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PREDSEDNIK TÜRK V MONAKU
Predsednika dr. Danila
Türka je 11. januarja na
uradnem obisku v Kneževini Monako sprejel
knez Albert II. Monaški,
ki mu je podelil odlikovanje Veliki križ reda
svetega Karla.

Izpostavila sta mediteransko in alpsko identiteto držav, prizadevanja
za promocijo miru, spoštovanje človekovih pravic, humanitarno in razvojno pomoč. Pregledala sta možnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja, še posebej na
področju zdraviliškega
in igralniškega turizma,
bančništva, farmacije,
naprednih tehnologij in
gradbeništva. Predsednik je poudaril prednosti
geostrateškega položaja
Slovenije kot vstopne
točke na trge Jugovzhodne Evrope.

Pogovor sta sicer namenila sodelovanju pri varstvu okolja in boja proti
podnebnim spremembam. Predsednik se je
knezu zahvalil za podporo projektom zaščite
narave in ohranitve biot-

ske raznovrstnosti v Sloveniji. Spomnil je tudi
na sodelovanje držav v
okviru konference pogodbenic Alpske konvencije, ki ji trenutno predseduje Slovenija.
Posvetila sta se tudi prizadevanjem za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in ublažitev
posledic globalnega
segrevanja. Strinjala sta
se, da so obveze držav
na tem področju nezadostne in da bodo potrebni
bolj ambiciozni cilji
tako razvitih držav kot

tudi najbolj naprednih
držav v razvoju.
Govora je bilo tudi o
aktivnostih na področju
mednarodne humanitarne in razvojne pomoči.
Knez je poudaril pomen
skupne podpore projektom slovenskega misijonarja Pedra Opeke v
njegovem centru Akamasoa na Madagaskarju.
Predsednik je predstavil
svoj o humanitarno
pobudo, v okviru katere
v Sloveniji poteka rehabilitacija palestinskih
otrok, ki so v oboroženih spopadih na območju Gaze utrpeli hude
telesne poškodbe.
Predsednik je sogovornika seznanil tudi s
potekom priprav na
arbitražni postopek za
določitev meje med Slovenijo in Hrvaško. Knez
pa je slovenskemu predsedniku predstavil izkušnje Monaka pri sprejemanju konvencije med
Francijo in Monakom o
razmejitvi na morju.
Predsednik si je ogledal
Oceanografski muzej v
in zatem svoj uradni
obisk sklenil s srečanjem z monaškim predsednikom Vlade Michelom Rogerjem.
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M INISTER

MAG .

Na temo SKP je veleposlaništvo sprejelo
tudi podiplomske študente evropskih in
mednarodnih zadev in
jim predstavilo slovenska stališča. Študentje so jih nato
zagovarjali na simulaciji Evropskega sveta 5. marca, ki mu je
Slovenija celo predsedovala. Simulacija je
pobuda združenja
Nouvelle Europe,
izvedena že drugo leto
zapored.

M INISTER

Ž IDAN

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Dejan Židan se je 12.
januarja odzval povabilu
francoskega ministra za
prehrano, kmetijstvo in
ribištvo Bruna Le Mairea
na delovni obisk v Franciji. Tema srečanja je bila
prihodnost Skupne kmetijske politike (SKP) po
2013 in izzivi, ki jih ta
prinaša.
Na novinarski konferenci
po srečanju sta ministra
poudarila dobro sodelova-

DR .

Slovenski minister za
okolje in prostor dr.
Roko Žarnić se je 13.
in 14. februarja udeležil drugega srečanja
pobude Monaco Blue
Initiative.

S FRANCOSKIM KOLEGOM O PRIHODNOSTI

Ž ARNIČ

V

Ministra sta se tudi dogovorila, da si bosta skupaj
prizadevala
za
vzpostavitev skupine na visoki
ravni na področju
prašičereje, ki bi
se posvetila iskanju rešitev za probleme v tem sektroju na ravni EU.
Sicer pa je franco-

ski minister Le Maire
pohvalil uspešnost Slovenije, minister mag. Židan
pa je izpostavil skorajšnji
podpis strateškega partnerstva med državama.

M ONAKU — M ONACO B LUE I NITIATIVE

Pobuda je nastala leta
2010 ob praznovanju 100letnice monaškega Oceanografskega muzeja na
pobudo Sklada Alberta II.
i n Oce anogr afs ke ga
muzeja.
Minister dr. Žarnič je v
svojem nastopu predstavil
prizadevanja Slovenije pri
krepitvi sodelovanja za
trajnostno rabo obalnih in

V ELEPOSLANICA

nje med državama, glede
prihodnosti SKP pa sta
izpostavila, da so stališča
obeh držav zelo podobna.

