruma dvostransko srečanje s predsednikom 
Republike Turčije Recepom Tayyipom Erdoğanom, sestal se je tudi s članoma 
predsedstva Bosne in Hercegovine, Šefikom Džaferovićem in Miloradom Dodikom.

Konferenca na temo vode na slovenskem paviljonu EXPO 2020 (virtualno)

22.3.2022 - Predsednik Pahor je s pozdravnim govorom nastopil na konferenci na temo vode na 
EXPO, ki jo je v Dubaju organizirala Slovenija. Dogodek je potekal virtualno.
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9. Svetovni forum o vodi v Dakarju (virtualno)

23.3.2022
- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na povabilo GD Unesca Audrey 

Azoulay z nagovorom sodeloval na panelu o vodi na Svetovni konferenci v Dakarju. 
Dogodek je potekal virtualno.

34. festival Senjam beneške piesmi (Grmek, Italija)

6.5.2022

- Predsednik republike se je na povabilo Tatjane Rojc, senatorke Italijanske republike, 
in Slovenskega kulturnega društva Rečan – Aldo Klodič na Lesah v Občini Grmek 
udeležil odprtja 34. festivala Senjam beneške piesmi. Predsednik Pahor je imel na 
odprtju festivala slavnostni nagovor.

30-letnica delovanja Zveze slovenskih društev na Hrvaškem (Rijeka, Hrvaška)

10.5.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil osrednje slovesnosti ob 
30-letnici delovanja Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, ki je potekala na Reki.

- Predsednik Pahor je ob tej priložnosti Zvezi slovenskih društev na Hrvaškem vročil 
Zahvalo predsednika Republike Slovenije.

11. Sarajevo Business Forum – SBF 2022 (Sarajevo, BiH)

11.5.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo predsedujočega 
Predsedstva Bosne in Hercegovine Šefika Džaferovića udeležil 11. Sarajevskega 
poslovnega foruma, kjer je kot osrednji govornik nastopil na otvoritvi foruma. 

- Pred začetkom foruma se je slovenski predsednik sestal s članom Predsedstva BiH 
Željkom Komšićem.

11. mednarodna konferenca Dan Afrike (virtualno)

26.5.2022
- Predsednik Republike Slovenije je ob 11. mednarodnem dnevu Dan Afrike nagovoril 

sodelujoče. Dogodek je potekal virtualno.
- Predsednik republike je bil častni pokrovitelj 11. mednarodne konference Dan Afrike.

Žalna seja ob smrti Borisa Pahorja v Narodnem domu v Trstu (Trst, Italija)

1.6.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil žalne seje ob smrti Borisa 
Pahorja v Narodnem domu v Trstu. 

- Predsednik Pahor je imel na žalni seji govor v katerem se je poklonil pisatelju Borisu 
Pahorju.

Slovesnost »Vsi smo Trubarjevi« (Sovodnje ob Soči, Italija)

7.6.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je obiskal slovensko manjšino v 
Sovodnjah ob Soči. 

- Predsednik republike se je na povabilo Luce Piska, župana občine Sovodnje ob 
Soči v Italiji, udeležil slovesnosti »Vsi smo Trubarjevi«. Slovesnost je potekala ob 
spomeniku Primoža Trubarja.
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Vrh “Proces sodelovanja v jugovzhodni Evropi” – SEECP (Solun, Grčija)

10.6.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo predsednika vlade 
Helenske republike Kyriakosa Mitsotakisa udeležil srečanja Vrha “Proces sodelovanja 
v jugovzhodni Evropi” (SEECP) v Solunu. 

- Ob robu zasedanja se je predsednik Pahor na bilateralnem srečanju sestal z grškim 
predsednikom vlade Mitsotakisom, s Šefikom Džaferovićem, predsedujočim 
Predsedstvu Bosne in Hercegovine, s predsednico Republike Kosovo dr. Vjoso 
Osmani, spredsednico Moldavije Maio Sandu in s predsednikom Črne gore Milom 
Đukanovićem.

Prespanski forum za dialog 2022 (Ohrid, Severna Makedonija)

16.6.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je kot osrednji govornik nastopil na 
Prespanskem forumu za dialog. Na osrednji razpravi na visoki ravni z naslovom “Kaj 
sledi vojni v Ukrajini?” so sodelovali predsednik Republike Severne Makedonije Stevo 
Pendarovski, predsednik Črne Gore Milo Đukanović, predsednik Republike Hrvaške 
Zoran Milanović in predsednica Republike Kosovo dr. Vjosa Osmani. 

- Pred uradnim odprtjem foruma se je predsednik Pahor na posebnem bilateralnem 
srečanju sestal z gostiteljem predsednikom Severne Makedonije Stevom 
Pendarovskim. 

- Predsednik republike Borut Pahor se je ob robu Prespanskega foruma za dialog 
pogovarjal z Rosemary DiCarlo, podsekretarko Organizacije združenih narodov za 
politične zadeve in izgradnjo miru.

Vrh pobude Tri morja (Riga, Latvija)

20.6.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo predsednika Republike 
Latvije Egilsa Levitsa udeležil vrha pobude Tri morja v Rigi. 

- Predsednik Pahor se je udeležil uradne otvoritve vrha pobude Tri morja in nastopil 
na predsedniškem panelu. 

- Ob robu udeležbe je opravil več kratkih srečanj. Bilateralno se je predsednik 
republike prvič sestal z novo predsednico republike Madžarske Katalin Novák.

Vrh Krimska platforma (virtualno)

23.8.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo predsednika Ukrajine 
Volodimirja Zelenskega udeležil drugega vrha Krimske platforme. Dogodek je 
potekal virtualno.

- Vrha so se udeležili visoki politični predstavniki več kot 40 držav in visoki 
predstavniki mednarodnih organizacij.

Pogrebna slovesnost kraljice Elizabete II. (London, Združeno kraljestvo)

19.9.2022 - Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil pogrebne slovesnosti 
kraljice Elizabete II.

International Year of Millets 2023 (virtualno)

23.9.2022 - Predsednik Pahor je z nagovorom sodeloval v promociji mednarodnega leta prosa 
2023. Dogodek je potekal virtualno.
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17. srečanje predsednikov držav skupine Arraiolos (Valletta, Malta)

5.-6.10.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo predsednika Republike 
Malte Georga Velle v Valetti udeležil srečanja predsednikov trinajstih držav v formatu 
Arraiolos.

- Pred uradnim začetkom zasedanja se je slovenski predsednik na bilateralnem 
srečanju sestal z gostiteljem predsednikom Vello. Opravil je tudi druga krajša 
bilateralna srečanja s sodelujočimi predsedniki.

To Be Secure (2BS) Forum 2022 (Budva, Črna gora)

7.-8.10.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil politično-varnostne 
konference To Be Secure Forum (2BS Forum) v Budvi v Črni gori. 

- Pred forumom se je predsednik Pahor sestal s predsednikom Črne gore Milom 
Đukanovićem.

Vrh Berlin Proces (Berlin, Nemčija)

3.11.2022 - Predsednik republike se je na povabilo nemškega kanclerja Olafa Scholza udeležil 
Vrha Berlinskega Procesa v Berlinu.

COP27 (Sharm El Sheikh, Egipt)

6.-8.11.2022

- Predsednik republike se je udeležil COP27. Poleg nastopa na visokem segmentu 
srečanja je sodeloval tudi na okroglih mizah „Food Security“ ter „Promoting Climate 
Change Education“.

- Predsednik republike je opravil tudi pogovore za iskanje podpore za kandidaturo 
Slovenije za Varnostni svet OZN.

Crans Montana Forum 2022 (Ženeva, Švica)

17.-18.11.2022

- Predsednik Pahor je bil povabljen na Crans Montana Forum 2022.
- Predsednik se je udeležil panela o prehranski varnosti in plenarne razprave.
- Predsednik republike je opravil tudi pogovore za iskanje podpore za kandidaturo 

Slovenije za Varnostni svet OZN.

XVII. zasedanje Vrha Frankofonije (Djerba, Tunizija)

19.-20.11.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo predsednika Republike 
Tunizije Kaisa Saieda udeležil XVII. zasedanja Vrha Frankofonije v Djerbi.

- Predsednik republike je opravil tudi pogovore za iskanje podpore za kandidaturo 
Slovenije za Varnostni svet OZN.

