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(uredila  dr. Claudio Mattei in Lorenzo Tedeschi, MAECI-MIUR-CRUI) 

Namen tega vestnika je predstaviti, z zornega kota Veleposlaništva Italije v Ljubljani, pregled 

najpomembnejših dejavnosti javne diplomacije, ki od blizu zadevajo Italijo in Slovenijo, se pravi 

državi, ki ju družijo čvrste zgodovinske, politične, gospodarske in kulturne vezi, tudi zaradi 

doprinosa manjšin v obeh državah: italijanske v Sloveniji in slovenske v Italiji. 

 

V tej številki je objavljen izbor dogodkov (zaradi prostorske stiske so objavljeni v čimbolj strnjeni 

obliki), ki so jih priredili tudi s pomočjo in z dragocenim sodelovanjem Italijanskega inštituta za 

kulturo v Ljubljani in Agencije ICE za promocijo v tujini in internacionalizacijo italijanskih podjetij 

- Oddelka Veleposlaništva Italije za gospodarsko promocijo v Ljubljani. 

 

 

Januar 

Srečanje s predsednikom deželnega sveta Furlanije Julijske krajine Pierom Maurom 

Zaninom 

 V ponedeljek 14. januarja se je veleposlanik Trichilo srečal v Trstu s 

predsednikom deželnega sveta Furlanije Julijske krajine Pietrom Maurom Zaninom. Na sestanku sta 

ugotovila, da Furlanijo Julijsko krajino in Slovenijo povezujejo odlični odnosi na kulturnem in 

gospodarskem področju; podčrtala sta tudi pomen evropskih projektov in čezmejnih pobud med 

obema državama. 
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Obisk predsednika avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine Massimiliana Fedrige 

   

V sredo 16. januarja sta predsednik Republike Slovenije Borut Pahor  in minister za zunanje zadeve 

Miro Cerar sprejela v Ljubljani predsednika avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine, 

Massimiliana Fedrigo. Ob tej priložnosti so obravnavali čezmejno sodelovanje in zaščito manjšin; 

gre za izziva, ki bosta zaznamovala prihodnost Slovenije in omenjene dežele. 

 

 

Februar 

7. Italian Business Forum: Creativity - A decisive organisational competence 

   

12. februarja 2019 je potekal Italijanski poslovni forum, ki so ga priredili Italijansko-slovenski 

forum, Veleposlaništvo Italije v Ljubljani, agencija ICE in Italijanski inštitut za zunanjo trgovino, v 

sodelovanju s priznanim slovenskim inštitutom za znanstvene raziskave Jožef Stefan. Osrednja 

tema je bila  Ustvarjalnost – strateška organizacijska kompetenca. Med glavnimi govorniki so bili 

italijanski arhitekt in oblikovalec Massimo Iosa Ghini, ustanovitelj in izvršni direktor Eurotech 

Roberto Siagri, prof. Jadran Lenarčič in generalna direktorica na Ministrstvu  za zunanje zadeve RS 

za gospodarsko in javno diplomacijo Alenka Suhadolnik. 
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Italy & Slovenia: partnership in investment & innovation 

 

   

V četrtek 14. februarja je bilo na glavnem sedežu agencije ICE v Rimu srečanje z naslovom Italy & 

Slovenia: partnership in investment & innovation; priredili so ga, na italijanski strani, 

Veleposlaništvo Italije v Ljubljani, agencija ICE in Ministrstvo za gospodarski razvoj, na slovenski 

strani pa  Veleposlaništvo v Rimu, agencija Spirit in Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo. Delegaciji sta vodila državna sekretarja Geraci in Cantarutti. Med govorniki na 

konferenci sta bila predsednik in generalni direktor agencije ICE Carlo Ferro in Roberto Luongo. 

 

Marec 

Italian Design Day 

 

 

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) v Ljubljani je potekal v sredo 20. marca tretji Dan 

italijanskega oblikovanja (Italian Design Day), v okviru projekta Živeti po italijansko. Dogodek je 

imel naslov Oblikovanje v mestu prihodnosti. O tem je govoril priznani arhitekt Michele Rossi 

(studio Park Associati iz Milana). Med govorniki je bil tudi slovenski strokovnjak Aleš Vrhovec. 
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April 

 

Mednarodna konferenca Slovenskega združenja za energetiko 

  

Mednarodna konferenca Slovenskega združenja za energetiko je bila tokrat posvečena vprašanju z 

naslovom Sustainable and Clean Energy Supply for Heating and Cooling; glavni sponzor je bila 

italijanska družba Aermec. Na konferenci je veposlanik Trichilo poudaril izrazito in vse bolj 

okrepljeno sodelovanje obeh držav na področju energetike, ki poteka v kontekstu izvrstnega 

gospodarskega sodelovanja, še posebej na področju poslovnih stikov in naložb tako na dvostranski 

ravni kot v širšem evropskem merilu. 