SKP

morskih virov.
Pri tem je izpostavil potrebo po
bolj učinkovitem
regionalnem
sodelovanju.
Temeljiti mora
predvs e m
na
vzpostavitvi in
razvoju morskih
zavarovanih območij z
zagotovitvijo oz. vzpostavitvijo trajnostnega upravljanja ter na pripravi in

sprejemu nove vizije za
učinkovito in usklajeno
upravljanje morskih zavarovanih območij.

PREDALA POVERILNA PISMA MONAŠKEMU KNEZU

Veleposlanica Stabej
je 8. februarja predala poverilna pisma
monaškemu knezu
Albertu II, ki je izrazil izjemno zadovoljstvo nad slovensko-monaškimi
odnosi. Obisk predsednika RS Türka v
Monaku v začetku
januarja jih je še
dodatno okrepil in

odprl nove možnosti
sodelovanja, predvsem v
evrosredozemskem prostoru in v okviru globalnih
prizadevanj, npr. razvojne
pomoči in varstva okolja.
Veleposlanica in knez sta
spregovorila tudi o gospodarskem sodelovanju, v
prvi vrsti na področju
turizma in igralništva.

Z vidika mednarodnega
dogajanja sta obširno
izmenjala poglede na situacijo na južni strani Sredozemlja.
Uradni slovesnosti v knežji palači je sledil obisk
Oceanografskega muzeja
in vpis v zlato knjigo.
Veleposlanica se je srečala tudi z drugimi visokimi
predstavniki Monaka.
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KULTURNE STRANI
“ SLOVENSKA KULTURA MORA V FRANCIJI POSTATI BOLJ PREPOZNAVNA ”
Tik pred podpisom Strateškega partnerstva med
Slovenijo in Francijo,
katerega pomemben steber je tudi kultura, je
Pariz 2. in 3. marca obiskala kulturna ministrica
Majda Širca. S ključnimi
kulturnimi partnerji je
pregledala možnosti krepitve sodelovanja na področju likovne umetnosti,
medijev, jezika in upravljanja kulturne dediščine.

Foto: ministrica s francoskim
m i n i st r o m M i t t e r ra n d o m
(Farida Bréchemier / MCC)

V središču pozornosti je
bilo ministričino srečanje
s francoskim kulturnim
ministrom Frédéricom
Mitterrandom, ki je poudaril pomen nadaljnje
krepitve prepoznavnosti
slovenske kulture v Franciji. Med projekti z največ
potenciala za prenos v
Francijo sta omenila razstavo slovenskih impresionistov, razstavo slikarja
Zorana Mušiča ter pregle-

dni razstavi slovenske
arhitekture in fotografije.
Slovenske fotografske
talente je minister opazil
že novembra lani na pariškem fotografskem sejmu
Paris Photos. Ministra sta
pozvala tudi k poglobljenemu razmisleku o zaščiti
kulture in kulturnih dobrin v času finančnogospodarske krize. Strinjala sta se, da je nujno
preprečiti zmanjševanje
sredstev za kulturne programe v okviru Evropske
unije za prihodnost.

ki ustvarjajo v Franciji. Z
ministrico so spregovorili
o možnosti krepitve svoje
prepoznavnosti v francoskem kulturnem prostoru.

Foto: nagovor ministrice in
veleposlanice pred slovenskimi
umetniki v Franciji.

Ministrica se je srečala
tudi z nekdanjim minis- Foto: ministrica s priznanim
trom za kulturo in aktual- slovenskim fotografom v Francinim predsednikom versaj- ji Klavdijem Slubanom.
s ki h gr adov J ea nJacquesom Aillagonom. Pomembno mesto med
Kot avtor ključnih zakon- obiskom je zavzel film. V
skih rešitev, ki so v Fran- Franciji je te dni na ogled
ciji uvedle davčne olajša- film Slovenka Damjana
ve na področju kulture, je Kozoleta, ki je prvi sloministrici posredoval venski film v redni franmnogo koristnih izkušenj. coski distribuciji.
S ciljem nadaljnje izmenjave praks bo predsednik Ministrica se je srečala
Aillagon v kratkem obis- tudi z generalnim direktorjem Francoske kinotekal Slovenijo.
ke Sergem Toubiano, s
Ministrica je obisk izkori- katerim sta postavila
stila za srečanje z dvajset- temelje intenzivnejšega
imi slovenskimi umetniki,

Foto: izmenjava praks vzpostavljanja modernih
vsebin v nekdanjih kraljevih dvoranah.

sodelovanja med obemakinotekama. Ekipa francoske kinoteke bo še v
letošnjem letu obiskala
slovensko in si ogledala
njene filmske arhive in
možnosti promocije slovenskega filma v Franciji.
Ministrica se je srečala
tudi s svetovno priznanim režiserjem Wimom
Wendersom ob robu
predpremiere njegovega
filma o plesalki Pini
Bausch.

