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Dr. Božo Cerar je diplomat, pravnik in publicist. Kot slovenski veleposlanik je 
služboval v Kanadi, na Poljskem, pri zvezi NATO, v Mehiki in v ZDA. Napisal je 
več strokovnih in leposlovnih del. V knjigi »Slovenski diplomatski pojmovnik« 
pojasnjuje posamezne pojme, ki so se v zadnjih sto letih uveljavili v mednarodni 
diplomaciji. Ker na enem mestu zbere vse temeljne diplomatske pojme, je ta knjiga 
izjemnega pomena za slovensko diplomacijo in mednarodnopravno stroko. Njihovo 
poznavanje je nujno za dobro opravljanje diplomatskega poklica. Za slovenskega 
diplomata je knjiga nepogrešljiva tudi zato, ker razlaga pojme, iz katerih izhaja 
slovenska diplomacija. S tega vidika ne gre le za slovenski prispevek v kanon      
diplomatskih pojmovnikov, temveč za izvirno avtorsko delo.

“Še posebna dodana vrednost h kakovosti njegovega diplomatskega pojmovnika je, 
da se Cerar ne ustavi na ravni že omenjenih podobnih klasičnih del. V besedilo 
vključi tudi izraze, dogajanja in osebnosti iz slovenske diplomatske zgodovine. Prav 
to pa je posebnost tega pojmovnika. V njem je najti na kratko opredeljene vse 
pomembnejše dogodke in dokumente iz naše diplomatske zgodovine, zlasti po     
letu 1991, pa tudi pred tem. … [M]enim, da je prav »Slovenski diplomatski 
pojmovnik« tisto njegovo delo, ki bo med temelji slovenskega diplomatskega
razmisleka indelovanja še dolgo ostalo živo.”
(Iz predgovora prof. dr. Ernesta Petriča)



Zbirka Mednarodno pravo

 Božo Cerar
 

SLOVENSKI  
DIPLOMATSKI  
POJMOVNIK



Dr. Božo Cerar
SLOVENSKI DIPLOMATSKI POJMOVNIK 
1. elektronska izdaja

Zbirka Mednarodno pravo

Glavni urednik zbirke:
dr. Andraž Zidar

Odgovorna urednica zbirke:
doc. dr. Ana Polak Petrič

Sekretarka zbirke:
Mateja Štrumelj Piškur

Izdajatelja in založnika: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, Ljubljana, in 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
Za založbo: prof. dr. Monika Kalin Golob, dekanja FDV
Ljubljana, 2020

Predgovor:
prof. dr. Ernest Petrič

Strokovna in tehnična redakcija:
dr. Andraž Zidar, Mateja Štrumelj Piškur, Andrej Grasselli, doc. dr. Ana Polak 
Petrič, Miriam Možgan, Vlado Ekmečič

Lektura:
mag. Nevenka Gajšek

Recenzenta:
prof. dr. Marko Pavliha, izr. prof. dr. Boštjan Udovič

Oblikovna zasnova knjige:
Dušan Zidar, akad. kip. spec.

Avtorski prispevki v knjigi ne izražajo uradnih stališč izdajateljev.
Vse pravice pridržane. © MZZ RS in Založba FDV, 2020.
Fotokopiranje in razmnoževanje po delih in v celoti je prepovedano.

Izid knjige je podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 



3

KAZALO

PREDGOVOR (Ernest Petrič)  ......................................................................................... 9

UVOD  ........................................................................................................................... 15

GESLA  .......................................................................................................................... 17

LITERATURA  ............................................................................................................ 332

RECENZIJI  ................................................................................................................ 333





 Tanji, Janezu - Jaki in Veroniki 





Organizacija združenih narodov ni bila ustanovljena z namenom, 
da nas popelje v nebesa, temveč da nas obvaruje pred peklom.

(Dag Hammarskjöld)
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PREDGOVOR 

Diplomacija – pogosto se terminološko in konceptualno enači z zunanjo politiko 
– je tudi obrt z lastno terminologijo, stroka z lastnimi tehnikami ter tudi lastnim 
pojmovnim aparatom in bese dnjakom. Ker gre pri diplomaciji, zunanji politiki, za 
uresničevanje interesov držav, je za uspešno in usposobljeno diplomacijo še posebej 
pomembno razumevanje diplomatske terminologije. Ta je odraz prakse držav in di
plomatskega komuniciranja skozi dolga stoletja, pomen posameznih izrazov in poj
mov v diplomatskem komunici ranju pa je natančno določen. Neustrezna uporaba 
izrazov in besed v diplomaciji je ne le odraz nestrokovnosti določene diplomacije, 
temveč lahko vodi tudi do usodnih nesporazumov. Visoka strokovnost diplomacije, 
katere del je tudi natančnost v komuniciranju, krepi njen ugled, njeno verodostoj
nost – kar je še posebej pomembno za diplomacije držav, ki sicer nimajo sredstev 
moči. Taka je tudi Slovenija. Zlasti države, ki nimajo velike ne vojaške, ne finanč ne 
in gospodarske ter zato tudi ne politične moči, lahko ta primanjkljaj vsaj delno nado
mestijo z usposobljeno diplomacijo, kamor spada tudi natančnost v komuniciranju.

Tudi veliki narodi in velike diplomacije natančni diplomatski komunikaciji name
njajo velik pomen. Na mednarodni ravni so znani terminološki, pojmovni in drugi 
priročniki za delo diplomatov. Naj tokrat omenim le tri od številnih, ki jih, vsaj upam 
tako, pozna tudi vsak resen slovenski diplomat: C. W. Freeman Jr. – The Diplomat’s 
Dictionary, B. Sen – A Diplomat’s Handbook of Internati onal Law and Practice in 
E. M. Satow – Guide to Diplomatic Practice.

Z novo, obsežno knjigo veleposlanika dr. Boža Cerarja »Slovenski diplo matski poj
movnik«, smo tudi Slovenci in zlasti slovenski diplomati, dobili tak, naj takoj zapi
šem, izjemno pomemben in kakovosten pri ročnik, ki bo v pomoč vsakomur, ki se 
ukvarja z zunanjo politiko in diplomacijo kot politik, raziskovalec, novinar ali tudi 
študent. Predvsem pa bo v pomoč našim diplomatom.

Preden o Cerarjevem »Slovenskem diplomatskem pojmovniku« in o avtorju napi
šem nekaj besed, naj poudarim, da je to delo pomembno do polnilo sicer bogate 
ustvarjalnosti Slovencev, avtorjev in založb o diplomaciji. Glede tega smo kot država 
z dvema milijonoma prebivalcev, stara le slabo tretjino stoletja, edinstveni. Z dejav
nostjo številnih slovenskih prevajalcev in založb – posebej naj omenim le dve, Center 
za evropsko prihodnost (CEP) in Znanstvenoraziskovalni center (ZRC) SAZU, ter 
zbirko Mednarodno pravo, ki jo skupaj izdajata FDV in MZZ – so v slovenščini izšla 
številna pomembna tuja dela o zunanji politiki, mednarodnih odnosih in mednaro
dnem pravu. Inter alia tudi tako temeljna, kakor je delo Huga Grotiusa »De mare 
liberum«, temelj no delo o mednarodnih odnosih Hansa Morgenthaua »Politika med 
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narodi«, pa sijajna knjiga Marttija Koskenniemija o mednarodnem pravu »Blagi pro
svetitelj narodov«. In nedavno knjiga Rosalyn Higgins, nekdanje predsednice ICJ, 
»Mednarodno pravo in kako ga uporabljamo«.

Bogato je tudi delo slovenskih avtorjev. V okviru zbirke Stu dia Diplomatica Slovenica 
v založbi CEP in ZRC SAZU so izšla pomembna dela o Slovencih kot diplomatih, 
od vključno Žige Her bersteina do Izidorja Cankarja, in o nekaterih vidikih diplo
matske zgodovine, posebej pomembnih za Slovence.

A tudi že prej, v času nekdanje države, smo Slovenci, posebej naj ome nim le dr. 
Vladimirja Benka, napisali temeljna dela o različnih vidikih mednarodnih odnosov, 
mednarodnega prava in diplomacije, med narodnopravnega varstva manjšin, člove
kovih pravic in samoodločbe narodov. Po osamosvojitvi so se pridružila pomembna, 
temeljna dela, med katerimi naj omenim solidni učbenik mednarodnega prava, pre
veden v nekaj tujih jezikov, avtorja dr. Danila Türka, temeljno delo o diplomatskem 
in konzularnem pravu dr. Boruta Bohteta in dr. Vasilke Sancin ter knjigo dr. Milana 
Jazbeca o istem. In ne nazadnje moje delo o zunanji politiki, prevedeno tudi v an
gleščino in izdano pri izjemno ugledni založbi Martinus Nijhoff Publishers “Foreign 
Policy From Conception to Diplomatic Practice”, ocenjeno tudi v uglednem “Hague 
Journal of Diplomacy” kot knjigo odličnega ravnotežja med teorijo in prakso ter zato 
koristno branje za vsakogar, ki se ukvarja z zunanjo politiko.