Konferenca – slovesna inavguracija programa “Žito iz Ukrajine“ (virtualno)

26.11.2022
- Predsednik republike je sodeloval na humanitarnem dogodku – slovesni inavguraciji 

programa “Žito iz Ukrajine“ z vnaprej posnetim govorom. Dogodek je potekal 
virtualno.
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5.	 TELEFONSKI	POGOVORI	IN	VIDEOKONFERENCE

DATUM DOGODEK

25.2.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je imel daljši telefonski pogovor s 
predsednikom Zvezne Republike Nemčije Frank-Walterjem Steinmeierjem.

28.2.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je po telefonu pogovarjal s predsednikom 
Republike Poljske Andrzejem Dudo.

28.2.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je po telefonu poklical predsednico 
Republike Moldavije Maio Sandu.

4.4.2022 Predsednik Pahor je v telefonskem pogovoru čestital novoizvoljenemu predsedniku 
Republike Srbije Aleksandru Vučiću.

5.4.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je po telefonu pogovarjal s predsednikom 
Republike Turčije Recepom Tayyipom Erdoganom.

13.5.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je po telefonu pogovarjal s predsednikom 
Republike Albanije Ilirjem Meto.

15.7.2022 Predsednik Pahor je opravil telefonski pogovor s članom predsedstva Bosne in 
Hercegovine Šefikom Džaferovićem.

15.7.2022 Predsednik Pahor je opravil telefonski pogovor s članom predsedstva Bosne in 
Hercegovine Miloradom Dodikom.

18.7.2022 Predsednik Pahor je opravil telefonski pogovor s predsedujočim predsedstva Bosne in 
Hercegovine Željko Komšićem.

20.7.2022 Predsednik republike se je po telefonu pogovarjal s predsednikom Severne Makedonije 
Stevom Pendarovskim.

24.7.2022 Predsednik Republike Slovenije je po telefonu govoril s predsednikom Republike Hrvaške 
Zoranom Milanovićem.

24.7.2022 Predsednik Republike Slovenije je po telefonu govoril s predsednikom Italijanske 
republike Sergiom Mattarello.

25.7.2022 Predsednik Republike Slovenije je po telefonu govoril s predsednikom Republike Avstrije 
Alexandrom Van der Bellnom.

25.7.2022 Predsednik Republike Slovenije je po telefonu govoril s predsednico Madžarske Katalin 
Novák.

25.7.2022 Predsednik Republike Slovenije je po telefonu govoril s predsednikom Romunije 
Klausom Iohannisom.

25.7.2022 Predsednik Republike Slovenije je po telefonu govoril s predsednikom Republike Srbije 
Aleksandrom Vučićem.

25.7.2022 Predsednik Republike Slovenije je po telefonu govoril s predsednico Slovaške republike 
Zuzano Čaputovo.

16.11.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je po telefonu govoril s predsednikom 
Republike Poljske Andrzejem Dudo.
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6.	 SPREJEMI	PRI	PREDSEDNIKU	REPUBLIKE	SLOVENIJE

DATUM DOGODEK

5.1.2022 Sprejem veleposlanika Ljudske republike Kitajske Wanga Shunqina.

3.2.2022 Sprejem ministra za zunanje zadeve Republike Latvije Edgarsa Rinkēvičsa.

3.3.2022 Sprejem nove veleposlanice Združenih držav Amerike v Republiki Sloveniji, Jamie Lindler 
Harpootlian.

18.3.2022
Sprejem vrhovnega poglavarja Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini, reisu-l-ulema 
dr. Huseina Kavazovića, predsednika Zbora Islamske skupnosti v Bosne in Hercegovine 
Safeta Softića in muftija mag. Nevzeta Porića.

1.4.2022 Sprejem Odbora mreže predsednikov Vrhovnih sodišč EU.

8.4.2022 Sprejem posebnega predstavnika britanskega premierja za Zahodni Balkan Stuarta 
Peacha.

12.4.2022
Predsednik Pahor je sprejel predstavnike Zveze kulturnih društev nemško govoreče 
narodne skupnosti v Sloveniji, kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi in 
društva Kočevarjev staroselcev.

22.4.2022 Sprejem beguncev iz Ukrajine, ki so zatočišče pred vojno našli v Sloveniji. Sprejema se je 
udeležil tudi ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Mihajlo Brodovič.

10.5.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je sprejel Christine Lagarde, predsednico 
Evropske centralne banke.

6.6.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je sprejel zveznega ministra za evropske in 
mednarodne zadeve Republike Avstrije mag. Alexandra Schallenberga.

7.6.2022 Predsednik republike je sprejel podpredsednico parlamenta Ukrajine Oleno Kondratiuk.

11.7.2022 Sprejem grškega ombudsmana in predsednika evropske sekcije Mednarodnega inštituta 
ombudsmanov Andreasa I. Pottakisa.

6.9.2022 Sprejem bivšega predsednika Panevropskega gibanja Karla von Habsburga.

14.9.2022 Predsednik Pahor je sprejel veleposlanico Združenega kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske Tiffany Sadler.

17.10.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je sprejel ministrico za obrambo Republike 
Severne Makedonije Slavjanko Petrovsko.

24.10.2022 Predsednik republike je na pogovor sprejel veleposlanika Ljudske republike Kitajske 
Wanga Shunqina.

24.10.2022
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je sprejel predsednika Narodne skupščine 
Ljudske demokratične republike Alžirije Ibrahima Boughalija, ki se je mudil na uradnem 
obisku v Sloveniji.
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7.	 DRUGI	DOGODKI	IN	SREČANJA	V	REPUBLIKI	SLOVENIJI

DATUM DOGODEK

25.1.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Vlade Republike Slovenije 
Janez Janša sta priredila sprejem za diplomatski zbor ob pričetku novega leta.

18.3.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil svečanosti ob inavguraciji 
ljubljanskega muftija mag. Nevzeta Porića.

28.3.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil Konference predsednikov 
parlamentov držav članic Evropske unije (EUSC).

31.3.2022
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in veleposlanica Združenega kraljestva 
Velike Britanije in Severne Irske Tiffany Sadler sta na posebni slovesnosti v Gornjem 
Suhorju pri Vinici obeležila dan slovensko-britanskega prijateljstva.

6.4.2022

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil velike tradicionalne 
slovesnosti »Dan slovensko-ameriškega prijateljstva«. Tradicionalne slovesnosti v znak 
slovensko-ameriškega prijateljstva se je udeležila tudi veleposlanica Združenih držav 
Amerike v Sloveniji Jamie Lindler Harpootlian.

8.5.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil svetovnega dobrodelnega 
teka »Wings for Life World Run« v Ljubljani.

11.7.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo muftija mag. Nevzeta 
Porića v Ljubljani udeležil slovesnosti ob 27. obletnici genocida v Srebrenici.

11.7.2022
Predsednik Pahor se je v Metliki udeležil slovesnosti ob dnevu slovensko-izraelskega 
prijateljstva in v počastitev 30. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med 
državama.

12.7.2022 Predsednik republike se je v okviru češkega predsedovanja v Ljubljani udeležil rednega 
srečanja z veleposlaniki držav članic EU.

31.8.2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil konference članskih društev 
Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji.

5.9.2022
Predsednik Pahor se je udeležil otvoritvene slovesnosti mednarodnega kongresa 
Woodrise, ki je med 6. in 9. septembrom potekal v Portorožu pod njegovim časnim 
pokroviteljstvom.

8.	 BRDO	BRIJUNI	PROCESS	2022

DATUM DOGODEK

Srečanje	voditeljev	Brdo	Brijuni	Processa,	12.9.2022	(Brdo	pri	Kranju,	Slovenija)

12.9.2022

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na Brdu pri Kranju priredil 11. srečanje z 
voditelji pobude Brdo-Brijuni Process. Srečanja so se udeležili sovoditelj pobude Brdo-
Brijuni Process, predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović, predsednik Republike 
Albanije Bajram Begaj, člani predsedstva Bosne in Hercegovine, predsedujoči Željko 
Komšić, člana Šefik Džaferović in Milorad Dodik, predsednik Črne gore Milo Đukanović, 
predsednica Republike Kosovo dr. Vjosa Osmani, predsednik Republike Severne 
Makedonije Stevo Pendarovski ter predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Sprejet 
je bil tudi zaključni dokument v šestih točkah.
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9.	 STRATEŠKI	FORUM	BLED	(BSF	2022)

DATUM DOGODEK

Strateški	forum	Bled,	29.-30.8.2022	(Bled,	Slovenija)

29.-30.8.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil 17. Strateškega foruma 
Bled 2022 (BSF), ki je potekal pod naslovom »Vladavina moči ali moč pravil?«. 
Predsednik Pahor je imel na slovesnem odprtju osrednji govor.