Foto: ministrica v pogovoru z Wim Wendersom.
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O DMEVNA PREDPREMIERA FILMA S LOVENKA V P ARIZU
V sodelovanju z distributorjem Epicenter Films ter
s podporo Ministrstva RS
za kulturo, Filmskega
sklada in Adrie Airways
je veleposlaništvo 28.
januarja v Parizu v popularnem kinu Nouveau
Latina organiziralo predpremiero filma Slovenka
(Slovenian girl).

Rezek, brez iluzij, a s
predrznim realizmom, ki
gledalca ne pusti
brezdušnega.
L'Express
Celovečerec nadarjenega
Damjana Kozoleta je
ironičen manifest državi,
soočeni z brutalnostjo
kapitalizma.
Le Canard enchainé
Nina Ivanišin, osupljivo
odkritje.
Studio Ciné Live
Lepo filmsko presenečenje iz Slovenije.
Humanité

V polni dvorani si ga je
ogledalo približno dvesto
gledalcev, med njimi več
igralcev, novinarjev, filmskih strokovnjakov in kritikov ter pomembnih
imen iz francoskih kulturnih krogov.
Predpremiero sta v prisotnosti režiserja Damjana
Kozoleta otvorila veleposlanica Veronika Stabej in
direktor Epicenter Films
Daniel Chabannes. Veleposlanica je poudarila
uspeh filma Slovenka, ki
mu je kot prvemu slovenskemu filmu v Franciji
uspel preboj v redno filmsko distribucijo, kar je
pomembno za prepoznavnost slovenske kinematografije in slovsenkse umetnosti na sploh.

Projekciji filma je sledila
razprava z režiserjem. Na
odzive o mračnosti in
turobnosti scen v Ljubljani je odvrnil, da cilj njegovih filmov ni promocija
Slovenije, ampak prikaz
transnacionalnih socialnih
problematik - zgodb, ki se
lahko odvijajo kjerkoli po
svetu. V filmu Slovenka
govori o mladih ljudeh, ki
navzven delujejo hladno,
morda celo nemoralno, v
resnici pa so ranljivi in
krhki.
Kot prispodobo je za
časovni okvir filma zato
namenoma izbral obdobje
slovenskega predsedovanja Svetu EU, ko je Slovenija - tako kot junakinja

filma - prehajala iz obdobja adolescence v zrelost.
Kot najpomembnejše pri
igralcih je izpostavil njihovo naravnost in pri tem
posebej izpostavil odlično
igro glavne igralke Nine
Ivanišin.
Publika na predpremieri
je film izrazito dobro
sprejela, kar so pokazali
tudi pozitivni odzivi na
sprejemu, ki sta ga veleposlaništvo in distributer
priredila po predpremieri.
Številni mediji so priložnost izkoristili za intervjuje z režiserjem Kozoletom.
Film je na francoskem
festivalu Cinessone 2010
prejel nagrado publike in
nagrado za najboljšo žensko vlogo.
V kino dvoranah po Franciji je na ogled od 2. februarja. Zabeležil je odličen obisk in pozitivne
medijske odzive v več kot
štiridesetih francoskih
tiskanih medijih.

Foto: pozdravni nagovor režiserja Kozoleta, veleposlanice Stabej in direktorja
Epicentra Films Chabannesa (levo). Polna dvorana na predpremieri (desno).
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KULTURNI PRAZNIK V ZNAMENJU
V Parizu živeči Slovenci
so se 6. februarja zbrali na
Prešernovi proslavi, ki jo
je na pragu kulturnega
praznika kot vsako leto
organiziralo Društvo Slovencev v Parizu pod vodstvom predsednice Ane
Vičič. Prireditev je otvorila obsežen program, s
katerim bodo Slovenci v
Parizu v teku leta 2011
zaznamovali 20. obletnico
slovenske samostojnosti.