 

 

Dan krožnega gospodarstva v Novem Mestu 

   

3. aprila je bila v Novem Mestu prireditev ob tretji obletnici sodelovanja med osmimi slovenskimi 

občinami in Lucart Group, italijansko multinacionalko s sedežem v mestu Lucca, specializirani v 

reciklaži materialov za proizvodnjo papirja za stanovanjske potrebe. Dogodka se je udeležil 

veleposlanik Trichilo, pri čemer je poudaril, da je Italija, po statističnih podatkih, vodilna država v 

Evropi na področju krožnega gospodarstva. 
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Italy-Slovenia Research Day 

   

Ob Dnevu italijanskega raziskovanja je potekal v torek 16. aprila v prostorih Univerze Nova Gorica 

v Vipavi tretji Italy-Slovenia Research Day; posvečen je bil vlogi raziskav v družbi. Kot govornik je 

nastopil slovenski minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. Po govoru 

veleposlanika Trichila so bila na vrsti poročila slovenskih in italijanskih raziskovalcev in 

strokovnjakov, med temi tudi rektorja Univerze v Trstu, prof. Maurizia Fermeglie. 

 

Okrogla miza ob 30-letnici konvencije o pravicah otrok 

 

V sredo 17. aprila je bila na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani okrogla miza ob 30-letnici 

konvencije o pravicah otrok. Na prireditvi so poudarili pomen konvencije o pravicah otrok, 

mednarodnega sporazuma, ki ga je, na področju človekovih pravic, ratificiralo največje število 

držav na svetu.  Po govoru slovenskega ministra za zunanje zadeve Mira Cerarja je veleposlanik 

Trichilo izrazil zadovoljstvo zaradi članstva Italije v Svetu za človekove pravice. Na srečanju so 

nagradili slovenske študente, ki so se izkazali s pisnimi izdelki o pravicah otrok, na podlagi razpisa, 

na katerem so lahko sodelovale vse slovenske univerze. Med govorniki so bili dr. Alfredo Ferrante 

z oddelka za družinsko politiko pri predsedstvu italijanske vlade, profesorica mednarodnega prava 

Univerze v Ljubljani Vasilka Sancin in Romana Zidar, zagovornica pravic otrok na področju 

priseljevanja v okviru UNICEF. 
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Maj 

Salient 2019 International Youth Conference: The Transatlantic Divide 

 

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani je od 15. do 19. maja gostila Salient International 

Youth Conference, ki je bila tokrat osredotočena na čezatlantske diplomatske odnose. V svojem 

govoru je veleposlanik Trichilo poudaril pomen diplomacije, v okviru okrogle mize z naslovom Of 

Traditions and Trends: Diplomatic Styles in Transatlantic Relations. Na njej sta nastopila 

veleposlanica Francije Florence Ferrari in generalni sekretar Blejskega strateškega foruma Peter 

Grk. 

 

Četrta mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu 

 

 

16. maja je potekala v Mariboru četrta mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu. Med 

govorniki so bili predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec, predsednik Evropskega 

ekonomsko-socialnega odbora Luca Jahier in  župan Maribora Aleksander Saša Arsenovič. Med 

italijanskimi družbami je Aquafil predstavila primere dobrih praks. V svojem govoru je 

veleposlanik Trichilo poudaril pomen sodelovanja na področju trajnosti in ustvarjalnosti, pri čemer 

je izpostavil uspehe, ki jih je dosegla Italija na področju krožnega gospodarstva; cilj teh prizadevanj 

je večja ekonomsko-socialna blaginja. 
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Junij 

Počastitev dneva Italijanske republike v Kopru 

 

V nedeljo 2. junija 2019 so v Pokrajinskem muzeju v Kopru počastili dan Italijanske republike; 

dogodek je priredil Generalni konzulat Italije v Kopru. Veleposlanik Trichilo je izrazil zadovoljstvo 

nad sodelovanjem z inštitucijami in ustanovami, ki na tem območju prispevajo za vzpostavitev in 

ohranitev čvrstih prijateljskih vezi z obmejnimi kraji. Poleg veleposlanika je imel govor generalni 

konzul Giuseppe D’Agosto; ta se je zahvalil italijanski narodni skupnosti, inštitucijam, upravam in 

šolam. 

