Неговата екселенција проф. д-р Милан Јазбец, вонреден и ополномоштен
амбасадор
Проф. д-р Милан Јазбец е шести амбасадор на Република Словенија во Република
Северна Македонија (акредитивните писма ги предаде во четврток, 28 септември 2016
година). Истовремено е и редовен професор по дипломатија на Универзитетот во
Љубљана (предава дипломатија на постдипломските студии за државни и европски
студии во Крањ ).
Тој бил четврт словенечки амбасадор во Турција (2010-2015), нерезидентно
акредитиран и за Азербејџан, Иран, Ирак, Либан и Сирија, ополномоштен министер во
словенечката амбасада во Стокхолм (1996-2000, дипломатско покривање на петте
нордиски и трите балтички земји). Исто така бил последен југословенски (1991) и прв
словенечки конзул (1992-1995) во Клагенфурт.
Во Министерството за надворешни работи раководел со конзуларниот сектор (1996),
со секторот за планирање на политики и истражување (2006-2010) и со секторот за
европски држави (2015-2016), исто така бил државен секретар за одбрана во
Министерството за одбрана на Република Словенија (2000-2004).
Тој е автор, коавтор, уредник и ко-уредник на 48 книги, објавени во шест јазици (една
третина од нив од областа на дипломатијата), и повеќе од сто статии од областа на
дипломатијата, безбедноста и одбраната. Својот докторат го завршил на Универзитетот
во Клагенфурт (2000), завршил дипломатско училиште во Белград (1988), а
дипломирал новинарство (1981) и одбрана (1983) на Факултетот за општествени науки
во Љубљана.
Има долга и истакната кариера во областа на дипломатијата, бизнисот, новинарството
и политиката. Предавал на разни универзитети, како што се Универзитетот
„Колумбија“ во Њујорк, на Дипломатската академија во Виена, и во Турција на
универзитетите „Билкент“, „МЕТУ“ и „Анкара“. Тој е член на Словенечкото друштво
за меѓународни односи, на Словенечкото друштво за политички науки. Исто така е
меѓународен уредник на списанието „Европска перспектива“ како и член на
словенечкиот ПЕН.
Воениот рок го отслужил во македонскиот град Штип од октомври 1981 до март 1982
година.
Во март 2005 година го добил високото австриско државно одликување, „Голема
ѕвезда на Орденот за заслуги за Република Австрија“. Пишува месечен блог за
дипломатија за „Дипло“.