posvetil tudi dr. prof.
Edvard Kovač, priznan
filozof in literarni esejist,
ki deluje med Slovenijo in
Francijo. Poudaril je, da
oba velikana slovenske
književnosti kljub časovni
in miselni razdalji povezuje etični odnos do slovenske besede. Kaže se v
njunem pojmovanju svobode, slave in dejanja, ki
je pričevanje o prisotnosti
besede. Gre za troje idej,
ki so bile podlaga za
Program je ob spremljavi vzpostavitev slovenske
mladih slovenskih glasbedržavnosti.
nikov uokviril recital slovenske poezije na čelu z Proslave se je udeležila
Matejo Bizjak Petit, akti- tudi veleposlanica v Franvno slovensko pesnico, ciji Veronika Stabej, ki je
prevajalko in lutkarico v v uvodnem govoru poudarila pomen slovenščine
Franciji.
in slovenske enotnosti.
Prešernu in Trubarju je Društvu Slovencev v
osrednji govor proslave

P REŠERNA

Parizu se je zahvalila za
ustvarjalen zanos, s katerim si že več desetletij
prizadeva za povezanost
slovenske skupnosti v
Parizu in ohranjanje slovenske kulture v Franciji.
Prireditvi je prisostvoval
tudi Andrej Rant, stalni
predstavnik Slovenije pri
Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj.
Veleposlaništvo v Parizu
oblikuje program obeležitve 20. obletnice slovenske samostojnosti v tesnem stiku s slovenskimi
društvi v Franciji. V središču programa bodo obiski visokih državnih predstavnikov v Parizu, zvrstilo pa se bo tudi več
pomembnih kulturnih
dogodkov.

B LIZU R EIMSA ZAŽIVELA H IŠA SLOVENSKE POEZIJE
(STA) V francoskem
mestecu Tinqueux blizu
Reimsa so 8. februarja
znotraj ustanove "Centre
Culturel de Tinqueux"
odprli Hišo slovenske
poezije. Kot je za STA
dejala Mateja Bizjak Petit,
vodja hiše, bodo v njej na
voljo vsi francoski prevodi slovenske poezije skupaj z izvirniki, omogočala
pa bo tudi gostovanja slovenskih pesnikov.
Hiša slovenske poezije bo
formalno delovala kot
oddelek kulturnega centra
"Centre Culturel de
Tinqueux", ki se ponaša s

50. letno tradicijo in je
član Mednarodne federacije Hiš poezije (MAIPO),
je pojasnila.

namenjen druženju slovenskih in
francoskih avtorjev.

Trenutno v hiši poezije
urejajo dokumentacijski
center oziroma knjižnico,
ki bo sprva vsebovala
slovensko poezijo v izvirniku in prevodu, pozneje
pa bodo knjižnično gradivo razširili še s prozo.

Z ustanovitvijo
Hiše slovenske
poezije v Franciji
se francoski kulturni center na
svoj način priključuje praznovanju
20.
o b l e t ni c e
samostojnosti Slovenije. Njeno ustanovitev podpirata
slovensko veleposlaništvo v Parizu
in Društvo Slovencev v Parizu.

Hiša bo tudi prostor srečanj, branj, gostovanj in
predstavitev slovenskih
avtorjev, v prihodnosti pa
načrtujejo še festival pod
naslovom Fragment, ki bo
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GOSPODARSTVO
L ISCA

NA SEJMU ŽENSKEGA SPODNJEGA PERILA V

Veleposlanica Stabej je
22. januarja na največjem
mednarodnem sejmu ženskega spodnjega perila
obiskala razstavni prostor
Lisce in se sestala z vodstvom podjetja.

poslanica je poudarila
kvaliteto blagovne znamke, ki je za prodor na
francosko tržišče odločilna, saj je na njem ponudba izredno skoncentrirana
in konkurenčna. Veleposlaništvo bo Lisci tako kot
ostalim slovenskim podjetjem pomagalo pri promo-

Lisca se pariškega sejma
udeležuje dvakrat letno,
januarja ter junija. Vele-

P ARIZU

ciji v Franciji in Monaku,
še posebej v okviru kulturnih in drugih dogodkov,
na katerih lahko predstavi
svojo ponudbo.

ŠPORT
O SMINA

FINALA E VROPSKEGA PRVENSTVA V
NAMIZNEM TENISU ŽNTK F INEA V S AINT -L OUISU

V
mestu
Saint-Louis v
pokrajini
Haut – Rhin
je 22. februarja potekal
turnir v namiznem tenisu, na katerem
sta se v okviru osmine
finala evropskega pokala
pomerili ekipi ŽNTK
Finea iz Maribora ter ekipa iz Saint-Louisa.