Omeniti tudi velja, da so v zadnjem času nastala tudi številna dela o zunanjepoli
tičnih dogajanjih v povezavi s slovensko osamosvo jitvijo dr. Dimitrija Rupla, dr. 
Petra Jambreka in drugih. Poleg tega začenjajo nastajati memoari prvih diplomatov 
Republike Slovenije; nedavno »V službi diplomacije« izkuše nega diplomata Romana 
Kirna in »Washingtonski zapiski« dr. Boža Cerarja, pa tudi »Spomini in spoznanja« 
avtorja pričujočega pisanja, knjiga, ki jo je v okviru zbirke Acta Diplomatica izdala 
Mohorjeva založba in s tem začela izdajati dela v zvezi z našo diplomatsko zgodovino.

Kot posebej pohvalno naj omenim, da je vse več naših mlajših diplomatov, ki s teh
tnimi članki posegajo v razprave o pomembnih mednarodnih vprašanjih, žal le v 
naših medijih, le redko pa tudi v tujih. Prav to pa je najpomembnejši del t. i. javne 
diplomacije, ki postaja v sodobnem, komunikacijsko prepletenem svetu, ena naj
pomembnejših nalog diplomacije. Naj v tej zvezi posebej omenim knjigo, ki sta jo 
uredila dr. Andraž Zidar in Sanja Štiglic, z naslovom »Slovenske misli o mednarodnih 
odnosih in mednarodnem pravu«, v kateri je več naših mlajših diplomatov objavilo 
odlične prispev ke. Tudi zbornik o mednarodnih pogodbah »Pravo mednarodnih po
godb«, ki so ga uredili dr. Ana Polak Petrič, mag. Irena Jager Agius in dr. Andraž Zidar, 
velja omeniti; pa tudi zbornik dokumentov diplomatskega prava z uvodno razpravo 
dr. Iztoka Simonitija in mag. Irene Jager Agius. Marsikatero delo in marsikaterega 
avtorja bi še moral omeniti, na primer zelo koristen in v praksi utemeljen priročnik 
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»Diplomatski praktikum« mag. Leona Marca in Marka Pogačnika. Podobno kakor 
Cerarjev diplomatski poj movnik je tudi navedeni priročnik koristen pri vsakodnev
nem delu v diplomatskih krogih.

A namen tega pisanja je le pokazati, da ima nova knjiga dr. Boža Cerarja izjemno 
pomembno mesto v okviru že kar razvite slovenske avtorske in založniške dejavnosti 
na področju zunanje politike in diplomacije. Slovenski diplomatski pojmovnik ima 
namreč izjemen praktičen pomen za slovenske diplomate in prepričan sem, da jim bo 
v veliko pomoč. Naj ta razmišljanja končam s trditvijo, da je iz te bogate dejavnosti 
razvidno, da je slovenska diplomacija večinoma visoko strokovna. Da bi bila še uspe
šnejša pri uresničevanju zunanje političnih ciljev naše države, pa bi morala biti tudi 
bolj strokovno vodena. V njej bi moralo namesto sindikalistične in mediokritetne 
miselnosti vladati načelo meritokracije: sposobni na najpomemb nejša mesta! Žal ni 
tako in pravi čudež je, da so med slovenskimi diplomati še osebnosti, ki strokovno in 
poklicno hočejo nekaj več, ki si prizadevajo za magisterije in doktorate, ki pišejo in 
objavljajo resna besedila; ne pa le intrigirajo, kam naj bi v tujino šli ne glede na svojo 
usposobljenost, znanje in delovno zavzetost.

Dr. Cerar je »Slovenski diplomatski pojmovnik« zasnoval široko in moderno. Videti 
je, da se je v temelju sicer oprl tudi na že omenjena klasična dela Satowa, Freemana 
in Sena. Vendar je Cerarjev pristop širši ter prirejen potrebam slovenske zunanje 
politike in diplomacije. Razumljivo je, da je pri večini diplomatske terminologije 
izhodišče angleščina, ki je nesporno prvi diplomatski jezik, potem, ko je večinoma, 
čeprav ne v celoti, kot jezik diplomatske komunikacije nado mestila francoščino in la
tinščino. Kitajščina za zdaj ostaja sredstvo komunikacije predvsem v okviru kitajske
ga kulturnega kroga. Hoteli ali ne, angleščina je danes vse bolj in ne vse manj lingua 
franca mednarodnih odnosov, diplomacije pa še posebej, četudi naj bi bili francošči
na, ruščina, španščina, kitajščina in arabščina enakoprav ni jeziki OZN. Enakopravni 
so, v praksi pa se večinoma uporablja angleščina, razen kadar se z uporabo lastnega 
jezika posebej izrazi oziroma formalno poudarja suverena enakost.

Zato je v Cerarjevem pojmovniku večina diplomatskih izrazov in terminov v an
gleščini, ki so smiselno prevedeni v slovenščino. To je pomembno, saj v številnih 
primerih le jezikovni prevod ne izrazi bistva diplomatske terminologije v angle ščini. 
Naj poudarim, da Cerarjevi prevodi angleških diplomatskih izrazov in opredelitev, ki 
so večinoma brezhibni, potrjujejo, da gre za avtorja s sijajno dolgoletno diplomatsko 
prakso, pa tudi z občutkom za to, kaj naj bi izraz v angleščini ali francoščini dejansko 
pomenil v slovenščini.

Še posebna dodana vrednost h kakovosti njegovega diplomatskega poj movnika je, da 
se Cerar ne ustavi na ravni že omenjenih podobnih klasičnih del. V besedilo vključi 
tudi izraze, dogajanja in osebnosti iz slovenske diplomatske zgodovine. Prav to pa 
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je posebnost tega poj movnika. V njem je najti na kratko opredeljene vse pomemb
nejše dogodke in dokumente iz naše diplomatske zgodovine, zlasti po letu 1991, pa 
tudi pred tem. Omenjene so tudi mednarodne organizacije in dejavnosti, v katere 
je vključena Republika Slovenija. Seveda ta pojmovnik ni analitični ali celo kritični 
prikaz slovenske diplomatske zgodovine ali pretekle in zdajšnje zgodovine slovenske 
zunanje politike. Je pa ob jasni opredelitvi diplomatskih izrazov in terminov hkrati 
tudi nevtralni prikaz pomembnih dogodkov in osebnosti slovenske diplomacije v 
preteklem četrtstoletju. Ali bi bil avtorjev pristop pri tem lahko še širši ali pa morda 
tudi ožji in bolj selektiven, je stvar njegove presoje. Najpomembnejše je, da so v 
njegov pojmovnik vključeni ter v njem opredeljeni in prevedeni v slovenščino vsi po
membnejši diplomatski izrazi, uporabljeni v diplomatskih pogovorih. V tem pogledu 
ne vidim nobene potrebe, da bi kaj dodajali ali odvzeli, pa tudi napak ni.

Na splošno rečeno je Cerarjeva presoja primerna. V pojmovnik so zajeti izrazi in 
dogodki, najpomembnejši za slovensko diplomacijo v zadnjih desetletjih. V vsakem 
primeru je Cerarjev »Slovenski diplomatski pojmovnik« obsežno, solidno delo, odli
čen pripomoček za vsakogar, ki je z delom ali zanimanjem vpet v mednarodne od
nose, zunanjo politiko in diplomacijo, slovensko še posebej. Kakor izhaja iz te druge 
dopolnjene in tudi razširjene izdaje diplomatskega pojmovnika dr. Cerar posebno 
pozornost nameni diplomatskim izrazom, ki so v zvezi prav s slovensko diplomatsko 
prakso. Tako lahko trdimo, da gre za slovenski diplomatski pojmovnik, in ne le za 
prevod splošnih diplomatskih izrazov in poimenovanj. Ta dodatna obogatitev diplo
matskega pojmovnika je zato pomembna tudi za razvoj slovenskega “diplomatskega 
jezika” in torej tudi obogatitev knjižne slovenščine.