- Ob robu 16. Strateškega foruma Bled (BSF) je predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor opravil več bilateralnih srečanj. Srečal se je z visoki predstavnikom 
mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christianom Schmidtom, s posebni 
odposlancem Zvezne republike Nemčije za Zahodni Balkan Manuelom Sarrazinom, s 
predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, s skupino stalnih predstavnikov 
izbranih držav pri OZN. Na večerji v Vili Bled je gostil tudi bivšega predsednika Vlade 
Združenega kraljestva Tonyja Blaira.

10.	 77.	ZASEDANJE	GENERALNE	SKUPŠČINE	OZN

DATUM DOGODEK

Visoki	dogodki	in	splošne	razprave	77.	zasedanja	Generalne	skupščine	Organizacije	združenih	
narodov	(OZN)	v	New	Yorku	(19.-28.9.2022)

19.9.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je z video nagovorom nastopil na Vrhu o 
preoblikovanju izobraževanja v okviru 77. zasedanja Generalne skupščine Organizacije 
združenih narodov (OZN) v New Yorku. Uvodna nagovora na vrhu sta med drugimi 
imela António Guterres, generalni sekretar ZN in Audrey Azoulay, generalna direktorica 
UNESCO.

20.9.2022

- Ob robu zasedanja 77. Generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New 
Yorku je predsednik Pahor opravil bilateralna srečanja s predsednikom Bolivije Luisom 
Arcem, predsednikom Mongolije Ukhnaagiinom Khürelsükhom ter z Monaškim princem 
Albertom II.

- Predsednik Pahor je ob robu splošne razprave 77. zasedanja Generalne skupščine 
OZN v New Yorku z video nagovorom nastopil na dogodku na visoki ravni o biotski 
raznovrstnosti.

21.9.2022

- Predsednik Pahor je sodeloval na 77. splošni razpravi Generalne skupščine OZN. Na 
razpravi je imel govor.

- Predsednik republike se je z govorom udeležil srečanja na visoki ravni ob obeležitvi 
30. obletnice sprejetja Deklaracije OZN o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, 
verskih in jezikovnih manjšin. 

- Opravil je bilateralna srečanja z Generalnim sekretarjem OZN Antóniom Manuelom de 
Oliveira Guterres ter s predsednico Vlade Bangladeša Sheikh Hasina.

- Udeležil se je sprejema, ki ga je gostil predsednik ZDA dr. Joseph Robinette Biden s 
soprogo dr. Jill Biden.

22.9.2022

- Predsednik republike je opravil bilateralna srečanja s predsednikom Generalne 
skupščine Združenih narodov Csabo Kőrösijem, predsednikom Vlade Antigva in Barbuda 
Gastonom Brownom, predsednikom Vlade Mavricija Pravindom Kumarjem Jugnauthom 
ter predsednikom Burundija Evaristom Ndayishimiyem.
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23.9.2022

- Predsednik Republike Slovenije je na sedežu OZN opravil bilateralna srečanja s 
predsednikom Vlade Republike Armenije Nikolom Pašinjanom, predsednikom Somalije 
Hassanom Sheikhom Mohamudom, predsednikom Vlade Mozambika Adrianom 
Afonsom Maleianejem, predsednikom Republike Turčije Recepom Tayyipom Erdoğanom 
ter predsednikom Vlade Andore Xavierjem Espotom Zamoro.

24.9.2022 - Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je opravil bilateralno srečanje s 
predsednikom Vlade Tuvaluja Kausejem Natanom.

25.9.2022
- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na povabilo organizatorjev nagovoril 

množico na koncertu Global Citizen v Central Parku v New Yorku in se zavezal za 
povečanje humanitarne pomoči Slovenije za odpravo lakote v Afriki.

26.9.2022

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na posebni slovesnosti na Stalnem 
predstavništvu Republike Slovenije pri OZN v New Yorku vročil državno odlikovanje 
Martinu Cimermanu.

- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na sprejemu v New Yorku uradno 
predstavil kandidaturo Slovenije za članstvo v Varnostnem svetu ZN za obdobje  
2024-2025.

PODROČJE	OHRANJANJA	VOJAŠKE	TRADICIJE

DATUM AKTIVNOST KRAJ

08.01.2022 Položitev venca k spominskemu obeležju Pohorskega 
bataljona Osankarica

09.01.2022 65. prireditev Po stezah partizanske Jelovice in
80. obletnica Dražgoške bitke Dražgoše

12.02.2022 Polaganje venca v spomin na 77. obletnico Frankolovskih 
žrtev Frankolovo

31.03.2022 Slavnostni govor na tradicionalnem Dnevu slovensko-
britanskega prijateljstva Gornji Suhor

06.04.2022 Slavnostni govor na tradicionalni slovesnosti »Dan 
slovensko-ameriškega prijateljstva« Andraž nad Polzelo

21.04.2022 Redni letni pogovor s predstavniki Koordinacije 
domoljubnih in veteranskih organizacij - KoDVOS Predsedniška palača

15.05.2022 Osrednja prireditev ob dnevu Slovenske vojske Ljubljana

04.06.2022
Spominske slovesnosti v Kočevskem Rogu in položitev 
venca k spomeniku žrtvam NOB v gozdu Smrečje pri 
Turjaku

Turjak, Kočevski rog

14.06.2022 Žalna slovesnost ob Lipi sprave Ljubljana

24.06.2022
Sprejem svojcev padlih pripadnikov Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve in 
civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo

Ljubljana

25.06.2022 Položitev venca na Pomnik padlim v vojni za Slovenijo 
'91 Ljubljana

02.07.2022
Podelitev Častnega znaka svobode RS 
129. protidiverzantski četi občinskega štaba Teritorialne 
obrambe Slovenska Bistrica 

Zgornja Ložnica

02.07.2022 31. vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo Ludranski vrh pri Črni na 
Koroškem
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23.07.2022 Spominska slovesnost ob 80. obletnici tragične usmrtitve 
59 talcev na bistriškem klancu pri Naklem Bistrica pri Naklem

23.08.2022 Položitev venca k spomeniku vsem žrtvam vojn in z 
vojnami povezanim žrtvam Ljubljana

04.09.2022
Slovesnost ob vseslovenskem srečanju bivših 
internirancev, političnih zapornikov, izgnancev in 
ukradenih otrok 

Portorož

14.09.2022 Počastitev 75. obletnice vrnitve Primorske k matični 
domovini Ljubljana

16.09.2022 Sprejem “Sinajcev”, nekdanjih pripadnikov mirovne 
operacije Združenih narodov na Sinaju Ljubljana

25.10.2022 Proslava ob Dnevu suverenosti Gornja Radgona

PODROČJE	NACIONALNE	VARNOSTI

DATUM AKTIVNOST KRAJ

26.05.2022 Bogatajevi dnevi Civilne zaščite Ptuj

19.07.2022 Obisk gasilcev in ogled razmer na Krasu po požarih Kras

20.07.2022 Odprtje gasilske olimpijade Celje

24.07.2022 Obisk gasilcev in ogled razmer na Krasu po požarih Kostanjevica, Opatje selo

07.09.2022

Sprejem za gasilce in podelitev Jabolka navdiha 
posameznikom in prostovoljcem, ki so v tem letu 
sodelovali pri gašenju največjih požarov v zgodovini 
Republike Slovenije. 