Udeležence športnega
dogodka sta pozdravila
župan mesta Saint-Louis
Jean Ueberschlag in II.
sekretar iz Veleposlaništva v Parizu Oliver ðajić.
Moštvu iz Maribora ter
veleposlaništvu je bila ob
tem podeljena medalja
mesta Saint-Louis.
Obe ekipi sta v medsebojnem dvoboju pokazali

veliko mero športnega
duha, požrtvovalnosti ter
izjemne natančnosti, ki je
bila vsakokrat pozdravljena s strani gledalcev v
športni dvorani.
Kljub izjemni igri se je
žogica na koncu ustavila
na mariborski strani mreže, zmagala je ekipa iz
Saint-Louisa.

IZOBRAŽEVANJE
O SNOVNA

ŠOLA

Z ADOBROVA

Pariz je 7. februarja
obiskala
skupina učiteljev
Osnovne
šole
Zadobrova
iz
Ljubljane,
na
čelu z ravnateljem
Vladom
Znojem.

IZ

L JUBALJANE

Skupina 35 učiteljev je
obiskala College Eugene
Delacroix v 16. okrožju v
Parizu, kjer so z vodstvom
in
učitelji
izmenjali
poglede in izkušnje glede
osnovnošolskih programov ter širšega šolskega
sistema v obeh državah.

V

P ARIZU

Dogovorili so se tudi za
povratni obisk francoskih
kolegov v Ljubljani.
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SLOVENCI PO FRANCIJI
V ELEPOSLANICA

STABEJ S PREDSEDNIKI SLOVENSKIH DRUŠTEV V FRANCIJI

V Parizu je 11. februarja
potekalo skupno delovno
kosilo veleposlanice RS v
Franciji Veronike Stabej s
predsedniki
slovenskih
društev v Franciji. Udeležili so se ga Ana Vičič
(Društvo Slovencev v
Parizu), Franci Pouh
(Društvo Jadran), Jože
Kamin (Slovenska katoliška misija), Anton Judež
(Planika), Stanislas Ricci
(A.T.S.O.), Ciril Valant

(diakon), Jožica Curk
(Društvo prijateljev katoliške misije) ter častna
konzulka RS v Franciji
Tatjana Rodica – Dumas.
V prijetnem vzdušju so
sodelujoči
izmenjali
poglede na delovanje slovenskih skupnosti v Franciji ter pregledali nekatere
od aktivnosti v letošnjem
jubilejnem letu, vezanem
na praznovanje 20. oblet-

nice slovenske neodvisno- še več in bolje za dobrobit slovenske skupnosti.
sti v Franciji.
Veleposlanica se je prisotnim zahvalila za njihov V ta namen bo srečanje,
prispevek pri ohranjanju prvo te narave, postalo
slovenske identitete, jezi- tradicionalno. Veleposka in kulture v Franciji ter lanica se bo s predsedse zavzela za nadaljnje niki slovenskih društev
tesno sodelovanje. Vsi v Franciji srečevala
prisotni so se strinjali, da enkrat letno ter preglelahko s skupnimi močmi dala program aktivnosti
in prizadevanji dosežemo in skupne izzive.
še več in bolje za dobrobit

Se želite včlaniti v eno izmed slovenskih društev?
•

ATSO Aumetz: stanislas.ricci@orange.fr;

•

Društvo prijateljev Slovenske katoliške misije, Freyming - Merlebach: +33.(0)3.87.81.47.82;

•

Društvo Slovencev v Parizu, Chatillon: contact@drustvo-slovencev-v-parizu.com;

•

Slovenska katoliška misija, Freyming - Merlebach: kaminjoseph@aol.com;

•

Slovensko društvo Planika, Sallaumines: assoplanika@gmail.com;

•

Slovensko rudarsko pevsko društvo Jadran, Freyming-Merlebach: jadran57800@sfr.fr.

50. obletnica zakonskega para Penko iz
Chatillona
Zakonski par Penko je februarja praznoval
50. obletnico poroke, za kar jima
veleposlaništvo iskreno čestita ter želi, da bi
še na dolga leta skupaj uživala v sreči,
sožitju in zadovoljstvu.

