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V vrsti mojih pogovorov s prijatelji in znanci, ki jih prireja KUD Utrip, bo tokrat 
naš gost moj študijski kolega s celjske gimnazije in slavistike ter svetovne 
književnosti na ljubljanski Filozofski fakulteti novinar, prevajalec in diplomat  

 

Anton Rupnik. 

 

 Bil je na veleposlaništvu v Parizu (1965/66) in na konzulatu v Zürichu 
(1966-1970), nato se je zaposlil pri časopisu Delo, kjer je bil med drugim tudi 
urednik Teleksa, dopisnik iz Bonna (1973-1977) in iz Moskve (1986-1992). Poleg 
tematskih podlistkov v Delu in razprav v teoretičnih revijah je objavil tri 
monografije. Knjigo o ZRN z naslovom V znamenju D je leta 1983 izdala 
zagrebška založba Globus (v slovenščini in hrvaščini), knjiga o Švici z naslovom 
Švicarska čarobna formula CH pa je izšla leta 1988 in je dobila Kajuhovo 
nagrado.  

 Z naslovom Tretji Rim je leta 1999 objavil knjigo o Rusiji nekoč in danes. V 
njej so opisani prelomni dogodki iz časov perestrojke. Bil je priča najbolj 
razburljivih časov, ko sta Mihail Gorbačov in Boris Jelcin razstavlja la Sovjetsko 
zvezo. Decembra 1992 se je zaposlil v slovenski diplomaciji. Od leta 1994 do 
1997 je bil na veleposlaništvu v Moskvi v dolžnosti pooblaščenega ministra. V 
Moskvi je bil  priča zatonu Borisa Jelcina ter vzponu Vladimirja Putina, ki želi 
ponovno sestavljati, kar sta Gorbačov in Jelcin razstavila.  

 Na ministrstvu za zunanje zadeve je bil državni podsekretar in vodja 
sektorja za sosednje države. Od 1998 do 2002 je delal kot namestnik 
generalnega direktorja izvršnega komiteja Srednjeevropske pobude (SEP) v 
Trstu. Nato je bil še v Kazahstanu vodja misije OVSE-ja (2003-2004).  

  
Vedno je bil duhovit in malce hudomušen sogovornik, zato lahko pričakujemo 

vedro modrovanje o nekdanjih in zdajšnjih razmerah pri nas in po svetu.  

 

 

Na srečanje z Antonom Rupnikom  vas  

v soboto, 22. aprila 2017, ob 19. uri  

v avlo osnovne šole na Rečici  

prijazno vabita Bert Savodnik in KUD Utrip.  
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