Diplomatski pojmovnik, ki odraža Cerarjevo sijajno diplomatsko kariero ter temu 
ustrezne izkušnje in znanje, pa ni prvo, in upajmo tudi ne zadnje, njegovo knjižno 
delo. Kakor že omenjeno, je nedavno izdal zanimiv, že kar vznemirljiv zapis njegovih 
diplomatskih let v Washingtonu, tem, kakor sem ga sam označil v svojih spominih, 
»sre dišču svetovne diplomacije«. Tam je dr. Božo Cerar z bogatimi izkušnjami in zna
njem nedavno končal svojo diplomatsko kariero. Prav tam sem sam pred več kakor 
četrt stoletja začel svojo kariero v slovenski diplomaciji in bil prvi Slovenec, ki je 18. 
novembra 1992 uradno kot pred stavnik Slovenije prestopil prag Bele hiše. Cerarjevi 
opisi njegovih washingtonskih let so bili zame večinoma potrditev moje davne izku
šnje in spoznanj ter hkrati vzbujajo spomine na tiste dni, ko smo, tudi Božo Cerar, 
vzpostavljali slovensko diplomacijo in položaj Republike Slovenije kot suverene dr
žave v mednarodni skupnosti.

Za osebo z ustvarjalno energijo in širino duha dr. Cerarja pa leta diplomacije niso 
pomenila le dejavnosti v diplomaciji. S številnimi knjižnimi deli (pa tudi objava
mi v medijih in strokovnih publikacijah) je diplomacijo povezoval z življenjem. 
V seriji treh povezanih romanov, objavljenih pod psevdonimom, je postal prvi 
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slovenski romanopisec o diplomaciji. Naj omenim še deli »Diplomacija za kulisami« 
in »Opazovalci«. Tudi v njegovih delih za otroke, na primer »Veronika in letalo ro
potalo«, »Gorska ribica gre na morje« in »Hrib nad dedkovo hišo«, je videti vpetost 
Cerarja in njegovega diplomatskega dela ter načina življenja tudi v življenje izven 
okvirov diplomatskega proto kola, formalnosti in časti. Ta dela kažejo, da je Božo 
Cerar diplomat s posebno širino duha in razmišljanj, ne le odličen poklicni diplo
mat. Vendar menim, da je prav »Slovenski diplomatski pojmovnik« tisto njegovo 
delo, ki bo med temelji slovenskega diplomatskega razmisleka in delovanja še dolgo 
ostalo živo. Patetično rečeno, ta diplomatski pojmovnik bo trajnica, ki bo še dolgo 
vplivala na slovensko diplo macijo. Ni naključje, da se je tega dela lotil prav dr. Božo 
Cerar, izjemno izkušen diplomat, globoko vpet v življenje ter zavzet za usodo našega 
naroda in države.

April 2020 
Prof. dr. Ernest Petrič
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UVOD

Pri svojem več kot štiridesetletnem delu v diplomaciji, tako bilateralni kakor tudi 
multilateralni, sem se srečeval s številnimi izrazi, for malnimi in neformalnimi, po
vezanimi z njo oziroma mednarodnimi odnosi, mednarodnim sodelovanjem in 
mednarodnim javnim pravom. Ob svoji upokojitvi sem jih skušal zbrati in zapisati. 
Dodal sem še nekatere izraze, povezane z našim geografskim območjem, oziroma 
imena posameznikov in organi zacij iz naše diplomatske preteklosti in sedanjosti. 
Vključil sem tudi nekaj znamenitih izjav, ki so zaznamovale svet minulih desetletij in 
večina katerih je pomembnih tudi za Slovence in naša prizadevanja, da dobimo svoje 
mesto v demokratični skupnosti narodov. Besedilo je nam reč namenjeno predvsem 
slovenskemu bralstvu. Pomen številnih, v pojmovniku omenjenih izrazov, je znan 
iz vsakodnevnega življenja. Navajam jih večinoma zato, ker se v diplomaciji zelo 
pogosto uporabljajo. Nekateri drugi, posebni zahtevajo do datno razlago. Večina iz
razov je angleških, nekateri tudi iz drugih jezikov. Angleščina je v zadnjih desetletjih 
izpodrinila francoščino kot prvi diplomatski jezik. Starim izrazom so se pridruževali 
novi. V korak s časom je morala tudi diplomacija. Nekateri so sicer utonili v pozabo, 
večina jih je ostala z menoj ves čas, do moje upokojitve decembra leta 2017. Zadnje 
delovno mesto v tujini (ZDA) je najbrž vplivalo, da je med njimi večje število ame
riških. V pojmovnik oziroma diplomatski besednjak, sem skušal zajeti večino najpo
membnejših. Če je bilo to mogoče, sem jim dodal tudi nekaj slovenskega obeležja. 
Njihovo poznavanje vsekakor olajšuje vsakodnevno delo naših diplomatov, drugim 
pa omogoča lažje razumevanje mednarodnega dogajanja.

Po prvi izdaji, ki je ob nizki nakladi hitro pošla, sem ugotovil, da bi veljalo drugo 
dopolniti in razširiti. Živimo namreč v za mednarodne odnose pomembnem in spre
minjajočem se, nekateri pravijo prelomnem času. Da bi jo še bolj približal slovenske
mu bralcu, sem dodal še nekaj posebnih vsebin, povezanih s slovenskimi diplomati 
in slovensko vpetostjo v svet. Navajam tudi največje uspehe naše diplomacije (glede 
neuspehov pa naj na tem mestu omenim predvsem dva. Ni nam uspelo rešiti več na
sledstvenih (po SFRJ) vprašanj s sosednjo Hrvaško. V mednarodni skupnosti pa ni
smo pridobili resničnega prijatelja). Razširil sem tudi naslov, tako da je Diplomatski 
pojmovnik postal Slovenski diplomatski pojmovnik.

Zahvalo dolgujem dr. Simoni Drenik, ki je pomembno prispevala h kakovosti ob
razložitve izrazov s področja mednarod nega prava. Enako velja zahvala dr. Martini 
Skok, moji soprogi. Pomagala mi je pri izrazih s področja multilateralne diplo macije, 
pri iskanju virov in me spodbujala v trenutkih, ko sem se spraševal o smiselnosti 
svojega dela. Za dodatno slovensko obarvano vsebino in da je slovenski pojmovnik 
sploh ugledal luč sveta gre zahvala tudi dr. Andražu Zidarju. Tako ali drugače so 
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mi pomagali Andrej Grasselli, Uroš Lampret, Leon Marc, Ivan Martelanc, Mitja 
Močnik in Miriam Možgan. Zahvala mag. Nevenki Gajšek za podroben pregled 
besedila in lekturo. In seveda še posebna zahvala dr. Ernestu Petriču za predgovor in 
laskave besede.

V neki drugi knjigi sem omenjal spodrsljaje, faux pas, ki so jih pri svojem delu zagre
šili slovenski diplomati. Morebitni spodrsljaji v tej so samo moji.

Maj 2020 
B. C.
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A

Abrogation – sinonim za denunciation. Preklic, enostranski akt države, s katerim se 
ta odpoveduje nezaželeni mednarodni obveznosti. Nima pravnega učinka, razen če 
možnost zanjo ni vnaprej dogovorjena. Hrvaška je tako na primer izstopila iz arbi
tražnega sporazuma o določitvi meje med njo in Slovenijo. Ta je koraku sosednje 
države nasprotovala. Hrvaška je kot razlog svoje odločitve navajala, da je Slovenija 
prekršila postopkovna pravila. Arbitražni tribunal je ugotovil, da lahko dokonča za
dano nalogo in je tudi sprejel odločitev o razmejitvi. Evropska komisija, pa tudi dr
žave Beneluksa, Nemčija in Avstrija so ena ko kakor Slovenija menile, da je odločitev 
treba izvršiti.

Absent (from a vote) – ki se ne udeleži glasovanja. Lahko da je v stavbi, pa ne želi 
glasovati, ali nima pravice, da glasuje.

Abstention – vzdržani glas. Odločitev, da se pri glasovanju v multilateralnem fo
rumu ne glasuje za predlog ali proti njemu, ampak se vzdrži. Nepodpora, vendar z 
manj nasprotovanja kakor v primeru negativnega glasu. Kot zanimivost velja dodati 
razumevanje in sprejeto prakso vzdržanega glasu v Varnostnem svetu OZN. Člen 
27(3) ustanovne listine OZN za sprejem odločitve zahteva afirmativni glas vseh petih 
stalnih članic, v praksi pa se šteje, da vzdržani glas stalne članice pomeni afirmativni 
glas. Posebna oblika je not participating in the vote, ko se predstavnik države glasova
nja niti ne udeleži (čeprav je običajno prisoten v stavbi). Glej Absent (from a vote).