 

Počastitev dneva Italijanske republike 

   

 

V ponedeljek 3. junija so v Narodnem muzeju v Ljubljani počastili dan Italijanske republike. V 

govoru, ki ga je imel v italijanskem, angleškem in slovenskem jeziku, je veleposlanik poudaril 

odlične odnose med Italijo in Slovenijo, pri čemer je posebno pozdravil italijansko manjšino v 

Sloveniji in slovensko v Italiji. Pomen dvostranskih odnosov je podčrtal tudi predsednik Odbora za 

zunanjo politiko Državnega zbora RS Matjaž Nemec. Med udeleženci so bili predsednik deželnega 

sveta Furlanije Julijske krajine Piero Mauro Zanin, deželni odbornik Furlanije Julijske krajine 

Pierpaolo Roberti in, na slovenski strani, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, minister za 

izobraževanje, šolstvo in šport Jernej Pikalo in državni sekretar za zunanje zadeve Dobran Božič. 

Sledila je otvoritev razstave Roma Aeterna. Mojstrovine rimskega kiparstva iz Fundacije Dina in 
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Erneste Santarelli; prikazanih je bilo 34 dragocenih kiparskih del iz obdobja od 1. st. pr. n. št. do 18. 

st., ki predstavljajo umetnostni in slogovni razvoj v Rimu, od antike do baroka. 

 

Seminar o italijanski tehnologiji za predelavo lesa 

 

 

Agencija ICE je organizirala v ponedeljek 17. junija na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) 

seminar o italijanski tehnologiji za predelavo lesa, ki velja za eno od najprodornejših panog 

italijanskega izvoznega sektorja. Navzoče sta, v imenu ustanov, ki jih zastopata, nagovorila 

veleposlanik Trichilo in generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. 

 

 

Sprejem banke Intesa Sanpaolo  

 

 

Ob odprtju novega sedeža v Ljubljani je banka Intesa Sanpaolo v sredo 19. junija priredila sprejem; 

hkrati so v Narodni galeriji odprli fotografsko razstavo. Navzoča je bila ga. Paola Angeletti, 

odgovorna na oddelku International Subsidiary Banks. 
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World Design Talks 

 

V petek 21. junija je potekal v prostorih Mestne občine Ljubljana (MOL) World Design Talk, 

posvečen 11. cilju trajnostnega razvoja Združenih narodov; ta obravnava trajnostna mesta in 

skupnosti. Prireditev je odprl župan MOL Zoran Janković, sledili so uvodni govori dekana 

Fakultete za oblikovanje prof. Nade Rožmanec Matičič, rektorja Univerze na Primorskem prof. 

Dragana Marušiča in veleposlanika Italije Paola Trichila. Navzoča je bila predsednica World 

Design Organization (WDO), Luisa Bocchietto. 

 

 

Julij 

Srečanje veleposlanika Italije Trichila s predsednikom italijanskega dela skupine prijateljstva 

med Italijo in Slovenijo, poslancem Matteom Luigijem Bianchijem 

 

Prvega julija 2019 je veleposlanik Trichilo sprejel v prostorih Veleposlaništva Italije v Ljubljani 

poslanca Mattea Luigija Bianchija, predsednika italijanskega dela skupine prijateljstva med Italijo 

in Slovenijo.  Skupaj sta nato obiskala Državni zbor (DZ) Republike Slovenije, kjer sta se sešla s 
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predsednikom Odbora za zunanjo politiko Matjažem Nemcem, predsednico skupine prijateljstva z 

Italijo Meiro Hot in poslancem italijanske narodne skupnosti v DZ Felicejem Žižo. 

RETRACE "A Systemic Approach for REgions TRAnsitioning towards a Circular Economy” 

 

V sredo 3. julija je potekal sklepni del projekta RETRACE, ki ga je koordinirala Politehnika iz 

Turina ob finančni podpori Interreg Europe. Navzoče so nagovorili minister za razvoj, strateške 

projekte in kohezijo RS Iztok Purič, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar 

Milič, direktor Interreg Europe Programme Erwin Siweris, in  veleposlanik Trichilo, ki je predstavil 

vse močnejše sodelovanje med Italijo in Slovenijo na tem področju. 