Brdo pri Kranju

OBRAMBNO	PODROČJE

DATUM AKTIVNOST KRAJ

04.01.2022 Predavanje in pogovor s študenti obramboslovja Predsedniška palača

27.01.2022 Predavanje slušateljem 9. generacije GSŠ in 
26. generacije VŠT Predsedniška palača

04.03.2022 Prejem Poročila o pripravljenosti Slovenske vojske Predsedniška palača

15.05.2022 Dan Slovenske vojske Vojašnica Edvarda Peperka 
Ljubljana

23.06.2022 Videokonferenca s pripadniki Slovenske vojske, ki 
delujejo v mednarodnih operacijah in na misijah Ljubljana

30.09.2022
Podelitev diplom slušateljem 9. generacije 
generalštabnega vojaškega izobraževanja in 
usposabljanja

Maribor

17.10.2022 Sprejem ministrice za obrambo Republike Severne 
Makedonije Slavjanke Petrovske Ljubljana

20.10.2022 Ogled dinamične predstavitve ob koncu niza vaj 
Preskok 2022 Poček



226

GOSPODARSTVO,	EKONOMSKA	POLITIKA	IN	PODJETNIŠTVO

DATUM AKTIVNOST KRAJ

9.6.2022
Udeležba predsednika republike na slavnostni 
akademiji ob 150. letnici zadružništva in 50. obletnici 
ponovne ustanovitve Zadružne zveze Slovenije 

Ljubljana

10.9.2022
Udeležba predsednika republike na tradicionalnem 
srečanju prevozniških družin in prevoznih podjetij iz 
Slovenije 

Šenčur

8.10.2022 Udeležba predsednika republike na 2BS Forumu v Budvi Budva

2911.2022
Nagovor predsednika republike za gospodarstvenike 
na poslovnem dogodku z naslovom » Business Meets 
Politics« 

Zagreb

1.12.2022 Mednarodna konferenca »»Strpnost in demokracija za 
mir v Evropi« Ljubljana

PODROČJE	SOCIALNE	POLITIKE

DATUM AKTIVNOST KRAJ

11.2.2022
Vročitev priznanja Jabolko navdiha ob mednarodnem 
dnevu boja proti otroškemu raku Inštitutu Zlata 
pentljica 

Predsedniška palača

28.2.2022 Obisk predsednika v Centru Janeza Levca Ljubljana

21.3.2022 Obisk informativne stojnice ob svetovnem dnevu 
Društva Downov sindrom Slovenija Ljubljana

7.4.2022 Obisk otrok na dobrodelnem dogodku Škofijske Karitas 
Novo mesto Novo mesto

8.4.2022 Slovesnost ob svetovnem dnevu Romov Murska Sobota

13.4.2022
Predsednik republike sprejel predlog Društva 
Spominčica za ustanovitev Sveta za obvladovanje 
demence 

Predsedniška palača

21.4.2022 Vročitev zahvale Osnovni šoli Kozara za prizadevno delo 
z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami Nova Gorica

7.5.2022 Tradicionalno spomladansko srečanje družin, ki ga 
prireja dobrodelna Ustanova Anin sklad Šentjakob

27.5.2022 Udeležba predsednika na odprtju Hiše za otroke Ljubljana

30.5.2022 Zagovornik načela enakosti je predsedniku republike 
predstavil Letno poročilo za leto 2021 Predsedniška palača

31.5.2022 Sprejem slovenskih udeležencev 24. olimpijade gluhih: 
» Vi ste znake, da je mogoče vse« Predsedniška palača

7.6.2022 Predstavitev rednega Letnega poročila o delu KPK za 
leto 2021 Predsedniška palača

14.6.2022 Predstavitev Letnega poročila Varuha človekovih pravic 
Republike Slovenije za leto 2021 Predsedniška palača
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31.8.2022 Ustanovno srečanje Sveta za obvladovanje demence pri 
predsedniku Republike Slovenije Predsedniška palača

6.9.2022
Udeležba predsednika republike ob 30 -letnici oskrbe 
na domu v Mariboru in 20-letnici Centra za pomoč na 
domu Maribor 

Maribor

2.11.2022 Seja sveta za obvladovanje demence pri predsedniku 
republike Predsedniška palača

23.11.2022 Udeležba predsednika republike na tradicionalnem 
dobrodelnem koncertu Klic dobrote Celje

1.12.2022 Tradicionalni sprejem ob mednarodnem dnevu 
invalidov Brdo pri Kranju

IZJAVE	IN	POGOVORI	Z	MEDIJI

DATUM AKTIVNOST

8.1.2022 Izjava predsednika Pahorja ob položitvi venca k spominskemu obeležju padlim 
borkam in borcem Pohorskega bataljona v počastitev 79. obletnice njihovega 
poslednjega boja.

15.1.2022 Intervju predsednika Pahorja za siol.net.

7.2.2022 Izjava predsednika Pahorja ob obisku pri Svetem sedežu in srečanju s papežem 
Frančiškom. 

14.2.2022 Novinarska konferenca predsednika Pahorja in predsednika de Souse ob uradnem 
obisku na Portugalskem.

19.2.2022 Izjava za medije predsednika Pahorja ob robu Münchenske konference o ukrajinski 
krizi in odnosih med Zahodom in Rusijo.

24.2.2022 Izjava predsednika Pahorja o aktualnih razmerah v Ukrajini.

3.3.2022 Intervju predsednika Pahorja za Nedeljske novice.

4.3.2022 Intervju predsednika Pahorja za oddajo Faktor na TV3.

4.3.2022 Novinarska konferenca predsednika Pahorja, ministra za obrambo mag. Tonina in 
načelnika Generalštaba Slovenske vojske generalmajorja Glavaša po predstavitvi 
letnega poročila o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2021.

8.3.2022 Novinarska konferenca predsednika Pahorja in predsednika Anastasiadesa ob 
uradnem obisku v Republiki Ciper.

14.3.2022 Intervju predsednika Pahorja za oddajo Studio City na Televiziji Slovenija.

20.3.2022 Intervju predsednika Pahorja za Dnevni avaz.

18.4.2022 Izjava za javnost predsednika Pahorja ob delovnem obisku srbskega predsednika 
Vučića v Sloveniji.

19.4.2022 Predsednik Pahor je podal izjavo za javnosti po oddaji glasu na rednih volitvah v 
Državni zbor Republike Slovenije in državljane pozval k udeležbi na volitvah.

26.4.2022 Predsednik Pahor in dr. Robert Golob sta podala izjavi za medije po neformalnem 
srečanju, po tem ko je Gibanja Svoboda na rednih volitvah v Državni zbor Republike 
Slovenije dobilo največji delež glasov volivk in volivcev.
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28.4.2022 Predsednik Pahor in predsednik Zvezne republike Nemčije Frank-Walter Steinmeier 
sta po delovnem srečanju v Berlinu podala izjavi za javnost.

3.5.2022 Predsednik Pahor je imel ob obisku v Berlinu intervju za nemški časnik Der Spiegel.

7.5.2022 Pogovor predsednika Pahorja za sobotno prilogo časopisa Večer.

8.5.2022 Predsednik Pahor in predsednik DVK Peter Golob sta podala izjavi za javnost, po 
srečanju na katerem je gospod Golob predsedniku predal uradni Zapisnik o ugotovitvi 
izida volitev v državni zbor 24. aprila 2022. 

11.5.2022 Pogovor predsednika Pahorja za bosanski Hayat TV.

15.5.2022 Pogovor predsednika Pahorja za Svet24.

16.5.2022 Izjava za medije predsednika Pahorja in šejka Al Thanija ob uradnem obisku emirja 
Države Katar v Sloveniji.

17.5.2022 Predsednik Pahor je sprejel novo predsednico Državnega zbora mag. Urško Klakočar 
Zupančič. Po končanem srečanju sta predsednik Pahor in predsednica Klakočar 
Zupančič podala izjavi za javnost.

20.5.2022 Novinarska konferenca predsednika Pahorja in predsednika Poljske Andrzeja Dude ob 
uradnem obisku v Republiki Poljski.

23.5.2022 Po podpisu predloga za izvolitev predsednika vlade sta predsednik Pahor in kandidat 
za predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob podala izjavi za javnost.

3.6.2022 Novinarska konferenca predsednikov Pahorja, Milanovića in Van der Bellna ob 
trilateralnem srečanju predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške na Brionih.

7.6.2022 Pogovor predsednika Pahorja za Albanian Post.

24.6.2022 Pogovor predsednika Pahorja za TV Slovenija ob dnevu državnosti.

4.7.2022 Pogovor predsednika Pahorja za srbski časopis Politika.

4.7.2022 Novinarska konferenca predsednika Pahorja in predsednice dr. Osmani-Sadriu ob 
uradnem obisku predsednice Republike Kosovo v Sloveniji.