Acceptance and approval – formalni ukrep, mednarodno dejanje sprejetja ali odo
britve mednarodne pogodbe s strani pristojnih najvišjih državnih organov (kakor 
določa ustava ali zakon). Z njim se država zavezuje k spoštovanju podpisane medna
rodne pogodbe (mednarodnega sporazuma) pod podobnimi pogoji kakor v primeru 
ratifikacije mednarodne pogodbe. O tem se za večstranske ali mnogostranske med
narodne pogodbe izda po sebna listina o sprejetju ali odobritvi, s katero se seznani
jo druge sopogodbenice. Običajno se listina deponira pri depozitarju, določenem v 
mednarodni pogodbi. Glej tudi Ratification. Lahko pomeni tudi sprejetje pridržka 
druge države pogodbenice k mednarodni pogodbi.

Access to documents – državljani EU imajo pravico dostopati do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Leta 2001 je bila sprejeta posebna uredba 
EU o javnem dostopu.

Accession – pristop države (ki je ni bilo med prvotnimi podpi sniki) k veljavni med
narodni pogodbi. Vendar le v primeru, če mednarodna pogodba določa oziroma so 
se države pogajalke dogovorile (lahko tudi naknadno), da lahko država privolitev, da 
jo mednarodna pogodba zavezuje, izrazi s pristopom.
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Acclamation – aklamacija, način sprejema odločitve konference brez formalnega 
glasovanja. Vse delegacije so svojo podporo iz razile z aklamacijo, glasnim odobrava
njem, tj. vzkliki in aplavzom.

Accord – mednarodni sporazum, v preteklosti manjše pomemb nosti, za razliko 
od mednarodne pogodbe (treaty). Zdaj tega razlikovanja skoraj ni več, saj za ob
stoj mednarodne po godbe ni pomembno njeno posebno poimenovanje. Glej tudi 
International agreement.

Accreditation – akreditacija. Zajema več dejanj, od izbire vodje di plomatskega pred
stavništva in iskanja soglasja države sprejemnice do formalnega imenovanja, izdaje 
poverilnih pisem in njihove predaje. S slednjo (običajno s predajo kopije na ministr
stvu za zunanje zadeve) vodja diplomatskega predstavništva prevzame funkcijo v dr
žavi sprejemnici. Za razliko od vodje diplomatske ga predstavništva se o imenovanju 
drugih diplomatov država sprejemnica le obvesti. Poleg akreditacije pri neki državi 
obstaja tudi akreditacija pred stavnika neke države pri mednarodni organizaciji ali 
delegata neke države na neki mednarodni konferenci.

Acknowledge – priznati, na primer diplomatsko imuniteto.

Acquis communautaire – celotni pravni red Evropske unije (EU), skupek vseh te
meljnih pogodb, zakonodaje EU, sodne prakse Sodišča EU in drugih aktov, vključno 
s politično prakso EU, ki ga mora prevzeti država ob svojem vstopu v EU.

ACT (Accountability, Coherence and Transparency) Group – skupina 27 manjših 
in srednje velikih držav z vseh kontinentov (vključuje tudi Slovenijo), ki si priza
deva za izboljšanje delova nja Varnostnega sveta OZN, njegovo večjo odgovornost, 
učinkovi tost in transparentnost ter izboljšanje odnosov z drugimi članicami OZN.

Act of formal confirmation – glej Ratification.

Acte de présence – prisotnost vodje diplomatskega predstavništva na dogodku z 
namenom, da je opažen, na primer na sprejemu ob nacionalnem prazniku.

Acte finale – glej Final act.

Acte hostile – sovražno dejanje.

Acte inamical – dejanje, ki ni prijateljsko.

Acte peu amical – ne dovolj prijateljsko postopanje.
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Acting head of mission – glej Chargé d'affaires.

Acting permanent representative – glej Chargé d'affaires. 

Activities incompatible with diplomatic status – aktivnosti, ki niso v skladu z 
diplomatskim statusom. Običajno se navedejo kot razlog razglasitve diplomata za 
persono non grata. Drugi, milejši izraz za vohunstvo.

Adhere to – spoštovati, na primer adhere to an agreement; spoštovati sporazum.

Adhesion – sinonim za Accession.

Ad hoc – na hitro sestavljen, posebej za ta primer, na primer ad hoc conference, ad 
hoc konferenca, ad hoc committee, ad hoc odbor, ad hoc arbitration, ad hoc arbitraža. 
Takšna je bila tudi arbitraža za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško.

Ad hoc diplomacy – občasno, sporadično diplomatsko delovanje, na primer poseb
ne misije ali potujočega veleposlanika, za razliko od dejavnosti rezidenčnega pred
stavništva ali stalne misije.

Ad hominem – na osebni podlagi. Ko se ob nasprotovanju stališču nekega posame
znika ne spušča v vsebino stališča, ampak se osredotoči na posameznikovo osebnost 
(značaj, motiv, fizične lastnosti itd.) in obračun z njo. Na ta način se skuša diskredi
tirati stališče.

Ad interim – začasno delovanje, kot na primer pri chargé d'affairs ad interim, zača
snem odpravniku poslov.

Adjudication – presojanje oziroma razsojanje pri reševanju mednarodnih sporov na 
podlagi mednarodnega prava bodisi s strani ad hoc tribunala (arbitraža) bodisi stal
nega sodnega telesa.

Adjustment – prilagoditev diplomatskih tehnik spremembam v mednarodni sku
pnosti, na primer z nastankom mednarodnih organizacij, ali tehnološkemu napred
ku, na primer na področju komunikacij.

Administrative and technical staff – administrativno in tehnično osebje (opravlja 
prevajalska, tajniška, finančna in podobna opravila) na di plomatskem predstavni
štvu. Treba je razlikovati med tem in diplomatskim osebjem na eni ter med pomo
žnim osebjem predstav ništva in zasebnim pomožnim osebjem članov diplomatskega 
predstavništva na drugi strani. Administrativno in tehnično osebje uživa podobne, 
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ne pa enake, privilegije in imunitete kakor diplomatsko osebje. Ne uživa na primer 
imunitete pred civilnimi sodišči glede neslužbenih dejanj.

Adoption – sprejem besedila mednarodnega dokumenta, sporazu ma s strani držav, 
ki so se pogajale; običajno s podpisom besedila.

Ad referendum – strinjanje diplomata z odločitvijo, neformalnim sporazumom brez 
jasnih navodil od doma. Pristanek je odvisen od tega, ali ga bodo potrdili ustrezni 
organi doma.

A5 (Adriatic Five) – jadranskih pet, lahko bi pravzaprav govorili o šestih. V priza
devanja in skupno delovanje Albanije, BiH, Črne Gore, Hrvaške in Makedonije za 
članstvo v NATO so bile na mreč vseskozi močno vpete tudi ZDA.

Advance team – predhodnica, skupina, ki vnaprej pripravi vse po trebno za obisk ali 
srečanje. V njej so poleg strokovnjakov za vsebino tudi osebe, odgovorne za protokol, 
varnost, prevoz itd.

Adversary – nasprotnik v sporu.

Adviser – svetovalec, član diplomatskega osebja stalnega predstav ništva države pri 
mednarodni organizaciji.

Advisory opinion – svetovalno (pravno) mnenje Meddržavnega sodišča v Haagu. 
Zanj lahko zaprosijo organi in specializirane agencije OZN. Ni pravno zavezujoče, 
vendar to ne pomeni, da nima pravnega učinka, saj z njim Meddržavno sodišče izraža 
svojo avtoriteto glede pomembnih vprašanj mednarodnega prava. Mnenja praviloma 
vplivajo na njegov nadaljnji razvoj. Velja pripomniti, da sodišče v takšnih primerih 
for malno ne odloča o posamičnem sporu med strankama.

Advocacy – zagovorništvo, aktivna podpora posamezni ideji ali zadevi. 

Affirmative vote – glas za. Ne vključuje vzdržanega glasu. 