 

 

Stoletnica podpisa versajskega sporazuma 

 

V torek 9. julija je bila v pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti konferenca ob stoletnici 

podpisa versajske mirovne pogodbe. Prireditve - organizirala jo je Pomurska akademsko znanstvena 

unija (PAZU) - se je udeležil veleposlanik Italije Paolo Trichilo. Navzoči so bili župan Murske 

Sobote in vodja sektorja za strateške študije in analize na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike 

Slovenije, veleposlanik Stanislav Raščan, veleposlanik Japonske, veleposlanica Francije in 

odpravniki poslov veleposlaništev Velike Britanije in Združenih držav Amerike. 
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LET4CAP 

 

Od 8. do 10. julija je potekal na gradu Jable LET4CAP, Law Enforcement Training for Capacity 

Building, ki ga je priredil Center za evropsko prihodnost (CEP) skupaj s šolsko ustanovo Scuola 

Studi Avanzati di Sant’Anna iz Pize, poljsko policijo in agencijo Studiare Sviluppo italijanskega 

ministrstva za gospodarski razvoj. Ob zakjučku prireditve je veleposlanik Trichilo izročil 

udeležencem diplome. 

 

 

Avgust 

Koncert  komornega orkestra milanske Scale 

 

V okviru 67. festivala Ljubljana je nastopil 1. avgusta v Narodni galeriji v Ljubljani komorni 

orkester milanske Scale; izvajal je skladbe Giuseppeja Tartinija.  Vse od ustanovitve, leta 1982,  

nastopa orkester v številnih znanih  koncertnih dvoranah; večkrat sodeluje z najboljšimi 

inštumentalnimi in vokalnimi solisti. Koncert je potekal v okviru projekta tARTini, ki ga financira 

program čezmejnega sodelovanja Interreg Italija-Slovenija Evropske unije. 
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Festival Imago Sloveniae. Koncert ansambla Armoniosa 

 

V okviru letnega festivala Imago Sloveniae in ob sodelovanju Italijanskega inštituta za kulturo je v 

sredo 7. avgusta koncertiral v Narodni galeriji v Ljubljani italijanski ansambel Armonioso; gre za 

kvintet glasbenikov, ki nastopajo izključno s starimi oziroma sodobno predelanimi glasbili. Člani 

ansambla posvečajo dobršen del glasbenega izobraževanja sistematičnemu študiju glasbe XVII. in 

XVIII. stoletja. 

 

 

 

 

 

 

Festival Tartini, baročna opera Bacocco in Serpilia 

 

 
 

 

V nedeljo 25. avgusta je Festival Tartini, v sodelovanju z Italijanskim inštitutom za kulturo, gostil v 

minoritskem samostanu v Piranu orkester Cenacolo Musicale (Sacile, Pordenone), ki je pod 

umetniškim vodstvom Donatelle Busetto izvajal intermezzo Bacocco in Serpilla (1715 - 

1718)  Giuseppeja Marie Orlandinija.  
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67. Festival Ljubljana: opera Traviata v izvedbi Teatra Regia iz Turina 

 

V okviru 67. Festivala Ljubljana so zelo uspešno uprizorili operno predstavo La Traviata 

Giuseppeja Verdija, v izvedbi Teatra Regia iz Turina; operni pevci so nastopili v sredo 28. in v 

četrtek 29. avgusta v Cankarjevem domu v Ljubljani.  

 
Predstavo so omogočili Ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Italijanske 

republike, Veleposlaništvo Italije v Ljubljani in Italijanski inštitut za kulturo v okviru izvajanja 

sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Italijanske republike in Vlado 

Republike Slovenije. 

 

September 

Blejski strateški forum: New-Med Conference v partnerstvu z veleposlaništvom Italije, IAI in 

CEP 

 

Veleposlaništvo Italije je bilo, skupaj z italijanskim Inštitutom za mednarodne zadeve (IAI) in 

Centrom za evropsko prihodnost (CEP), pobudnik  New-Med konference z naslovom Conflict and 

Cooperation in the Mediterranean: Mare Nostrum or Global Space? 