5.7.2022 Predsednik Pahor se je sestal s predsednikom Republike Albanije Ilirjem Meto, ki se 
mudi na poslovilnem obisku v Sloveniji. Po srečanju sta podala izjavi za javnost.

15.7.2022 Novinarska konferenca predsednika Pahorja in predsednice Novák ob uradnem obisku 
predsednice republike Madžarske v Sloveniji.

19.7.2022 Predsednik Pahor je skupaj s poveljnikom Civilne zaščite Srečkom Šestanom obiskal 
poveljniško mesto akcije gašenja požara na Krasu. Ob tem je podal izjavo za javnost.

24.7.2022 Predsednik Pahor obiskal Kras, se seznanil s stanjem požara in v izjavi izrazil 
hvaležnost vsem, ki sodelujejo pri gašenju požara in odpravi posledic.

12.8.2022 Pogovor predsednika republike za Anadolu Agency.

18.8.2022 Pogovor predsednika Pahorja za portal Novinska agencija Patria (NAP) iz Bosne in 
Hercegovine.

28.8.2022 Novinarska konferenca predsednika Pahorja in predsednika Jóhannessona ob 
uradnem obisku islandskega predsednika v Sloveniji.

30.8.2022 Pogovor predsednika Pahorja za italijanski dnevnik Il Piccolo.

3.9.2022 Predsednik Pahor in predsednik Republike Srbije Vučić sta podala izjavo za medije po 
srečanju v Beogradu, ki je potekalo v luči priprav na 11. vrh voditeljev pobude Brdo - 
Brijuni Process na Brdu pri Kranju. 
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7.9.2022 Novinarska konferenca predsednika Pahorja in predsednice Republike Kosovo dr. 
Osmani-Sadriu v Prištini po srečanju, ki je potekalo v luči priprav na 11. vrh voditeljev 
pobude Brdo - Brijuni Process na Brdu pri Kranju.

9.9.2022 Pogovor predsednika Pahorja za oddajo Malo naokrog na Radiu Maribor.

11.9.2022 Predsednik Pahor je podal izjavo po vpisu v žalno knjigo, odprto v spomin na Njeno 
veličanstvo kraljico Elizabeto II.

11.9.2022 Pogovor predsednika Pahorja za oddajo Nedeljski gost na radiu Štajerski val.

12.9.2022 Novinarska konferenca predsednika Pahorja ob 11. vrhu voditeljev pobude Brdo-
Brijuni Process na Brdu pri Kranju.

12.9.2022 Pogovor predsednika Pahorja za Odmeve po srečanju voditeljev Brdo-Brijuni Process.

2.10.2022 Pogovor predsednika Pahorja za tednik Družina.

13.10.2022 Novinarska konferenca predsednika Pahorja in predsednika Steinmeierja ob uradnem 
obisku slovenskega predsednika v Zvezni republiki Nemčiji.

20.10.2022 Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil je podal izjavo za 
medije po ogledu dinamične predstavitve ob koncu niza vaj Preskok 2022.

20.10.2022 Predsednik Pahor je podal izjavo za medije po oddaji glasu na predčasnem glasovanju 
na volitvah za predsednika Republike Slovenije.

21.10.2022 Pogovor predsednika Pahorja za portal www.domovina.je

23.10.2022 Pogovor predsednika Pahorja za tednik Reporter.

29.10.2022 Pogovor predsednika Pahorja za siol.net

6.11.2022 Pogovor predsednika Pahorja za Middle East News Agency (MENA).

8.11.2022 Pogovor predsednika Pahorja za revijo Metropolitan.

13.11.2022 Predsednik Pahor je podal izjavo za medije po oddaji svojega glasu v drugem krogu 
predsedniških volitev na volišču pred Gasilskim domom Trnovo.

15.11.2022 Predsednik Pahor je sprejel novoizvoljeno predsednico dr. Natašo Pirc Musar, po 
srečanju sta podala izjavo za medije.

15.11.2022 Pogovor predsednika Pahorja za oddajo Mreža na RTV Federalna BiH.

23.11.2022 Izjava predsednika Pahorja za TV Slovenija ob dnevu odprtih vrat v Predsedniški 
palači.

28.11.2022 Novinarska konferenca predsednika Pahorja in predsednika Milanovića ob uradnem 
obisku slovenskega predsednika v Republiki Hrvaški.

28.11.2022 Pogovor predsednika Pahorja za HRT ob uradnem obisku na Hrvaškem.

30.11.2022 Novinarska konferenca predsednika Pahorja in predsednika vlade Goloba po seji Sveta 
za nacionalno varnost.

2.12.2022 Predsednik Pahor je podal izjavo za medije po svečanosti, na kateri je prejel nagrado 
"Alcide De Gasperi: graditelji Evrope", ki jo podeljuje vlada avtonomne pokrajine 
Trento za dosežke na področju izgradnje Evrope.

5.12.2022 Izjava za medije predsednika Pahorja in predsednika Mattarelle po poslovilnem 
srečanju v Rimu.

6.12.2022 Predsednik Pahor je sprejel predsednika in člane Komisije Vlade RS za reševanje 
prikritih grobišč. Po srečanju sta predsednik Pahor in predsednik komisije dr. Jože 
Dežman podala izjavi za medije.
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GOVORI	PREDSEDNIKA	REPUBLIKE	SLOVENIJE	BORUTA	PAHORJA

DATUM AKTIVNOST

11.1.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slovesnosti ob razglasitvi inženirke leta 2021.

12.1.2022 Predsednik Pahor je imel govor na posebni slovesnosti ob 30. obletnici 
mednarodnega priznanja Republike Slovenije s strani držav članic Evropske skupnosti 
in drugih evropskih držav.

14.1.2022 Predsednik Pahor je imel govor na odprtju simulacije konference Organizacije 
združenih narodov "Model United Nations", ki so jo letos pripravili dijaki Gimnazije 
Kranj.

18.1.2022 Predsednik Pahor je kot slavnostni govornik nastopil na osrednji slovesnosti ob 
60-letnici Knjižnice Črnomelj.

25.1.2022 Predsednik Pahor je imel govor na sprejemu za diplomatski zbor ob pričetku novega 
leta.

26.1.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na osrednji spominski slovesnosti ob 
mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta.

27.1.2022 Predsednik Pahor je imel ob ogledu poljskega dokumentarnega filma Babica 
priložnostni nagovor.

4.2.2022 Predsednik Pahor je preko videopovezave nagovoril učenke in učence, ki sodelujejo v 
mednarodnem projektu Erasmus+ Reading for Life, ki ga je gostila Osnovna šola Litija.

4.2.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slovesnosti ob odkritju spominske plošče ob 
100-letnici rojstva Zvonimirja Simčiča na Gradu Dobrovo.

8.2.2022 Predsednik Pahor je imel govor ob slovenskem kulturnem prazniku.

9.2.2022 Predsednik Pahor je imel govor ob podpisu odloka o razpisu rednih volitev v Državni 
zbor Republike Slovenije.

11.2.2022 Predsednik Pahor je imel video nagovor na sedmi skupščini Združenih narodov ob 
obeležitvi mednarodnega dneva žensk in deklet v znanosti.

11.2.2022 Predsednik Pahor je imel nagovor ob vročitvi priznanja jabolko navdiha Inštitutu Zlata 
pentljica ob mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku.

11.2.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na podelitvi Bloudkovih priznanj za leto 
2021.

12.2.2022 Predsednik Pahor je imel govor na spominski slovesnosti ob 77-letnici zločina na 
Frankolovem na Stranicah v soteski Graben.

15.2.2022 Predsednik Pahor je imel slavnostni govor ob prejemu častnega doktorata Univerze 
v Lizboni - Doctor Honoris Causa - za njegova prizadevanja za spravo in za skupni 
Evropski projekt.

20.2.2022 Predsednik Pahor je v okviru Münchenske varnostne konference kot posebni gost 
nastopil v razpravi o Zahodnem Balkanu z naslovom “(W)hole in the Heart of Europe? 
Back to the Balkans”.

