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Foto: Predsednik vlade Miroslav Cerar na uradnem obisku pri François-ju Hollandu

Poletje je s sončnimi žarki in toplimi temperaturami že prineslo novo obdobje, ki ga beležimo tudi z
novim biltenom. Ponovno smo na enem mestu zbrali dogodke preteklih dveh mesecev, ki povezujejo
aktivno sodelovanje dveh evropskih držav – Slovenije in Francije, kot lipa slovensko – francoskega
prijateljstva, ki je bila ob obletnici osamosvojitve junija posajena v Toulouse-u.
V začetku julija je Pariz obiskal predsednik vlade dr. Miroslav Cerar, ki se je sestal s predsednikom
François-jem Hollandom, vladne reforme in pogled Slovenije na mednarodne zadeve je predstavil
tudi komisiji za zunanje zadeve Nacionalne skupščine. Gospodarsko promocijo smo krepili na

kolokviju Avstrija in Slovenija, ki je bil izveden v Senatu in kjer je veleposlanica predstavila
možnosti investicij v Slovenijo. Našo državo so v Franciji dobro predstavljali tudi slovenski
športniki – tenisači na odprtem prvenstvu Francije Roland Garros – in kot vedno izjemni slovenski
pesniki, ki so tradicionalno nastopili na Sejmu poezije v Parizu.
Želimo vam prijeten dopust in uspešno polnjenje nove energije za nadaljnje delo.
Ekipa veleposlaništva v Parizu.
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Politični obiski in dogodki
Predsednik vlade dr. Miroslav Cerar je obiskal Pariz in se o perečih mednarodnih vprašanjih
pogovarjal s predsednikom François Hollandom. Pred tem je nagovoril komisijo za zunanje
zadeve Nacionalne skupščine in se na OECD sestal z Generalnim sekretarjem OECD
Angelom Gurrio.
Na OECD se je v začetku junija mudil tudi zunanji minister Karl Erjavec, ki je vodil
slovensko delegacijo na ministrskem zasedanju Sveta Organizacije za gospodarsko
sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu. Minister Erjavec je generalnemu sekretarju Gurrii ob
njunem srečanju tudi čestital ob njegovi ponovni izvolitvi na položaj generalnega sekretarja
OECD (2016-2022) in mu sporočil odločitev Slovenije, da se pridruži Razvojnemu centru
OECD.
27. maja je veleposlaništvo obiskala skupina nekdanjih francoskih poslancev, se dodatno
podučila o gospodarski in politični situaciji v naši državi in o intenzivnosti stikov med
predstavniki Francije in Slovenije, in nato odšla na 9-dnevni obisk v Slovenijo.
Na veleposlaništvu Kneževine Monako v Parizu je 2. julija potekala slovesnost, na kateri
je veleposlanico Veroniko Stabej tukajšnji monaški veleposlanik v imenu monaškega
suverena Alberta II. zaradi velikega doprinosa in sodelovanja pri zbližanju med Slovenijo in
Monakom imenoval v viteza Reda Svetega Karla (Chevalier de l 'Ordre de Saint Charles).
Predsednik vlade Miroslav Cerar in predsednik
François Hollande sta obravnavala aktualne teme

Predsednik vlade Miroslav Cerar je nagovoril
komisijo za zunanje zadeve Nacionalne skupščine

Minister Karl Erjavec na ministrskem zasedanju
Sveta OECD (Foto: OECD)

Veronika Stabej prejema naziv viteza Reda
Svetega Karla na monaškem veleposlaništvu.
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Gospodarski dogodki
18. junija 2015 je v prostorih francoskega Senata v organizaciji Business France v sodelovanju z
Veleposlaništvom RS in Avstrije potekal Kolokvij Avstrija/Slovenija z naslovom "Avstrija in
Slovenija, dva ključna trga v centru Evrope". V uvodnih nagovorih sta Veronika Stabej, VP
Slovenije v Parizu, in Pierre-François Mourier, VP Francije v Ljubljani, predstavila prednosti in
izzive sodelovanja s Slovenijo.
Letos je že devetič zapored potekal dogodek "Planète du goût" (Planet okusa), ki ga organizira
Društvo kmetijskih svetovalcev tujih veleposlaništev v Parizu, v sodelovanju s francoskim
ministrstvom za kmetijstvo, ki je tudi pokrovitelj dogodka. Dogodek je letos potekal 23. junija
2015 v rezidenci nemške veleposlanice v Parizu.
Slovenija je dogodek izkoristila tudi za promocijo pobude Republike Slovenije, da se 20. maj
razglasi za svetovni dan čebel pri OZN.
Med 12. – 14. junijem so v Lyonu potekali tradicionalni konzularni dnevi, v okviru katerih se
države predstavijo lyonski publiki s svojo kulinariko, kulturo in turistično ponudbo. Slovenski
paviljon je tudi tokrat s sodelavci pripravila častna konzulka Tatiana Rodica Dumas, ki je k
sodelovanju povabila Mesto Vipava in njihov TIC ter turistično agencijo Aritours, ki je
specializiran ponudnik čebelarskih turističnih poti po Sloveniji
Veleposlanica Veronika Stabej je na kolokviju
Avstrija in Slovenija, dva ključna trga v centru
Evrope, predstavila izzive sodelovanja s Slovenijo.