Afghanistan war – afganistanska vojna, ki se je začela z ameriško invazijo leta 2001. 
Z njo so ZDA želele onesposobiti Al Kaido po njenih terorističnih napadih na cilje 
v ZDA leta 2001 in preprečiti, da bi ji talibanski režim v Afganistanu še kdaj nu
dil zatočišče. ZDA so se nato pridružile številne druge države. Na podlagi resolu
cije Varnostnega sveta OZN je bila oblikovana mi sija mednarodnih varnostnih sil 
(ISAF). Poveljstvo nad njo in bojnimi operacijami zoper nasprotnika, ki se je zatekal 
h gveril skemu vojskovanju, je leta 2004 prevzel NATO. Del ameriških sil je sicer 
ostal pod ameriškim poveljstvom. Operacija ISAF se je končala leta 2014, zamenjala 



Slovenski diplomatski pojmovnik

23

jo je operacija Odločna podpora, ki jo prav tako vodi NATO. Zagotavljanje varnosti 
in bojne operacije so med tem prevzele afganistanske sile. Pri tem so imele še naprej 
bojno podporo močno zmanjšanih ameriških sil, vendar so bile nezmožne vojaško 
poraziti Talibane. Izgledi za (edino možno) politično rešitev v državi in končanje voj
ne po devetnajstih letih so se izboljšali s sklenitvijo mirovnega dogovora med ZDA in 
Talibani februarja 2020. Na njegovi podlagi in s pogajanji med Afganistanci (vlado 
in Talibani) naj bi prišlo do dokončnega mirovnega sporazuma. Vojna v Afganistanu, 
število žrtev znaša več deset tisoč, je postala najdaljša vojna, v kateri sodeluje voj
ska ZDA. Glej tudi ISAF (The International Security Assistance Force), Caveat, 
Provincial reconstruction team in Status of forces agreement.

African group – regionalna volilna skupina v Generalni skupščini OZN in v večini 
specializiranih agencij, ki jo sestavljajo afriške države. Je tudi podskupina v G77. 
Praviloma, za razliko od dru gih regionalnih volilnih skupin, deluje kot caucus.

African Union (AU) – Afriška unija je mednarodna organizacija afriških držav s 
sedežem v Addis Abebi. Ustanovljena je bila leta 2002 in je naslednica Organizacije 
afriške enotnosti. Zgleduje se po Evropski uniji, nima pa enakih pristojnosti.

Agency – misija agenta. Glej tudi Specialized agencies.

Agenda – seznam tem za razpravo oziroma pogajanja. Teme in vrstni red obravna
vanja se določijo v predpogajanjih. Pri delu organov mednarodnih organizacij je 
sprejem agende eno njihovih prvih dejanj. Običajno temelji na začasni agendi, ki jo 
pripravi in razpošlje sekretariat v dogovoru z državami članicami in predsedujočim.
Fraza hidden agenda pomeni skrivne cilje.

Agenda for peace – glej Peacemaking, Peacebulding. 

Agenda-setting – dejavnosti, da zadeva v nekem okolju, krogu akterjev pridobi opa
znost, pomen. S tem se poveču jejo možnosti, da se o njej razpravlja (se uvrsti na 
dnevni red) in odloči. Vloga medijev je pri tem zelo pomembna.

Agent – predstavnik entitete, ki nima diplomatskega sta tusa. Oseba, ki zastopa drža
vo v postopku pred mednarodnim sodi ščem ali mednarodno arbitražo. Pri zastopa
nju ji lahko svetujejo oziroma pomagajo odvetniki in drugi strokovnjaki. Oseba, ki 
jo je angažiral pripadnik obveščevalne službe.

Aggression – agresija, napad. Neizzvano in neupravičeno nasilno dejanje države, s 
katerim krši pravice druge države. O opredelitvi, kaj je agresija, so bila mnenja vedno 
različna in polnega soglasja še danes ni. Generalna skupščina OZN jo je v osmih 
točkah opredelila leta 1974 (A/RES/29/3314), in sicer kot uporabo oborožene sile 
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države zoper suverenost, ozemeljsko celovitost in politično neodvisnost druge dr
žave ali na drug način, ki ni v skladu z Ustanovno listino OZN. Država, ki je žrtev 
agresije, ima pravico do samoobrambe po 51. členu te listine. Leta 2010 je bila v 
Kampali na pregledni konferenci držav po godbenic Rimskega statuta Mednarodnega 
kazenskega sodišča sprejeta opredelitev kaznivega dejanja agresije; crime of aggression. 
V statutu je to kaznivo dejanje opredeljeno kot »načrtovanje, priprava, sprožitev ali 
izvršitev dejanja agresije, ki je po naravi, teži in obsegu oči tna kršitev Ustanovne 
listine Organizacije združenih narodov (OZN), ki ga stori uradna ali druga oseba, ki 
dejansko vodi politično ali vojaško delovanje države ali ga usmerja.« Statut s sklicem 
na resolucijo Generalne skupščine OZN podrobno opredeljuje tudi dejanje agresije.
Na konferenci v Kampali je imela Slovenija aktivno vlogo. Sodelovala je v odboru 
za usklajenost jezikovnih različic besedil, imela je poročevalca konference, podala 
pa je tudi svoj predlog v okviru pogajanj o kaznivem dejanju agresije, s katerim je 
pri spevala k sprejetju kompromisa o opredelitvi in jurisdikcijskem mehanizmu za to 
kaznivo dejanje. Slovenija, ki je spremembe Rimskega statuta ratificirala med prvimi, 
je bila tudi kontaktna točka za ratifikacijo sprememb iz Kampale v vzhodnoevropski 
skupini držav OZN.

Agréation – glej Agrément.

Agreed language – kadar se pri oblikovanju nekega dokumenta upo števa besedi
lo, ki je bilo ob neki drugi priložnosti v prete klosti že dogovorjeno. Na primer v 
sporočilu ob srečanju predsednika ZDA Trumpa z voditeljem Severne Koreje Kim 
Džongunom, se je leta 2018 v Singapurju uporabil tried–and–true diplomatic langu-
age; oziroma zapis iz skupne deklaracije Južne in Severne Koreje iz leta 1992 oziroma 
dogovorov v okviru šeststranskih pogajanj (Japonska, Južna Koreja, Kitajska, Rusija, 
Severna Koreja in ZDA) iz let 1994 in 2005.

Agreed minutes – glej Minutes.

Agreement in principle – sporazum o temeljnih sestavinah spo razuma brez 
podrobnosti.

Agrément – agremá, formalno soglasje države sprejemnice (njene ga vodje), da do
ločeno osebo sprejme za vodjo diplomatskega predstavništva države pošiljateljice. 
Za soglasje se zaprosi zaupno, torej še pred javno objavo njegovega imena oziroma 
uradnim imenovanjem. Za neizdano soglasje obrazložitev ni potrebna. Običajno se 
soglasje zahteva tudi za člane oddelka za zaščito interesov.

Aide–memoire (pro–memoria, memorandum) – neformalna pisna izjava, ki pov
zema bistvene sestavine stališča vlade do nekega vprašanja. Diplomat, ki je o tem 
opravil razgovor na zunanjem ministrstvu, jo da svojemu sogovorniku v osvežitev 
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spomina (lahko tudi obratno, torej da jo prejme). Dokument nima kakšnih oznak 
in se ne podpiše oziroma parafira, se pa navede datum. Z njim se krepi sporočilo in 
prispeva k njegovi jasno sti. Uporabljajo se vsa tri imena. Memorandum vsebuje ve
činoma dejstva; aide–memoire je neformalni povzetek razgovora; pro–memoria pa se 
nanaša na formalnejši zapis o neki zadevi.

Air Force One – ime letala (državnega), ki prevaža predsednika ZDA. Marine One 
je ime predsednikovega helikopterja, beast (zverina) pa njegove blindirane limuzine 
znamke Cadillac.

Air space – zračni prostor. Prostor nad ozemljem in teritorialnim morjem države, 
običajno do višine, ki še omogoča let letala in na katerega se razteza njena suverenost. 
Preleteti ga je mogoče le z njenim soglasjem.

ALDE Group (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) – ime za skupino 
liberalnih poslancev v Evropskem parlamentu (Zavezništvo liberalcev in demokratov 
za Evropo). Nasledila jo je Renew Europe. Članica iz Slovenije je Lista Marjana Šarca.

Aleksandrinke (Les Goriciennes, les Slaves, les Slovènes) – dekleta in žene z 
Goriškega (več tisoč), ki so se v drugi polovici 19. stoletja (gradnja sueškega kanala) 
in prvi polovici 20. stoletja kot služkinje in dojilje zaposlovale v Egiptu (Aleksandriji 
in Kairu). Med njimi je bila tudi Milena Faganelli, varuška malega Butrosa Butrosa 
Galija, poznejšega politika in diplomata ter med letoma 1992–1996 generalnega 
sekretarja OZN.

Alien – tujec, oseba, ki je zakonito na ozemlju neke države, v kateri se ni rodil oziro
ma ki nima njenega drža vljanstva.