25.2.2022 Predsednik Pahor je imel govor na obeležitvi 30. obletnice izbrisa oseb iz Registra 
stalnega prebivalstva Republike Slovenije.

28.2.2022 Predsednik Pahor je imel nagovor ob obisku Centra Janeza Levca Ljubljana.

2.3.2022 Predsednik Pahor je imel govor na odprtju sodnega leta 2022.
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14.3.2022 Predsednik Pahor je imel nagovor na sprejemu za finalistki in finaliste projekta "Učitelj 
sem! Učiteljica sem!".

14.3.2022 Predsednik Pahor je obiskal Gimnazijo Škofja Loka, kjer je nagovoril dijake.

16.3.2022 Predsednik Pahor je kot posebni gost nagovoril dunajske diplomate in študente 
Diplomatske akademije Dunaj.

18.3.2022 Predsednik Pahor je imel govor na svečanosti ob inavguraciji ljubljanskega muftija.

22.3.2022 Predsednik Pahor je, na svetovni dan voda, z video nagovorom odprl poslovni forum 
»Podzemne vode – preplet znanosti, tehnološke inovativnosti in zdravja« na EXPO 
2020 v Dubaju.

28.3.2022 Predsednik Pahor je imel govor na Konferenci predsednikov parlamentov držav članic 
Evropske unije (EUSC).

30.3.2022 Predsednik Pahor je imel nagovor ob vročitvi priznanja jabolko navdiha Državnemu 
panožnemu nordijskemu centru Kranj.

30.3.2022 Predsednik Pahor je imel govor na sprejemu ob 30-letnici domene .si na spletu.

31.3.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na posebni slovesnosti v Gornjem Suhorju 
pri Vinici ob dnevu slovensko-britanskega prijateljstva.

1.4.2022 Predsednik Pahor je imel nagovor na posebnem sprejemu ob mednarodnem dnevu 
knjig za otroke, ki je bil posvečen 100-letnici rojstva pisateljice Ele Peroci in 65-letnici 
Muce Copatarice.

6.4.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na tradicionalni slovesnosti »Dan 
slovensko-ameriškega prijateljstva« v Andražu nad Polzelo.

7.4.2022 Predsednik republike je imel nagovor na dobrodelnem dogodku Škofijske Karitas 
Novo mesto, na katerem so družinam iz Ukrajine, ki so zatočišče pred vojno našle v 
Sloveniji, podarili računalniško opremo.

8.4.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na osrednji kulturni prireditvi ob 
svetovnem dnevu Romov.

9.4.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na slovesni prireditvi ob podelitvi priznanj 
za osebnost leta "Ona ali On 2020 in 2021".

11.4.2022 Predsednik Pahor je imel nagovor na 32. zasedanju nacionalnega otroškega 
parlamenta, ki ga v Državnem zboru vsako leto prireja Zveza prijateljev mladine 
Slovenije (ZPMS).

13.4.2022 Predsednik Pahor je imel nagovor na prireditvi ob vročitvi priznanja jabolka navdiha 
Gimnaziji Celje.

21.4.2022 Predsednik Pahor je imel govor na prireditvi »Pustite nam ta svet«, ki so jo ob 60. 
obletnici organizirane vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami na Goriškem priredili učenci in zaposleni Osnovne šole Kozara Nova Gorica.

22.4.2022 Predsednik Pahor je imel govor na posebni prireditvi v Veliki dvorani Predsedniške 
palače, ko je sprejel begunce iz Ukrajine, ki so zatočišče pred vojno našli v Sloveniji.

22.4.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na slovesnosti ob 70. obletnici Združenja 
slovenske izseljenske matice Ljubljana. 

27.4.2022 Predsednik Pahor je v počastitev državnega praznika dneva upora proti okupatorju, v 
Veliki kristalni dvorani Predsedniške palače nagovoril državljane.

1.5.2022 Predsednik Pahor je v počastitev praznika dela, v Veliki kristalni dvorani Predsedniške 
palače nagovoril državljane.
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3.5.2022 Predsednik Pahor je imel nagovor na slovesnosti »Zlata bralka, zlati bralec«, ki je 
sklenila praznovanje 60-letnice gibanja Bralna značka. 

5.5.2022 Predsednik Pahor je imel govor na odprtju jubilejne 25. študentske prireditve Škisova 
tržnica.

6.5.2022 Predsednik Pahor je imel govor na odprtju 34. festivala Senjam beneške piesmi.

7.5.2022 Predsednik Pahor je nagovoril udeležence tradicionalnega spomladanskega srečanja 
družin, v katerih je veliko otrok.

7.5.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na prireditvi v Novi Gorici, s katero so 
medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki počastili mednarodni dan babic in 
mednarodni dan medicinskih sester.

8.5.2022 Predsednik Pahor se je udeležil svetovnega dobrodelnega teka Wings for Life World 
Run in nagovoril tekače.

9.5.2022 Predsednik Pahor se je v Celju udeležil zaključne prireditve projekta Evropska vas, na 
kateri je nagovoril sodelujoče otroke.

9.5.2022 Predsednik Pahor se je v Topolšici tradicionalno udeležil osrednje slovesnosti ob 
dnevu zmage, na kateri je bil slavnostni govornik.

10.5.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na slovesnosti ob 30-letnici delovanja 
Zveze slovenskih društev na Hrvaškem na Reki.

11.5.2022 Predsednik Pahor se je bil osrednji govornik na odprtju 11. Sarajevskega poslovnega 
foruma v Sarajevu.

12.5.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na slovesnosti ob odkritju spominske 
plošče Ivanu Omanu na njegovi domačiji v Zmincu pri Škofji Loki.

13.5.2022 Predsednik Pahor se je udeležil prve seje Državnega zbora Republike Slovenije 
devetega mandatnega obdobja, kjer je imel nagovor.

15.5.2022 Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je bil 
slavnostni govornik na osrednji prireditvi ob dnevu Slovenske vojske. 

16.5.2022 Predsednik Pahor je ob obisku Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih v 
Ljubljani, s katerim je naznanil začetek praznovanja 60-letnice delovanja Pionirskega 
doma, nagovoril mlade.

18.5.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slovesnosti ob 30-letnici delovanja Skupnosti občin 
Slovenije.

18.5.2022 Predsednik Pahor je imel govor na tradicionalnem sprejemu za športnice in športnike 
Smučarske zveze Slovenije.

19.5.2022 Predsednik Pahor je začel uradni obisk na Poljskem z nagovorom študentom o 
evropski prihodnosti na Univerzi v Varšavi.

22.5.2022 Predsednik Pahor je imel govor na posebni slovesnosti ob 30-letnici mednarodnega 
priznanja Republike Slovenije v Predsedniški palači.

24.5.2022 Predsednik Pahor je imel govor na osrednji slovesnosti ob 70-letnici Študentskega 
doma Ljubljana.

25.5.2022 Predsednik Pahor je imel govor na sprejemu ob podelitvi državne nagrade in priznanj 
na področju prostovoljstva za leto 2021.

25.5.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slavnostnem koncertu ob 70-letnici Glasbene šole 
Fran Korun Koželjski Velenje.
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26.5.2022 Predsednik Pahor je imel govor na odprtju Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja na 
Ptuju.

30.5.2022 Predsednik Pahor je ob smrti Borisa Pahorja nagovoril Slovenke in Slovence.

31.5.2022 Predsednik Pahor je imel nagovor na sprejemu za udeležence 24. poletne olimpijade 
gluhih, ki je potekala sredi maja v Braziliji.

1.6.2022 Predsednik Pahor je imel govor na žalni seji ob smrti Borisa Pahorja v Narodnem 
domu v Trstu

4.6.2022 Predsednik Pahor je imel govor na obletni spominski slovesnosti pod Krenom v 
Kočevskem Rogu.

4.6.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na slovesnosti ob 23-letnici Občine 
Cankova in 130-letnici delovanja PGD Cankova. 

7.6.2022 Predsednik Pahor je imel ob dnevu Primoža Trubarja govor na prireditvi slovenske 
manjšine v Sovodnjah ob Soči.

8.6.2022 Predsednik Pahor je v počastitev državnega praznika, dneva Primoža Trubarja, v Veliki 
kristalni dvorani Predsedniške palače nagovoril državljane.