Poleg inštituta IAI, ki ga je zastopal podpredsednik Ettore Greco, in CEP, sta prireditev podprli 

italijansko ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje, ustanova Compagnia di San 

Paolo - International Affairs in OVSE. Na dogodku, ki je potekal v okviru Blejskega strateškega 

foruma, je sodeloval, med drugim,  vodja slovenske delegacije parlamentarne skupščine OVSE 

Gregor Perič. 
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Month of Design: Big SEE Interior Design Awards 

17. mesec oblikovanja je potekal v znamenju vrste prireditev, 

ki so potekale v okolju, ki navdihuje to prireditev - Ljubljani. 

Italija je tokrat na njej sodelovala tretjič, zastopala pa jo je 

agencija ICE. Veleposlanik Paolo Trichilo je izročil, za 

kategorijo interior design, priznanja trem italijanskim studiem, 

ki so predstavili najboljše projekte. 

 

 

 

 

Mednarodni literarni festival Vilenica 

             

10. septembra je potekalo v Ljubljani srečanje z italijanskimi gosti mednarodnega literarnega 

festivala Vilenica: pesniki Silvio Bre, Mario Grazio Calandrone e Claudiom Damianijem. 

Veleposlanik Italije Trichilo se je v svojem govoru zahvalil prirediteljem festivala  zaradi 

pozornosti, ki so jo namenili Italiji; pri tem se je osredotočil na pomembnost literarnega dialoga 

med Italijo in Slovenijo.  

 

Konferenca Vojaškega odbora NATO 

 

Med 13. in 15. septembrom sta Republika Slovenija in 

Slovenska vojska gostili konferenco Vojaškega odbora NATO. 

Italijo je zastopal načelnik generalštaba obrambnih sil, general 

Enzo Vecciarelli. Konferenca je bila namenjena izmenjavi 

mnenj med načelniki obrambnih sil na področju varnosti in 

obrambe; na njej so podprli tudi mirovne misije zavezništva po 

svetu. 
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Oktober 

 

Global Start Up Program 

             

Na pobudo italijanske vlade je potekal petmesečni projekt, na katerem je sodelovalo pet mladih 

inovativnih in dinamičnih družb na področju t.i. smart mobility, ICT, krožne ekonomije in med-

tech; organizacijsko je pri tem sodelovala tudi agencija ICE. Na zaključni prireditvi, v Muzeju za 

novejšo zgodovino, je veleposlanik Italije Paolo Trichilo poudaril rezultate, ki so jih dosegla 

italijanska zagonska podjetja v Sloveniji, tudi po zaslugi sodelovanja med agencijo ICE v Ljubljani 

in družbo ABC Accelerator; ustvarjena je bila sinergija s številnimi poslovnimi možnostmi za 

mlade podjetnike. 

 

Razstava Mafija, bolečina, ljubezen režiserke Letizie Battaglia 

17. oktobra se je fotografinja Letizia Battaglia udeležila razstave njenih delih, v Galeriji Fotografija 

v Ljubljani. Prireditev – na njej je govoril tudi veleposlanik Trichilo – je sodila v okvir 

kinematografskega festivala Poklon viziji/Omaggio a una visione; ta se je zvrstil v sedmih 

slovenskih in italijanskih mestih. Nagrada Darko Bratina, ki jo podeljuje goriški Kinoatelje, je letos 

šla britanski režiserki Kim Longinotto, ki je posvetila zadnje delo, Shooting the mafia, prav 

fotografinji Letizii Battaglia.    
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Slovenija na plakatih zbirke Salce iz Trevisa 

 

Na pobudo Veleposlaništva Italije v Sloveniji in Italijanskega 

inštituta za kulturo v Ljubljani ter ob sodelovanju Narodne galerije v 

Ljubljani, Združenja muzejev Veneta in Združenja muzejev 

Furlanije-Julijske krajine so ob koncu oktobra odprli razstavo o 

Sloveniji, ki jo je pripravila ustanova Museo Nazionale Collezione 

Salce iz Trevisa; prikazani so bili eksponati iz obdobja med obema 

vojnama. Posebna pozornost je bila namenjena številnim razstavam 

in prireditvam, tudi mednarodno pomembnim, ki so tedaj potekale na 

tem območju, naravnim lepotam Slovenije in oglaševalskemu utripu. 