Allegiance – lojalnost, vdanost domovini.

Alliance – zavezništvo, sporazum dveh ali več držav o skupnem vojaškem delovanju 
v določenih okoliščinah. Temelji na zanesljivosti in predvidljivosti. Za razliko od en-
tente, so zaveze zelo jasne in trdne, na primer Nato. Zavezništvo je lahko obrambno 
(Nato) ali ofenzivno (ki naj bi spremenilo status quo). Med razlogi za moč in uspe
šnost ZDA v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja sta prav število zavezništev, 
ki so jih sklenile, oziroma število zaveznikov, ki so jih pridobile.

Alliance for Multilateralism – zavezništvo za multilateralizem (večstransko so
delovanje) je bilo ustanovljeno leta 2019 na pobudo zunanjih ministrov Francije 
in Nemčije z namenom, da multilateralizmu da nov zagon. Članica neformalne 
skupine več deset držav je tudi Slovenija. Zavezništvo poudarja pomen multilate
ralizma, temelječega na mednarodnem pravu, za mednarodno stabilnost in mir. 
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Multilateralizem zadnja leta namreč slabi. Zavezništvo nasprotno meni, da je sve
tovne težave, kakor so podnebne spremembe, razoroževanje, pandemije in podobno 
mogoče reševati le s tesnim multilateralnim mednarodnim sodelovanjem.

Alliance Française – leta 1883 ustanovljena mednarodna orga nizacija, nosilka fran
coske kulturne diplomacije. Širi poznavanje in ugled francoskega jezika in kulture.

Alliance of convenience – zavezništvo med nasprotniki, ki jim preti skupna 
nevarnost.

Allies – zavezniki. Države, ki sodelujejo z vojaškim ali drugim ciljem, običajno na 
podlagi medsebojnega formalnega sporazuma. Lahko tudi oznaka za prijateljske, po
dobno misleče države, ki tesno sodelujejo.

All necessary means – vsa potrebna sredstva. Evfemističen, di plomatski izraz za 
sredstva, ki vključujejo tudi oboroženo silo.

Allocative international governmental organizations – medna rodne organizacije, 
ki dodeljujejo finančna sredstva, na primer: Med narodni denarni sklad, Svetovna 
banka, Razvojni program OZN in podobno.

All–source analysis – uporablja se tudi izraz intelligence asses sment. Analiza vseh 
informacij neke osrednje obveščevalne organizacije, pridobljenih iz različnih virov 
(po diplomatski, obveščevalni poti ali iz medijev) o neki tuji državi ali tuji ustanovi 
oziroma osebi.

Alphabetical seating – sedež posamezne države na večstranski konferenci ali v med
narodni organizaciji se določi na podlagi abecednega reda jezika, v katerem pote
ka konferenca, ali ga uporablja mednarodna organizacija (običajno angleškega ali 
francoskega).

Al–Qaeda – Al–Kaida, militantna islamska sunitska organizacija, ki jo je leta 1988 
ustanovil Osama bin Laden. Zavzema se za odpravo vsakršnega tujega vpliva v mu
slimanskih državah in za oblikovanje novega kalifata, ki bi zajel celotni muslimanski 
svet. Njeni pripadniki so opravili več terorističnih, pogosto samomorilskih dejanj po 
svetu, med drugim leta 2001 v New Yorku in Washingtonu. Bin Laden je bil maja 
2011 ubit v Pakistanu v spopadu s pripadniki specialnih ameriških sil.

Alternat – gre za dokumente v primeru, ko je število izvirnih izvo dov sporazuma ali 
dokumenta enako številu podpisnikov. Pri tem se v izvodu, ki ga zadrži podpisnik, v 
uvodu in pri podpi su ime podpisnika vedno navede na prvem mestu in ta tudi prvi 
podpiše omenjeni izvod. Vrstni red podpisnikov se torej spreminja od izvoda do 
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izvoda. Taka praksa se zdaj uporablja le še pri podpisovanju dvostranskih mednaro
dnih spo razumov ali dvostranskih mednarodnih nepogodbenih aktov. Pri večstran
skih pa se je uveljavilo podpisovanje le enega izvirnika v dogovorjenem abecednem 
redu.

Alternate representative – član stalne misije neke države pri mednarodni organiza
ciji, ki je bil imenovan in sprejet kot nadomestilo za predstavnika te države pri tej 
mednarodni organizaciji.

Ambassador – veleposlanik, diplomat (diplomatski agent) naj višjega ranga. V obo
roženih silah bi bil to rang generala. Običaj no ima naziv izredni in pooblaščeni ve
leposlanik; Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary. Je vodja diplomatskega 
pred stavništva (veleposlaništva) države pošiljateljice v državi spreje mnici, ki se uvr
šča (med vodji diplomatskih predstavništev) v prvi razred. Potrebuje agremá države 
sprejemnice. Formalno je predstavnik šefa države (pri drugem šefu države). Vodje 
di plomatskih predstavništev med državami Commonwealtha se imenujejo visoki ko
misarji – high commissioners. Veleposlanik je tudi naziv stalnega predstavnika države 
v OZN ali drugih mednarodnih organizacijah. Misija ima lahko več veleposlanikov, 
vendar je le eden stalni predstavnik in vodja misije. Veleposlanik/ca se naslavlja z nje
gova/njena ekscelenca. Glej tudi Slovenci, poslaniki in veleposlaniki, v Demokratični 
federativni Jugoslaviji oziroma Federativni ljudski republiki Jugoslaviji oziroma 
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, Veleposlaniki Republike Slovenije 
(1992–2019) in Slovenci, veleposlaniki Evropske unije.

Ambassador appointed – oseba, ki je bila imenovana za velepo slanika in je kopije 
poverilnih pisem na ministrstvu za zunanje zadeve že predala, ne pa še izvirnikov šefu 
države sprejemnice.

Ambassador–at–large – glej Roving ambassador. 

Ambassador–designate – oseba, imenovana za veleposlanika, ki je prejela soglasje 
države sprejemnice, ki pa še ni začela opravljati nalog veleposlanika oziroma ni pre
dala poverilnih pisem.

Ambassador extraordinary – v preteklosti naziv samo za po sebnega poslanca (od
poslanika). Za razliko od rezidenčnega – ambassador in ordinary. Danes imata oba 
naziv extraordinary.

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary – glej Ambas sador.

Ambassador eyes only – samo za oči veleposlanika. Depeša, sporočilo MZZ, na
menjena oziroma namenjeno samo veleposlaniku oziroma vodji diplomatskega 
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predstavništva. V slovenski diplomaciji je to depeša z omejeno distribucijo, kar pome
ni, da jo lahko prebereta le vodja diplomatskega predstav ništva in njegov namestnik.

Ambassadress – soproga veleposlanika. Včasih tudi naziv (napa čen) za veleposla
nico. V bistvu se naziv ambassador uporablja za oba spola. Velja omeniti zanimiv 
nemški diplomatski eksperiment v Ljubljani. Na mestu veleposlanika (od poletja 
2020) ni le ena, temveč dve osebi, in sicer zakonski par. Menjavata se vsakih osem 
mesecev. Ambassadress se bo tako izmenjavala na položaju veleposlanikove soproge in 
veleposlanika ter enako njen soprog. Tako naj bi imela več časa za druženje z otroki. 
Zakonski par kot veleposlanika je sicer prva imenovala Švica (2009, na Tajskem), 
druga pa Francija (2015, na Hrvaškem).

Ambit claim – zahteva ali predlog stranke pri pogajanjih, ki izraža njen maksimalni 
cilj, ki pa je daleč od tega, kar pričakuje, da bo dejansko dosegla.

Amendment – sprememba besedila, ki ga na primer med pogajanji for malno predla
ga stranka (država), ki ni avtorica osnovnega besedila. Tudi sprememba, dodatek k 
obstoječemu sporazumu. Sprememba, ki v celoti izničuje prvotno besedilo, se ime
nuje killer amendment.

American exceptionalism – načelo ameriške izjemnosti je bilo v ZDA dolgo časa uko
reninjeno v obeh političnih polih, med demokrati in republikanci. To ne pomeni, da 
se imajo za popolne, vendar naj bi se zaradi svoje zgodovine, svojega ustavnega sistema 
in svojih vrednot, na katere prisegajo, ZDA močno razlikovale od drugih držav. V 
svetovni skupnosti naj bi imele posebno, edinstveno vlogo, vlogo svetilnika svobode. 
Bile naj bi moralni temelj sveta, šampion človekovih pravic, demokracije in vladavine 
prava. Ali kakor je pogosto dejal predsednik Ronald Reagan (pravzaprav je to povzel po 
Johnu Withropu iz 17. stoletja), naj bi bile ZDA bleščeče mesto na vrhu hriba. V svetu 
pa je čedalje več tistih, še posebno po vladavini predsednika Donalda Trumpa, ki jim te 
vloge ne priznavajo. Dejstvo je, da se z notranjimi težavami, s katerimi se soočajo ZDA 
v zadnjih letih in upadom njihove moči v svetu zmanjšuje tudi njihova izjemnost.