8.6.2022 Predsednik Pahor je sprejel prof. dr. Ju-Ho Changa, predsednika Zveze za mednarodni 
šport za vse TAFISA, ter članice in člane izvršnega odbora TAFISA in častnega odbora 
27. svetovnega kongresa in ob tem imel govor.

8.6.2022 Predsednik Pahor je imel govor na žalni slovesnosti za umrlim častnim škofom 
slovenske evangeličanske cerkve Gezo Ernišo. 

8.6.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na 54. podelitvi nagrad GZS za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke.

9.6.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slavnostni akademiji ob 150-letnici zadružništva v 
Sloveniji in 50. obletnici ponovne ustanovitve Zadružne zveze Slovenije.

10.6.2022 Predsednik Pahor je sodeloval na Vrhu “Proces sodelovanja v jugovzhodni Evropi”.

12.6.2022 Predsednik Pahor je na 66. mednarodni regati na Bledu veslačem predal kajak, ki ga 
je prejel kot protokolarno darilo in ob tem imel govor.

13.6.2022 Predsednik Pahor je v Predsedniški palači priredil pogovor z internirankami in mladimi 
o soustvarjanju prihodnosti in grozotah preteklosti, ki jih nikdar ne smemo ponoviti z 
naslovom »Ohranjati mir je naša dolžnost«, udeležence je nagovoril tudi predsednik 
Pahor.

14.6.2022 Predsednik Pahor se je udeležil žalne slovesnosti ob Lipi sprave na ljubljanskih Žalah, 
k Lipi sprave položil venec in imel na slovesnosti govor.

16.6.2022 Predsednik Pahor je kot osrednji govornik nastopil na Prespanskem forumu za dialog 
na Ohridu.

17.6.2022 Predsednik Pahor se je udeležil občinske slovesnosti Občine Dornava, na kateri je 
nastopil kot slavnostni govornik.

18.6.2022 Predsednik Pahor se je udeležil osrednje prireditve ob 24. občinskem prazniku Občine 
Destrnik, na kateri je nastopil kot slavnostni govornik.

20.6.2022 Predsednik Pahor se je udeležil uradne otvoritve vrha pobude Tri morja v Rigi, v Latviji 
in nastopil na predsedniškem panelu.

21.6.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slovesnosti ob 30. obletnici Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije.
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22.6.2022 Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor 
je v avdio-videokonferenci nagovoril pripadnike Slovenske vojske, ki delujejo v 
mednarodnih operacijah in na misijah.

22.6.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na slavnostnem kongresu Sindikata obrti 
in podjetništva Slovenije.

23.6.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na občinski slovesnosti ob dnevu 
državnosti. 

24.6.2022 Predsednik Pahor je imel govor na prireditvi »Kje lepše je kot doma?«, ki so jo učenke 
in učenci Osnovne šole Idrija pripravili v počastitev dneva državnosti.

24.6.2022 Predsednik Pahor je imel slavnostni govor na osrednji slovesnosti ob dnevu 
državnosti.

25.6.2022 Predsednik Pahor je v počastitev državnega praznika, dneva državnosti, v 
Predsedniški palači tradicionalno priredil dan odprtih vrat in nagovoril državljanke in 
državljane.

27.6.2022 Predsednik Pahor je priredil sprejem ob zaključku natečaja Prostovoljec leta 2021 in 
imel na prireditvi slavnostni nagovor.

2.7.2022 Predsednik Pahor se je udeležil 31. vseslovenskega srečanja pod Najevsko lipo, kjer je 
imel pozdravni nagovor.

6.7.2022 Predsednik Pahor je imel slavnostni nagovor osrednje slovesnosti ob prazniku Občine 
Škocjan. 

11.7.2022 Predsednik Pahor je imel slavnostni nagovor na slovesnosti ob 27. obletnici genocida 
v Srebrenici. 

11.7.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slovesnosti ob dnevu slovensko-izraelskega 
prijateljstva in v počastitev 30. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med 
državama v Metliki.

14.7.2022 Predsednik Pahor je priredil sprejem za članice Društva za ohranjanje kulturne 
dediščine aleksandrink, kjer je imel nagovor.

20.7.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na odprtju gasilske olimpijade v Celju.

22.7.2022 Predsednik Pahor se je udeležil osrednje slovesnosti ob prazniku Občine Rogaška 
Slatina, na kateri je imel slavnostni nagovor.

23.7.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na spominski slovesnosti v spominskem 
parku na bistriškem klancu pri Naklem, ob 80. obletnici tragedije v Bistrici, ko so 
nemški okupatorji iz maščevanja usmrtili 59 talcev.

9.8.2022 Na posebno povabilo predsednika Republike Turčije Erdoğana je imel predsednik 
Pahor osrednji nagovor za udeležence letnega posveta turških diplomatov.

10.8.2022 Drugi dan državniškega obiska v Turčiji je imel predsednik Pahor nagovor na poslovni 
konferenci.

14.8.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slavnostnem dogodku ob zaključku obnove 
župnjiske cerkve Marije Vnebovzete v Šmarju pri Jelšah.

15.8.2022 Predsednik Pahor je imel govor na tradicionalnem Koncerti pod lipo v Slavini.

16.8.2022 Predsednik Pahor je imel slavnostni nagovor na osrednji regijski proslavi ob dnevu 
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v Črenšovcih.

17.8.2022 Predsednik Pahor je v počastitev državnega praznika, združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom, danes v Predsedniški palači tradicionalno priredil dan 
odprtih vrat kjer je nagovoril državljanke in državljane.
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20.8.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na slovesnosti ob odprtju jubilejnega 60. 
mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni.

23.8.2022 Predsednik Pahor je nagovoril udeležence drugega vrha Krimske platforme, ki je 
potekala virtualno.

23.8.2022 Predsednik Pahor je ob evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih 
režimov položil venec k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam 
na Kongresnem trgu v Ljubljani in imel govor.

26.8.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slovesnosti ob prejemu velike nagrade Jožeta 
Plečnika 2022, ki mu jo je podelila Uprava Praškega gradu.

26.8.2022 Predsednik Pahor se bil slavnostni govornik na osrednji prireditvi ob prazniku Občine 
Bohinj.

27.8.2022 Predsednik Pahor je imel pozdravni nagovor na 27. kraški ohceti pri slovenski 
manjšini v Repnu.

29.8.2022 Predsednik Pahor je bil osrednji govornik na otvoritvi 17. Strateškega foruma Bled 
2022 (BSF).

31.8.2022 Predsednik Pahor je imel pozdravni nagovor na konferenci članskih društev Zveze 
kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji.

1.9.2022 Predsednik Pahor je na prvi šolski dan obiskal Gimnazijo Antona Aškerca v Ljubljani, 
kjer je nagovoril dijakinje in dijake prvih letnikov,

2.9.2022 Predsednik Pahor je imel govor slovesnosti ob odprtju prve pametne podeželske 
učilnice v Sloveniji, ki je ob začetku šolskega leta 2022/2023 odprla vrata v prostorih 
Osnovne šole Ljubno ob Savinji.

2.9.2022 Predsednik Pahor je s slavnostnim govorom odprl 57. študijske dni Draga

4.9.2022 Predsednik Pahor je imel govor na tradicionalni slovesnosti ob vseslovenskem 
srečanju bivših internirancev, političnih zapornikov, izgnancev in ukradenih otrok v 
Portorožu.

5.9.2022 Predsednik Pahor je s slavnostnim govorom odprl mednarodni kongres Woodrise 
2022, svetovno priznane konference s področja sodobne trajnostne gradnje.

6.9.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na slovesnosti ob 20-letnici delovanja 
Centra za pomoč na domu Maribor in 30-letnici pomoči na domu v Mariboru.

7.9.2022 Predsednik Pahor je imel govor na sprejemu v znak hvaležnosti gasilcem, 
predstavnikom vodstva intervencij in ostalim predstavnikom služb ter srčnim 
posameznikom in prostovoljcem, ki so v tem letu sodelovali pri gašenju največjih 
požarov v zgodovini Republike Slovenije.

8.9.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na slavnostni seji Občinskega sveta ob 
prazniku Občine Radeče.

9.9.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na osrednji slovesnosti ob prazniku 
Mestne občine Nova Gorica in 75-letnici mesta.

