
ŽIVLJENJEPIS 
 

mag. BLANKA  JAMNIŠEK, veleposlanica 
 

Datum in kraj rojstva: 30.06.1960, Celje, Slovenija 

 

Izobrazba, nazivi:  

1978-1982 - Univ. dipl. psiholog, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani;  za diplomsko            

                    delo Zoretova nagrada OZN  

1985-  strokovni izpit za delo pri zunanjetrgovinskih poslih, Gospodarska zbornica Slovenije  

1998-1999 -  Specialistka mednarodnih odnosov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v   

                     Ljubljani,  Diplomatska akademija 

2000-2001 – Magister- Master of Arts in International Politics, Bruselj, Centre Européen des   

                     Recherches  Internationales et Stratégiques (CERIS) in Université de Paris XI,  

                     Faculté Jean Monet,  Magnum cum laude 

2016-2019  - Master Coach  NLP (nevrolingvistično programiranje), certifikati: NLP praktik,         

                      NLP Coach, NLP Master, NLP Master Coach, Inštitut za nevrolingvistično      

                      programiranje, Ljubljana 

2019-2020 -  Mediatorka, Zavod Rakmo, Ljubljana, certificirana za družinsko mediacijo 

 

Delovne izkušnje: 

1983-1991    skupina Kompas International d.d, marketing in komerciala na več lokacijah  

1991-1993    Ministrstvo RS za informiranje, svetovalka za promocijo Slovenije, npr.   

                     pobudnica projekta "Slovenska hiša" na olimpijadah (Albertville, Barcelona '92) 

1993 -1994   Adria Mobil d.d., svetovalka uprave 

1994             Urad vlade RS za informiranje, svetovalka vlade za promocijo Slovenije 

1994-1996    Ministrstvo za obrambo RS, vodja Službe za stike z javnostmi 

1996-2015    Ministrstvo za zunanje zadeve RS,  diplomatske naloge  

- v Sloveniji: 1996-1998 zadolžena za ZDA,  Kanado, Veliko Britanijo, Irsko  

               2003-2011 članica EU COSCE, članica projektne skupine za   

               predsedovanje OVSE, slovenska predstavnica v Trojki OVSE,  

               članica Projektne skupine za predsedovanje Odboru ministrov  

               Sveta Evrope,  vodja Sektorja za OVSE in Svet Evrope 

-v tujini: 1998-2003 svetovalka v Misiji RS pri zvezi NATO in ZEU v  Bruslju,         

               2011-2015 vodja Misije RS pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih  

               organizacijah na Dunaju, veleposlanica-stalna predstavnica RS,   

od 2005- avtorica  in koordinatorka projekta izobraževanja za otrokove pravice 

"Naše pravice", ki se izvajal v 26 državah in se še izvaja 

2015- 2021  nacionalna kontaktna točka za odgovornost zaščititi (R2P) in zadolžena za  

                    številne dosjeje na Sektorju za človekove pravice  

2016-           namestnica vodje slovenske delegacije pri Mednarodni zvezi za spomin na    

                    holokavst (IHRA) 

2021-          Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov,  nacionalna kontaktna  

                    točka za odgovornost zaščititi R2P,  koordinatorka projekta  izobraževanja za                        

                    pravice otrok "Naše pravice" 

Jeziki:  

angleščina (C1), hrvaški, srbski, bosanski, črnogorski jezik (C1), 

nemščina (B1), francoščina (B1), češki jezik (A1), italijanščina (A1). 

 

Zakonski stan: poročena, mati 4 otrok 