American Slovenian Education Foundation (ASEF) – Ameriškoslovensko izobra
ževalno fundacijo, ki ima sedež v Stanfordu v Kaliforniji, je leta 2014 ustanovila 
skupina uspešnih, v ZDA izobraženih in delujočih Slovencev pod vodstvom Jureta 
Leskovca. Namen je bil spodbujanje znanstvenega, gospodarskega in kulturnega so
delovanja med Slovenijo in ZDA. Fundacija se je z leti okrepila in razširila svoje 
delovanje. Nadarjenim slovenskim študentom in Američanom slovenskih korenin 
nudi štipendije za desettedenske raziskovalne obiske na več deset vrhunskih univer
zah in raziskovalnih institucijah v ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu, Avstraliji in 
na Novi Zelandiji ter v Sloveniji. S tem krepi raziskovalno sodelovanje in izmenjavo 
znanja ter študijsko kroženje med Slovenijo in ZDA ter drugimi državami.
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Amiability – vzdrževanje prijaznih odnosov na osebni ravni s predstavniki države 
sprejemnice tudi v časih, ko odnosi med državama niso najboljši. Vzdrževanje nor
malnih kanalov ko municiranja se obrestuje prav pri razreševanju težav.

Amicable settlement – rešitev spora na prijateljski način, ki za dovoljuje obe strani.

Amnesty – amnestija, delna ali popolna uradna oprostitev kazni, na primer politič
nim pripornikom, udeležencem uporniškega gibanja in podobno.

Andraž nad Polzelo – kraj, kjer ob obletnici strmoglavljenja ameriškega bombnika 
leta 1944 visoki predstavniki Slovenije in ZDA vsako leto položijo vence k spomin
ski plošči. Prireditev je izraz slovenskoameriškega prijateljstva in zavezništva.

Annexation – aneksija, formalni akt nasilne pripojitve tujega oze mlja kaki državi. 
Italija si je na primer med drugo svetovno vojno priključila Ljubljano z Dolenjsko in 
delom Notranjske (Ljubljanska pokrajina). Rusija si je po vojaški zasedbi leta 2014 
priključila ukrajinski polotok Krim. Aneksija pomeni kršitev mednarodnega prava.

Annexe/Annex – priloga, podroben samostojni dodatek h glavni mednarodni po
godbi ali sporazumu. Dopolnjuje njune splošne določbe.

Annotated agenda – seznam tem za razpravo (dnev ni red), pri čemer je ob vsaki 
posamezni točki pojasnilo ali komentar, na primer, kakšna je njena zgodovina, kdo 
jo bo uvedel, kaj je njen namen oziroma namen razprave in podobno.

Annulment – razveljavitev.

Antagonist – oseba, ki komu ali čemu aktivno nasprotuje ali mu je sovražna.

Anti–Ballistic Missile Treaty (ABM Treaty) – pogodba o protibalističnih raketah, 
sporazum o nadzoru nad oborožitvijo, ki so ga leta 1972 sklenile Sovjetska zveza 
(SZ) in ZDA. Z njim sta državi omejili število obrambnih sistemov zoper balistične 
izstrelke (rakete) z nuklearno glavo. ZDA so iz njega po tridesetih letih izstopile (kar 
je pogodba omogočala), ker so želele zgraditi ustrezno obrambo pred iranskimi in 
severnokorejskimi izstrelki. To so storile brez večjih posvetovanj s SZ, kar je privedlo 
do njenega sumničenja (prizadeto naj bi bilo strateško ravnovesje), ki se je odrazilo 
v njenem odnosu do spoštovanja Pogodbe o konvencionalnem orožju v Evropi in 
Sporazuma o prepovedi raket srednjega dometa. Zato je prišlo do propada skoraj 
celotne arhitekture nadzora nad oborožitvijo, zgrajene proti koncu hladne vojne.

Antici group – skupina diplomatov višjega ranga iz stalnih predstavništev držav čla
nic EU, ki pomagajo veleposlanikom, stalnim predstavnikom pri delu v Coreper II. 
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Imenuje se po prvem vodji skupine, italijanskemu diplomatu Paolu M. Anticiju. 
Člani skupine pomagajo tudi svojim predsednikom vlad na zasedanjih na vrhu. Med 
uradniki so edini, ki imajo dostop do takšnih srečanj. Podobna skupina, ki pomaga 
namestnikom stalnih predstavnikov pri delu v Coreper I, se imenuje Mertens group, 
po prvem vodji, Belgijcu Vincentu Mertensu de Wilmarsu. Skupina diplomatov, 
ki pripravlja srečanja političnovarnostnega odbora (PSC), pa se imenuje Nicolaidis 
Group. Glej tudi COREPER (Comité des Representants Permanents in Political and 
Security Committee).

A nuclear war cannot be won and must never be fought – v jedrski vojni ni mogo
če zmagati, niti se ne sme nikoli zgoditi. Skupna ugotovitev ameriškega predsednika 
Ronalda Reagana in sovjetskega voditelja Mihaila Gorbačova iz leta 1985. Močno je 
pripomogla h koncu hladne vojne v prejšnjem stoletju. Še kako velja tudi na koncu 
drugega desetletja tega stoletja, ko se jedrska oborožitvena tekma znova razplamteva 
in možnost jedrskega spopada spet povečuje.

AOB (Any other business) – točka razno na dnevnem redu zasedanja, običajno na 
koncu. Pod to točko poteka razprava o zadevah, ki niso zajete v predhodnih samo
stojnih točkah.

AOSIS (Alliance of Small Island States) – skupina 43 majhnih otoških držav ali držav 
z nizko ležečo obalo. Aktivna je pred vsem pri pogajanjih glede podnebnih sprememb.

Apartheid – nehumano ravnanje na podlagi rasnega razlikovanja.

APEC (Asia–Pacific Economic Cooperation) – forum, ustano vljen leta 1989 z na
menom ekonomskega povezovanja in kre pitve gospodarske rasti ob obalah Pacifika.

Apellation d'origine – ime blaga, ki kaže na njegovo geografsko poreklo.

Apostille – drugi izraz za legalization certificate. Glej Legalization.

Apostolic nunciature – glej Nunciature.

Apostolic nuncio – glej Nuncio.

Appeasement – politika popuščanja. Delna izpolnitev zahtev druge države. Lahko 
pomeni tudi (nečastno) iskanje miru za vsako ceno, na primer srečanje Nevilla 
Chamberlaina, predsednika britanske vlade, z Adolfom Hitlerjem leta 1938 v 
Berchtesgadnu (Munchen). Glej Munich agreement.

Appel – glej Courtoisie.
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Appendix – manj pomemben dodatek na koncu dokumenta.

Applicant – prosilec.

Approval – odobritev.

Approximation – v EU usklajevanje oziroma uskladitev nacionalnih zakonodaj.

Arab League – glej League of Arab States.

Arab Spring – upor arabskih množic v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu zoper 
zatiralske in koruptivne avtoritarne režime v letih 2010–2011. Neposredni povod 
zanj so bile visoke cene hrane. Marsikje (Sirija, Irak, Libija, Jemen) je prerasel v drža
vljansko vojno. Vendar se upanje, da bo odpravil korupcijo in prinesel večje politično 
sodelovanje in več ekonomske enakosti, ni uresničilo. Zatrt je bil s silo. Delna izjema 
je Tunizija, kjer se je arabska pomlad tudi začela. Povsod drugje je namesto pomladi 
zavladala zima. 

Arbitral/Arbitration award – odločitev, razsodba arbitražnega tribunala o vsebini 
zadeve, primerljiva s sodbo, judgement sodišča.

Arbitration – način mirnega reševanja spora ob pomoči ad hoc arbitražnega tribu
nala. Za to je potreben sporazum držav – compromis. Nekateri ga imenujejo tudi 
special agreement. Medna rodne arbitraže običajno presojajo po mednarodnem pravu. 
Stranke v sporu pa se lahko dogovorijo, da se presoja ex aequo et bono ali opravi 
mediacijo.