10.9.2022 Predsednik Pahor je imel govor na tradicionalnem srečanju prevozniških družin in 
prevozniških podjetij iz Slovenije.

11.9.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na jubilejni povorki narodnih noš »50 
podob slovenske oblačilne dediščine«, ki je potekala ob 50-letnici festivala Dnevi 
narodnih noš in oblačilne dediščine, največjega etnološkega festivala na Slovenskem.

15.9.2022 Predsednik Pahor je v počastitev državnega praznika, vrnitve Primorske k matični 
domovini, v Predsedniški palači tradicionalno priredil dan odprtih vrat in nagovoril 
državljanke in državljane.
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17.9.2022 Predsednik Pahor je imel govor na 41. srečanju slovenske katoliške mladine "Stična 
mladih 2022".

19.9.2022 Predsednik Pahor je z video nagovorom nastopil na Vrhu o preoblikovanju 
izobraževanja v okviru 77. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih 
narodov (OZN) v New Yorku.

20.9.2022 Predsednik Pahor je ob robu splošne razprave 77. zasedanja Generalne skupščine 
Organizacije združenih narodov v New Yorku z video nagovorom nastopil na dogodku 
na visoki ravni o biotski raznovrstnosti "Biodiversity High-Level Pledging Event 
"Countdown to CBD COP15: Landmark Leaders Event for a Nature Positive World".

21.9.2022 Predsednik Pahor je imel govor na srečanju na visoki ravni ob obeležitvi 30. obletnice 
sprejetja Deklaracije OZN o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in 
jezikovnih manjšin

21.9.2022 Predsednik Pahor je imel govor na 77. zasedanju Generalne skupščine Organizacije 
združenih narodov v New Yorku.

25.9.2022 Predsednik Pahor nagovoril množico na koncertu Global Citizen v New Yorku

26.9.2022 Predsednik Pahor je na sprejemu v New Yorku uradno predstavil kandidaturo 
Slovenije za članstvo v Varnostnem svetu ZN za obdobje 2024-2025.

29.9.2022 Predsednik Pahor je imel govor na dobrodelnem koncertu Skupaj za Kras.

30.9.2022 Predsednik Pahor je imel govor na posvetu Komisije za preprečevanje korupcije z 
naslovom Integriteta v odnosu do legalnosti in legitimnosti. 

30.9.2022 Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je bil slavnostni 
govornik ob podelitvi diplom in potrdil slušateljem 9. generacije generalštabnega 
vojaškega izobraževanja in usposabljanja.

1.10.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slavnostnem odprtju nove enote Vrtca Litija – 
enote Najdihojca.

2.10.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na osrednji prireditvi ob 100. obletnici 
priključitve vasi Libeliče k matični domovini.

3.10.2022 Predsednik Pahor je bil osrednji govornik na simpoziju "Jože Pučnik v spominu 
sodobnikov in zgodovinskem spominu".

4.10.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slovesnosti ob začetku študija portugalskega jezika 
in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

6.10.2022 Predsednik Pahor je nastopil na srečanju predsednikov pobude Arraiolos v Valletti.

8.10.2022 Predsednik Pahor je nastopil v osrednjem panelu politično varnostne konference To 
Be Secure v Budvi.

8.10.2022 Predsednik Pahor je imel govor na tradicionalnem sprejemu za diamantne 
maturantke in maturante.

9.10.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na slavnostni akademiji, ki je potekala ob 
19. vseslovenskem srečanju kmetov na Ponikvi in Slomu.

10.10.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slavnostnem sprejemu ob zaključku akcije Moj 
zdravnik 2022.

15.10.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na svečani akademiji ob 110. obletnici 
ustanovitve Gasilske zveze Črnomelj.

17.10.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slavnostni akademiji ob 75-letnici Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani.
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17.10.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slavnostni akademiji ob 30-letnici Lekarniške 
zbornice Slovenije.

19.10.2022 Predsednik Pahor je imel govor na odprtju nove večnamenske dvorane Kienhofen na 
Muti.

20.10.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na slovesnosti v počastitev 100-letnice 
delovanja Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

21.10.2022 Predsednik Pahor je imel govor na proslavi ob 150. obletnici ustanovitve Biotehniške 
šole Maribor.

24.10.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na osrednji posavski proslavi v počastitev 
dneva suverenosti v Brežicah.

25.10.2022 Predsednik Pahor je v počastitev državnega praznika, dneva suverenosti v 
Predsedniški palači tradicionalno priredil dan odprtih vrat in nagovoril državljane

26.10.2022 Predsednik Pahor je imel nagovor na prireditvi Slovenska gazela 2022.

28.10.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na slavnostni akademiji ob odkritju 
spominskega obeležja slovenskemu olimpioniku Miroslavu Cerarju v Grosuplju.

31.10.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slovesnosti ob 100-letnici samostojnosti 
Evangeličanske cerkve na Slovenskem.

3.11.2022 Predsednik Pahor je imel nagovor na Vrhu Berlinskega procesa, ki potekal Berlinu.

7.11.2022 Predsednik Pahor je imel nagovor na okrogli mizi na temo prehranske varnosti v 
sklopu COP27 v Šarm El Šejku v Egiptu.

7.11.2022 Nacionalna izjava predsednika Republike Slovenije na 27. konferenci Združenih 
narodov o podnebnih spremembah, COP27 v Šarm El Šejku v Egiptu.

8.11.2022 Predsednik Pahor je v sklopu COP27 nagovoril organizatorje svetovnega Podnebnega 
teka - Baton Relay.

10.11.2022 Predsednik Pahor je obiskal in nagovoril pripadnice in pripadnike kontingenta 
Slovenske vojske na Slovaškem.

11.11.2022 Predsednik Pahor je imel govor na odprtju nove športne dvorane v Štorah.

11.11.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slovesnosti ob odprtju razstave o smučarki Mateji 
Svet v Tržiškem muzeju.

15.11.2022 Predsednik Pahor je imel slavnostni govor na odprtju novega vrtca v Rogatcu.

16.11.2022 Predsednik Pahor je imel slavnostni nagovor na slovesnosti ob odkritju nove 
spominske plošče Jakobu Žumru v soteski Vintgar.

17.11.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slovesnosti ob odprtju prenovljene Podružnice 
Tepanje Osnovne šole Ob Dravinji.

17.11.2022 Predsednik Pahor se je udeležil foruma Crans Montana v Ženevi, kjer je imel govor na 
panelu o prehranski varnosti.

19.11.2022 Predsednik Pahor je imel govor na zasedanju XVIII. Vrha Mednarodne organizacije za 
Frankofonijo (Organisation internationale de la Francophonie, OIF) na Djerbi.

22.11.2022 Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na osrednji proslavi Zveze društev general 
Maister v Žireh.

23.11.2022 Predsednik Pahor je v počastitev državnega praznika, dneva Rudolfa Maistra, v 
Predsedniški palači tradicionalno priredil dan odprtih vrat in nagovoril obiskovalke in 
obiskovalce.
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26.11.2022 Predsednik Pahor je imel video nagovor na humanitarnem dogodku - slovesni 
inavguraciji programa "Žito iz Ukrajine".

29.11.2022 Predsednik Pahor v sklopu uradnega obiska na Hrvaškem v Zagrebu nagovoril 
gospodarstvenike na poslovnem dogodku z naslovom »Business Meets Politics«.

1.12.2022 Predsednik Pahor je imel govor na mednarodni konferenci »Strpnost in demokracija 
za mir v Evropi«, ki so jo skupaj priredili predsednik republike, Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti ter Evropska akademija znanosti in umetnosti iz Salzburga.

1.12.2022 Predsednik Pahor je imel govor na tradicionalnem sprejemu ob mednarodnem dnevu 
invalidov.

2.12.2022 Predsednik Pahor je imel govor na svečanosti, na kateri je prejel nagrado "Alcide 
De Gasperi: graditelji Evrope", ki jo podeljuje vlada avtonomne pokrajine Trento za 
dosežke na področju izgradnje Evrope.

3.12.2022 Predsednik Pahor je imel govor na sprejemu, ki so ga predstavniki slovenske narodne 
skupnosti v Italiji priredili v Narodnem domu.

6.12.2022 Predsednik Pahor je imel govor na slavnostni akademiji Društva poslancev 90 ob 30. 
obletnici Državnega zbora Republike Slovenije.
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