
Zgodovinski oris delovanja apostolske nunciature v Republiki Sloveniji 

 

Apostolska nunciatura v Ljubljani je diplomatsko predstavništvo Svetega sedeža v Republiki 

Sloveniji. Papeško predstavništvo ima diplomatski značaj in status veleposlaništva. Apostolski 

nuncij je osebni in stalni predstavnik papeža tako v Katoliški Cerkvi kot pri oblasteh Republike 

Slovenije. 

Poslanstvo apostolskega nuncija je, da tesneje in bolj učinkovito izraža skrb rimskega papeža 

za dobro Slovenije. V soglasnem delovanju s škofi bdi nad poslanstvom Cerkve s tem, da 

vzdržuje stike s civilnimi oblastmi, Cerkvijo ter drugimi krščanskimi in verskimi skupnostmi. 

Državljani Slovenije smo leta 1990 izrazili željo po neodvisnosti, ki je bila ustavno določena 

tudi z referendumom leta 1991. Mednarodna skupnost je izbiro Slovencev priznala v skladu z 

Listino Združenih narodov in Helsinških sporazumov. 

Sveti sedež je neodvisnost Republike Slovenije uradno priznal 13. januarja 1992. Temeljna 

izhodišča za ta korak so bila spoštovanje pravice narodov do samoodločbe; zavračanje 

uporabe sile ter sprejemanje dialoga kot edinega sredstva za doseganje pravičnih in mirnih 

rešitev. Odločitev Svetega sedeža je k takšnemu razmišljanju pomagala tudi drugim državam. 

Papež Janez Pavel II. (1978–2005) je za prvega apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji 24. 

junija 1992 imenoval naslovnega nadškofa v Doclei in tedanjega nuncija na Malti ter v 

Republiki San Marino s sedežem na Malti msgr. Piera Luigija Celato. Obisk predsednika 

Republike Slovenije Milana Kučana (1992), predsednikov vlad (1992 in 1993) in drugih 

ministrov v Vatikanu so okrepili odnose med državama. Sveti sedež je 19. februarja 1993 tudi 

potrdil statut samostojne Slovenske škofovske konference. 

Po premestitvi nuncija Celate februarja 1995 je v kratkem obdobju ad interim posle 

neposredno iz Vatikana vodil msgr. Xavier Desire. Papež Janez Pavel II. je 26. julija 1995 za 

prvega stalnega nuncija v Ljubljani imenoval naslovnega nadškofa v Biblu, do takrat 

apostolskega nuncija v Alžiriji in Tuniziji ter apostolskega delegata v Libiji msgr. Edmonda 

Farhata. 

Tretji apostolski nuncij v Republiki Sloveniji msgr. Marian Oleš je službo nastopil 17. decembra 

2001, vendar zaradi zdravstvenih razlogov na tem mestu ni dolgo ostal. 

Papež Janez Pavel II. je 15. maja 2002 za četrtega apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji 

imenoval nadškofa Giuseppa Leanzo, 9. aprila 2003 pa za petega nuncija naslovnega nadškofa 

v Tamadi in dotedanjega apostolskega nuncija v Argentini msgr. Santosa Abrila y Castellója. 

Msgr. Castelló je bil hkrati imenovan tudi za apostolskega nuncija v Bosni in Hercegovini. 

Papež Benedikt XVI. je 10. februarja 2011 za šestega apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji 

s funkcijo apostolskega delegata na Kosovu imenoval naslovnega nadškofa mesta Caorle in 

dosedanjega apostolskega nuncija na Madžarskem msgr. Juliusza Janusza. 

 

Predstavitev apostolskega nuncija in apostolske nunciature 



Apostolski nuncij 

Apostolski nuncij (lat. nuntius – odposlanec) je stalni diplomatski predstavnik Svetega sedeža 

pri neki državi ali mednarodni organizaciji. Apostolski nuncij ima po Dunajski konvenciji iz leta 

1961 status izrednega in pooblaščenega veleposlanika. 

Od Dunajskega kongresa leta 1815 naprej so nunciji tradicionalno tudi dekani diplomatskega 

zbora, zlasti v državah, kjer je katoliška veroizpoved uradna ali večinska. Dekani diplomatskega 

zbora imajo s praktičnega vidika vlogo pogajalca med diplomatskim zborom kot celoto in 

gostujočimi civilnimi oblastmi glede uresničevanja določil Dunajske konvencije in uveljavljanja 

diplomatske imunitete. 

Nuncij je hkrati tudi osebni predstavnik papeža pri krajevni Katoliški Cerkvi in opravlja notranje 

cerkvene naloge v skladu z določili cerkvenega prava. V tej vlogi je na primer vpleten v 

postopek izbire in imenovanja novih škofov v škofijah na ozemlju države, kjer opravlja 

diplomatsko službo, posodablja spisek duhovnikov, ki jih škofje občasno predlagajo kot 

primerne za škofovsko službo, v papeževem imenu pa umešča tudi novoimenovane škofe. 

Znotraj cerkvene hierarhije imajo apostolski nunciji naziv naslovni škofje. 

 

Apostolski nunciji v Republiki Sloveniji 

Nadškof msgr. Jean-Marie Speich (2019 –)  
Nadškof msgr. Juliusz Janusz (2011–2018) 
Nadškof msgr. Santos Abril y Castelló (2003–2011) 
Nadškof msgr. Giuseppe Leanza (2002–2003) 
Nadškof msgr. Marian Oleš (2001–2002) 
Nadškof msgr. Edmond Farhat (1995–2001) 
Nadškof msgr. Pier Luigi Celata (1992–1995) 
 

Apostolska nunciatura 

Diplomatsko predstavništvo Svetega sedeža se imenuje apostolska nunciatura. Poleg 

apostolskega nuncija, ki je vodja diplomatske misije, lahko misijo sestavljajo še svetovalci, 

avditorji in tajniki nunciature. Nunciatura je po določilih mednarodnega prava enakovredna 

veleposlaništvu. 

Sveti sedež ima trenutno sklenjene polne diplomatske odnose s 178 državami. Pri OZN ima 

status države opazovalke, je član v sedmih in opazovalec pri osmih organizacijah ali agencijah 

ZN. Status člana ali opazovalca ima tudi pri petih regionalnih mednarodnih organizacijah (npr. 

Arabska liga). Poleg tega diplomatske odnose vzdržuje z Evropsko unijo, Suverenim malteškim 

viteškim redom in ima posebno diplomatsko misijo pri Organizaciji za osvoboditev Palestine 

(PLO). 

http://www.vatican.va/