"Planète du goût" v rezidenci nemške
veleposlanice v Parizu

Pierre-François
Mourier,
dva
francoska
proizvajalca, senatorka Colette Mélot in Veronika
Stabej na kolokviju Avstrija -Slovenija

Prekmurska hrana na Planetu okusov, za
degustacijo je skrbela Eva Sutlič
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Kulturni dogodki
Pisatelj Boris Pahor (101) je bil v Franciji ponovno na obisku maja in junija. Povabljen je bil
na Festival Etonnants voyageurs v Saint Malo, kjer je bila na ogled projekcija filma Fabienne
Issartel "Boris Pahor – portrait d'un homme libre". 26. in 27. pa je na povabilo društva
Association Touraine-Slovénie v Toursu in okolici obiskal Collège de Montbazon in Lycée
Balzac, kjer se bo srečal z dijaki in se z njimi pogovarjal o 2. svetovni vojni in o
koncentracijskih taboriščih. 20. junija je v Strasbourgu prav tako prisostvoval projekciji
njegovega filma, na predvečer, 19. junija, pa je bilo z njim organizirano tudi srečanje v
knjižnici Kléber et Georges Federmann. Predsednik Skupine Cercle Menachem Taffel mu je
ob tej priložnosti podelil nagrado Véronique Dutriez.
Na inštitutu INALCO v Parizu so 5. maja 2015 gostili red. prof. dr. Marka Stabeja s
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V svojem predavanju z naslovom Jezikovna
ideologija v slovenski jezikovni skupnosti je predstavil več opredelitev jezikovne ideologije.
Prikazal je t. i. ključne stereotipe o slovenščini, komu je namenjena, kaj oz. koga potrebuje
slovenščina in navsezadnje kdo so njeni reprezentativni govorci. Spregovoril je tudi o
dejanski rabi jezika na različnih ravneh in v različnih situacijah, institucijah, medijih.
V soboto, 6. junija 2015, je Društvo Slovencev v Parizu organiziralo shod, na katerem so
pariški Slovenci obeležili dan državnosti ter 55 - letnico delovanja društva. Zbrane
Slovence je nagovorila veleposlanica Veronika Stabej, ki je izpostavila pomembnost
slovenske samostojnosti in državnosti. Društvu se je zahvalila za večletno uspešno
sodelovanje, predsednici Ani Vičič Stegu pa je za visoko obletnico delovanja in obstoja
društva ter za združevanje slovenskih rojakov v francoski prestolnici in za skrb za
ohranjanje slovenske kulturne dediščine izročila priznanje Veleposlaništva.
V četrtek, 12. maja, se je v rezidenci veleposlanice odvil že 5. pesniški večer, ki je potekal v
okviru sejma Marché de la poésie. Pesniški večer je potekal v soorganizaciji Hiše slovenske
poezije/Kulturnega centra Tinqueux, direktorice Mateje Bizjak Petit, in veleposlaništva.
Prisluhnili smo poeziji treh slovenskih pesnikov: Barbare Pogačnik, Maje Vidmar, in
Mateje Bizjak Petit.
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Boris Pahor zmagovalki tekmovanja o
znanju o koncentracijskih taboriščih
predaja priznanje.

5. pesniški večer po vrsti v družbi treh slovenskih
pesnikov in francoskega Pierra Solettija.

Predavanje red.prof.dr. Marka Stabeja o slovenskem
jeziku na INALCU
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Boris Pahor v Strasbourgu, kjer
so
mu
izročili
priznanje
Véronique Dutriez.

Veronika
Stabej
predsednici
Društva
Slovencev v Parizu predaja priznanje

Razredni sovražnik je zmagovalec LUX nagrade
občinstva. Rezultati izbora so bili objavljeni včeraj zvečer
na mednarodnem filmskem festivalu v Karlovih Varih

Če bi želeli prejemati napovednike dogodkov, obvestila in novice o delu veleposlaništva
in kulturnem utripu Slovenije v Franciji, vas prosimo, da pišete na vpa@gov.si.
Lahko pa nas spremljate tudi preko Facebooka in Twitterja: @SLOinFRA
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