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Ekscelence,  

cenjeni gosti, 

gospe in gospodje,  

 

v veliko zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim na 17. konferenci predsednikov 

parlamentov Jadransko-jonske pobude in veseli me, da nam v današnjih časih 

tehnologija omogoča izvedbo našega srečanja, čeprav le na daljavo. Prav posebej  

pozdravljam predstavnika Velikega in splošnega sveta Republike San Marino, ki se kot 

članica Jadransko-jonske pobude tokrat prvič udeležuje konference predsednikov 

parlamentov. Toplo dobrodošli. 

 

Slovenija je predsedovanje Jadransko jonski pobudi prevzela z junijem 2020, sredi 

svetovne pandemije covida-19.  Moja iskrena želja je bila in prav do zadnjega smo 

upali, da bo pandemija do pomladnih mesecev letošnjega leta že popustila in da nam 

bodo okoliščine omogočile izvedbo konference v Portorožu, na slovenski obali. Žal boj 

s to boleznijo, ki je našo regijo posebej hudo prizadela in ki je terjala vse preveč 

življenj, še vedno traja. Tako je zaznamovala tudi celoten potek slovenskega 

predsedovanja Jadransko-jonski pobudi, a vendarle ob tem ni bistveno vplivala na 

njegovo dinamiko, vsebino in tudi odmevnost.  Nasprotno, lahko ugotovimo, da smo 

prav zaradi Jadransko-jonske pobude ostali bolj povezani in solidarni ter smo skupaj 

dokazali, da lahko uspešno delujemo tudi v takšnih izrednih in nepredvidljivih 

okoliščinah. 

 

Spoštovani,  

 

Slovenija je članica Jadransko-jonske pobude že od njenega nastanka dalje in ji tokrat 

predseduje že tretjič. To, zadnje predsedovanje, za nas ni posebno samo zaradi 

pandemije koronavirusne bolezni, ki nam že vse predolgo določa način našega 

delovanja in nas prestavlja na spletne platforme. Za nas je posebno tudi zato, ker 

Slovenija prav v tem obdobju obeležuje 30 obletnico najpomembnejših 

osamosvojitvenih dogodkov. Še več, le mesec dni po tem, ko bomo predsedovanje 

Jadransko-jonski pobudi predali našim albanskim prijateljem in kolegom, bomo že 

drugič prevzeli tudi predsedovanje Svetu EU. Tudi v tem okviru bodo potekale številne 
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aktivnosti na parlamentarni ravni, ki se bodo zaključile s konferenco predsednikov EU 

parlamentov v začetku leta 2022.  

 

Predsedovanje Jadransko-jonski pobudi nam tako hkrati ponuja priložnost, da 

predstavimo prednostne teme slovenskega predsedovanja Svetu EU, med katerimi so  

digitalizacija, zelena agenda in evropske aspiracije držav Zahodnega Balkana. 

Evropska perspektiva držav regije je tudi rdeča nit delovanja tako Jadransko-jonske 

pobude kot tudi Strategije EU za jadransko in jonsko regijo.  

 

Dovolite mi, da v tem uvodnem delu posebej pozdravim dejstvo, da je slovensko 

predsedstvo Jadransko-jonski pobudi v vsebinske razprave na okroglih mizah redno in  

aktivno vključevalo tudi predstavnike Državnega zbora. S tem so okrogle mize 

povezale vse zainteresirane deležnike; od predstavnikov vlad, parlamentov, mest, 

univerz in gospodarstva. Želel bi si, da bi takšna povezovalna praksa, ki krepi 

medsebojno poznavanje, razumevanje, pa tudi toleranco, v prihodnje postala stalnica 

našega delovanja. Napredka namreč ne moremo iskati vsak zase, temveč je potrebno 

povezati vse obstoječe energije in sinergije ter združeno delovati za uresničitev 

skupnih ciljev. Parlamenti so tisti, ki dajejo tem ciljem tako potrebno politično podporo. 

Parlamentarci kot neposredni predstavniki ljudstva pa moramo hkrati skrbeti za to, da 

sprejemamo takšno zakonodajo, ki bo sposobna odgovoriti na najširše izzive, od 

najbolj globalnih pa vse do tistih, vsakodnevnih, ki vplivajo na življenje vsakega 

posameznika.   

 

Naj v tem kontekstu opozorim na dejstvo, da konference predsednikov parlamentov 

potekajo spomladi, tik pred zasedanjem Sveta JJP in letnim forumom EUSAIR, kar 

nam omogoča, da se parlamentarna stališča oblikujejo in posredujejo še pred vrhom. 

Tudi na ta način lahko parlamenti podprejo skupna prizadevanja za razvoj, blaginjo in 

napredek regije. Verjamem, da se bodo naši današnji zaključki odražali v Izolski 

deklaraciji, ki bo sprejeta na majskem vrhu.  

 

Spoštovani, 

 

Dovolite, da uvodoma spomnim še, da na današnji dan, 15. aprila, obeležujemo 

svetovni dan prostovoljstva mladih, ki predstavlja pomemben prispevek mladih za 

skupno dobro. Tudi zato je prav, da bomo glavno vsebinsko razpravo posvetili 

vprašanjem, ki so ključna za mlado generacijo. Mladi so tudi med najbolj ranljivimi 

skupinami oziroma med tistimi, ki jih je pandemija najbolj prizadela.  Tudi zato si želim, 

da bomo danes poslali močno sporočilo podpore mladim, od katerih je, nenazadnje, 

odvisna prihodnost vseh nas.  

 