95. rojstni dan Marije Gričar
1. marca je praznovala visoki jubilej, 95. rojstni dan, Marija
Gričar iz Rosbrucka v pokrajini Lorraine, ki je tudi najstarejša
članica društva Jadran v Freyming-Merlebachu.
Veleposlaništvo ji ob tem iskreno čestita ter se ji zahvaljuje za
njena dolgoletna prizadevanja in nesebičen trud pri ohranjanju
slovenske besede in kulture v Franciji.

O BVESTILO O ZAKONODAJNEM REFERENDUMU O Z AKONU O MALEM DELU
Državni zbor RS je za 10. april 2011 razpisal zakonodajni referendum o Zakonu o malem delu.
Na našem veleposlaništvu bo referendum potekal 10. aprila 2011 od 9. do 17. ure.
Več informacij, zakon in potrebne obrazce najdete na naši spletni strani.
WWW. PARIZ. VELEPOSLANISTVO. SI

V ELEPOSLANIŠTVO RS
P ARIZU

V

MOJA SLOVENIJA
Feri Lainšček, pisatelj

28 rue Bois-le-Vent
F-75116 Paris
Telefon: +33.(0)1.44.96.50.71
Faks: +33.(0)1.45.24.67.05
E-pošta: vpa@gov.si

Ta misel je nadvse intimna in morda niti ni pravšnja za javno rabo
– a pogosto me spreleti občutek, da mi je dano živeti v najboljšem
času in na najprijaznejšem koščku Sveta.
Bil sem star 10 let, ko je človek stopil na Luno in le dobro desetletje za tem je IBM sestavil prvi osebni računalnik. Življenje človeštva
je postalo dinamično, kot še nikoli doslej in pogled posameznika se
je v globalnem svetu vznemirljivo razširil.

OGLEJTE SI NAŠE SPLETNE STRANI V
SLOVENŠČINI IN FRANCOŠČINI NA NASLOVU
WWW. PARIZ. VELEPOSLANISTVO. SI

Vam lahko pomagamo pri
konzularnih zadevah?
Uradne ure:
ponedeljek - petek od 10h do 13h
tel.: 01.45.96.50.67

Moja mladost je bila zaznamovana tudi s prizadevanji za demokratizacijo družbe in sanjami o samostojni državi. Te želje so se mi
dovolj zgodaj uresničile in danes Slovenijo doživljam kot eno izmed
najbolj varnih in prijaznih držav. Taki občutki imajo na moji vrednostni lestvici visoko lego, zato moram zdaj kajpada potrkati ob les.
No, seveda si želim, da bi nam bilo tu in zdaj še bolje, a če vsaj ne
bo slabše, bo tudi v redu.
NAPOVEDNIK
7. in 8. marec: Na uradnem obisku v Parizu bo predsednik Vlade
RS Borut Pahor, ki bo s francoskim predsednikom Nicolasom
Sarkozyjem podpisal strateško partnerstvo med državama. Srečal
se bo tudi s francoskim predsednikom vlade Francoisom Fillonom
in ministrom za industrijo, energetiko in digitalno gospodarstvo
Ericom Bessonom. Premiera Pahorja bo v Parizu spremljala ministrica za gospodarstvo Darja Radić. Potekala bo okrogla miza o krepitvi meddržavnega gospodarskega sodelovanja, kateri bo sledil
podpis sporazuma med podjetjema Bisol in GDF Suez. Poleg tega
se bo premier sestal z generalnim sekretarjem Mednarodne organizacije za frankofonijo Abdoujem Dioufom in s predsednikom francoskega senata Gerardom Larcherjem. Poleg bilaterlanih tem bodo
na dnevnem redu širitev EU in razmere na Zahodnem Balkanu,
krepitev začasnega mehanizma za stabilnost evra in oblikovanje
stalnega mehanizma za zaščito evra ter aktualne razmere v južnem
Sredozemlju in možnost za ponovno oživitev delovanja Unije za
Sredozemlje.
8. marec: Konferenca - razprava »Les deux sources de la philosophie« s slovenskim filozofom Edvardom Kovačem v Espace le Scribe-l'Harmattan (19 rue Frederic Sauton, Place Maubert, 75005
Pariz).
17. marec: Državni sekretar za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. József Györkös na delovnem obisku v Franciji (bilateralne
zadeve, Unesco).
23. marec - 24. april: Mesec Slovenije v mestu Montbrison, ki se
bo zaključil s pobratenjem med Sežano in Montbrisonom.
29. - 31. marec: Prvi obisk generalne direktorice Unesco Irine
Bokove v Sloveniji.