 

 

 

November 

 

4. Teden italijanske kulinarike v svetu 

 
 

18. novembra so odprli 4. Teden  italijanske kulinarike v svetu; niz temu posvečenih prireditev je 

trajal do 24. novembra. Osrednja tema je bila tokrat Kulinarično izobraževanje: kultura 

okusa, namen pa promocija italijanske kulinarične tradicije v svetu, kot simbolu italijanske 

identitete in kulture. V Ljubljani se je zvrstilo več dogodkov, ki sta jih organizirala Veleposlaništvo 

Italije in agencija ICE, vse v skladu s spoznanji prikazanimi v preteklih letih. Ob odprtju je 

veleposlanik Trichilo govoril o ovrednotenju mediteranske diete, kot temelju zdravega življenjskega 

sloga in uravnoteženega načina prehranjevanja; Italija in Slovenija se stikata na mediteranskem in 

kraškem območju, kjer proizvajajo  veliko izdelkov, ki so osnova pravilnega, zdravega in naravnega 

prehranjevanja. 
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Skupni odbor Slovenija - Furlanija julijska krajina 

 

19. novembra je potekalo v Kopru 4. zasedanje Skupnega odbora Slovenija - Furlanija Julijska 

krajina, ki sta mu predsedovala slovenski minister za zunanje zadeve Miro Cerar in predsednik 

avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga (spremljal ga je veleposlanik 

Trichilo).  V ospredju pogovorov so bila vprašanja, povezana z obema manjšinama, migracije in 

skupna kandidatura Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025.  

 

 

Predsednik deželnega sveta FJK Zanin na obisku v Ljubljani 

 

 

Na povabilo predsednika Državnega zbora Republike Slovenije Dejana Židana je bil 27. novembra 

na obisku v Ljubljani predsednik deželnega sveta avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine Piero 

Mauro Zanin (spremljal ga je veleposlanik Trichilo). Ob tej priložnosti so ga sprejeli, med drugimi, 

tudi državni sekretar za zunanje zadeve Dobran Božič in predstavniki Mestne občine. Zanin je v 

Narodni galeriji obiskal razstavo iz zbirke Salce (Treviso). 
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December 

Srečanje ministrov za zunanje zadeve v Rimu 

 

Ministra za zunanje zadeve, Luigi Di Maio in Miro Cerar, sta se srečala 6.12.2019 ob robu 

konference Rome MED. Teme pogovorov so bile krepitev dvostranskih odnosov, vključno z 

vprašanji, povezanimi z obema manjšinama, in sodelovanje v evropskem merilu in na ravni regij na 

raznih področjih. Oba ministra sta med drugim poudarila pomembnost gospodarskega sodelovanja; 

Italija je, z 8,4 milijardami evrov blagovne menjave v letu 2018, druga trgovinska  partnerica 

Slovenije. Kot primer sodelovanja so bile izpostavljene skupne mešane patrulje za preprečevanje 

nelegalnih migracij. Oba ministra sta potrdila, da imata obe državi podobne poglede v zvezi s 

širitvijo EU na Zahodni Balkan. 

 

Konferenca Best practices in European Family and Succession Law 

 

Dogodek je potekal v okviru evropskega projekta PSEFS (Personalized Solutions in European 

Family and Succession Laws), pri katerem sodelujejo univerza v Camerinu, kot koordinatorica, 

univerze v Ljubljani, na Reki in Almeiri ter Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica. 

Veleposlanik Trichilo in svetovalec Ivo Michele Polacco sta spregovorila pred več kot 100 

predstavniki iz družbenega življenja in pravne stroke iz različnih evropskih držav; pri tem sta 

poudarila vlogo, ki jo pri tem imajo diplomatska in konzularna predstavništva. 
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Izročitev odlikovanja OSI Luku Novaku 

 

V torek 17. decembra je veleposlanik Trichilo izročil Luku Novaku odlikovanje OSI (vitez reda 

zvezde Italije); navzoči so bili predstavniki vlade, državne uprave in kulture. Novak se ves čas 

zavzema za širjenje italijanske književnosti v Sloveniji in je živahen animator kulturnega dialoga 

med Italijo in Slovenijo. 

 

 

Zaključek mandata veleposlanika Trichila 

 

Ob zaključku štiriletnega mandata v Sloveniji se je veleposlanik Trichilo poslovil z govoroma na 

skupščini Italijansko-slovenskega foruma in na koncertu orkestra mandolin z Kopra, ki ga je 

organizirala italijanska narodna skupnost. Intervju z njim je dostopen na spletni strani RTV Koper, 

oddaja TUTTOGGI Attualità 20. decembra 2019. 