Arbitration Agreement betwen the Government of the Republic of Slovenia 
and the Government of the Republic of Croatia – arbitražni sporazum o določi
tvi meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško sta podpisala predsednika 
vlad Borut Pahor in Jadranka Kosor 4. novembra 2009 v Stockholmu ob navzočno
sti Fredrika Reinfeldta, predsednika vlade Švedske, ta krat predsedujoče Svetu EU. 
Naloga arbitražnega sodišča je bila, da določi potek meje med državama na kopnem 
in morju, stik Slovenije z odprtim morjem ter režim za uporabo ustreznih morskih 
območij. Razsodbo je izreklo 29. maja 2017. Mnenja o tem, ali je v njej dejansko 
določilo tudi fizični stik Slovenije z odprtim morjem, so deljena. Na eni strani se 
poudarja, da je arbitražno sodišče določilo območje stika, torej posebno, svojevrstno 
in svojepravno (sui generis) morsko območje, ki se nanaša na vse (erga omnes), kjer 
imajo plovila in zrakoplovi Slovenije in drugih držav svobodo komunikacije, ki je 
primerljiva s svobodo komunikacije na odprtem morju. Na drugi strani pa se ugota
vlja, da neposrednega fizičnega stika slovenskih teritorialnih voda z vodami odprtega 
morja ni določilo in da so vode v omenjenem območju ostale hrvaške. Hrvaška v 
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njih izvaja (resda v omejenem obsegu) svojo zakonodajno, izvršno in sodno oblast. V 
omenjenem območju Slovenija tudi ne more opravljati morskih raziskovanj. Gre to
rej le za okre pljeno pravico do neškodljivega prehoda iz slovenskih teritorialnih voda 
prek hrvaških v mednarodne vode. Posledično Slovenija tudi nima pravice razglasitve 
izključne gospodarske cone. Hrvaška pa odločitve, ki je bila v več delih v njen prid, 
ni priznala oziroma je iz arbitražnega procesa izstopila. Pri tem se je sklicevala na 
postopkovne kršitve slovenske strani. Uveljavitev razsodbe je ostala odprta. Glej tudi 
Arbitration in Exclusive economic zone.

Anti Acces/Area Denial (A2/AD) – orožje, oborožitveni sistemi oziroma strategija, 
s katerimi se nasprotniku skuša preprečiti, da bi zasedel ali prečkal neko območje 
(kopno, morje ali zrak). Kitajska tako skuša s cyberwarfare in drugimi tehnikami ote
žiti dostop oziroma delovanje ZDA in drugih držav na območju zahodnega Pacifika. 
Podobno je delovanje Irana v Perzijskem zalivu s podmornicami, naprednimi mina
mi in topnjačami, oboroženimi z raketnimi izstrelki. 

Armed conflict – v preteklosti v mednarodnem pomenu oboroženi spopad, vojna 
med državami brez formalne vojne na povedi. Pravo danes oboroženi spopad označu
je kot stanje, ko se uporablja vojno pravo (laws of war) oziroma mednarodno huma
nitarno pravo (international humanitarian law), in sicer tako običajno mednarodno 
pravo kakor tudi mednarodno pogodbeno pravo. Oboroženi spopad je lahko med
narodni ali nemednarodni. Oboroženi spopadi so se v zadnjih desetletjih močno 
spremenili. Prevladujejo namreč notranji oboroženi spopadi, ki imajo sicer veliko 
značilnosti mednarodnih in kjer naj bi se (pod določenimi pogoji, kakor sta intenzi
teta in trajanje spopada) vsaj deloma (v skladu s Protokolom I Ženevskih konvencij 
iz leta 1977) tudi uporabljalo mednarodno huma nitarno pravo. Taki spopadi so v 
Siriji, Ukrajini, SFR Jugoslaviji v 90–ih letih prejšnjega stoletja itd. Poleg državnih v 
njih sodelujejo ali celo prevladujejo nedržavni akterji. Glej tudi Non–international 
armed conflict, War in Use of force.

Armistice – dogovor o prekinitvi sovražnosti na celotnem bojišču in za nedoločen 
čas. Uporabljajo se tudi drugi izrazi, na primer truce in ceasefire. Slednji naj bi se sicer 
uporabljal za začasne prekinitve in na omejenem območju, največkrat v humanitarne 
namene. Če je prekinitev sovražnosti trajna, se nato skleneta dogovor o demarkacij
ski liniji in mirovni sporazum. Z njim preneha vojno stanje. Obstajajo pa primeri, ko 
do podpisa mirovnega sporazuma ni prišlo niti desetletja po prenehanju sovražnosti, 
na primer med Japonsko in SZ oziroma Rusijo. Demarkacijska linija se včasih ime
nuje tudi green line – zelena črta.

Arms control – mednarodni nadzor, omejitev glede razvoja, pre izkušanja, proizvo
dnje, kopičenja, razporeditve, širitve, rabe orožja (število, velikost, vrsta) ter orožja za 
množično uničeva nje (na primer nuclear arms control), vključno z njihovimi nosilci in 
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oboroženimi silami. Običajno s privolitvijo v obliki mednaro dnega sporazuma (po
godba o prepovedi poskusov jedrskega orožja v ozračju, vesolju in pod vodo, START, 
INF itd.) ali multilateralnih režimov (Wassenaar Arrangement, Nuclear Suppliers 
Group, Australia Group, Zangger Committee, Missile Technology Control Regime) z na
menom preprečitve oboroženega spopada. Cilj ni toliko razorožitev kakor (strateška) 
stabilnost. Z vrnitvijo tekmovalnosti med velikimi silami se je nadzor nad oboroži
tvijo znašel v krizi. Skoraj celotni okvir (Sporazum o konvencionalnih silah v Evropi 
(CFE), dunajski dokumenti, Sporazum o prepovedi raket srednjega dometa (INF), 
Pogodba o odprtih zračnih prostorih), ki je bil vzpostavljen ob koncu hladne vojne, 
je razpadel. Vzroki za to so predvsem rusko nespoštovanje sporazumov in posledični 
izstopi ZDA iz njih. Zato sta ogroženi mednarodna varnost in še posebej evropska. 
V prihodnje tovrstne sporazume bo nujno treba vključiti tudi Kitajsko. Nasploh bo 
treba nadzor nad oborožitvijo na novo osmisliti. Ne samo zaradi propada omenje
nih sporazumov iz časa hladne vojne, ampak zaradi velikega tehnološkega napredka 
tako v zvezi z jedrskim kakor tudi konvencionalnim orožjem (nadzvočni manevrirni 
izstrelki, kibernetično orožje, avtonomni orožni sistemi oziroma sistemi na podlagi 
umetne inteligence, orožje, nameščeno v vesolju, itd.).

Arms Trade Treaty – pogodbo o trgovini s (konvencionalnim) orožjem je spreje
la Generalna skupščina OZN leta 2013, veljati pa je začela naslednje leto. Ureja 
mednarodno trgovino z osebnim in lahkim orožjem ter skuša preprečiti nezakoni
to trgovino z njim. Žal največje izvoznice orožja pogodbe niso podpisale oziroma 
ratificirale.

Arrest of citizen – odvzem prostosti (aretacija) državljanu. Če je državljanu v državi 
sprejemnici odvzeta prostost, morajo njeni organi o tem obvestiti kon zula države 
pošiljateljice, razen če se prizadeti s tem ne strinja. Konzul mora priprtemu nuditi 
ustrezno pomoč. Zagotovi (v skladu z Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih, 
1963), da ni diskriminiran, da se z njim ravna humano in v skladu z mednarodnimi 
standardi, da se mu omogoči pošteno sojenje itd. Priprti ima pravico navezati stik s 
konzularno–diplomatskimi zastopniki svoje države oziroma zahtevati, da so ti obve
ščeni o njegovem priprtju.

Arria formula – nanaša se na zelo neformalni postopek v okvi ru Varnostnega sveta 
OZN, ki njegovim članicam omogoča srečanje, pogovore z nečlanicami ali celo ne
državnimi stranmi. Srečanja, ki jih vodi članica varnostnega sveta, ki mu ni predse
dujoča, so običajno zaprta in potekajo zunaj prostorov varnostnega sveta, o njih pa 
se ne vodi zapisnik. Ta oblika postopka je dobila ime po venezuelskem veleposlaniku 
Diegu Arrii.

Art. 133 Committee – Trgovinski odbor EU, imenovan po 133. členu Amsterdamske 
pogodbe, ki določa, da se EU pogaja o sklenitvi trgovinskih sporazumov s tretjimi 


