Н.Е. Милан Предан, вонреден и ополномоштен амбасадор
Во септември 2020 година, тој ја презеде функцијата седми амбасадор на Република
Словенија во Република Северна Македонија. Пред тоа, неговиот дипломатски пат го
водеше во Клагенфурт, каде беше генерален конзул помеѓу 2015 и 2019 година, во
Белград, каде беше заменик-амбасадор помеѓу 2010 и 2014 година, во Софија, каде
беше претседател на словенечкото претседателство со ЕУ во 2008 година и во Трст,
каде што помеѓу 2002 и 2005 година во Извршниот секретаријат на Централноевропската иницијатива (ЦЕИ) служеше како заменик-генерален директор на оваа
централна организација. Неодамна во Министерството за надворешни работи работеше
во областа на економската дипломатија, па дури и порано - меѓу другото - како
координатор за регионални иницијативи во Централна и Југо-источна Европа и како
претседател на словенечкиот дел од мешаните комисии со Фландрија и Валонија.
Тој е дипломат со долга медиумска кариера, бидејќи во дипломатијата влезе во 2001
година по повеќе од две децении работа во новинарството. Тој се приклучи на Марибор
Вечер, вториот по големина словенечки дневен весник, во 1977 година, пред да
дипломира една година подоцна за новинарство на Факултетот за политички науки,
социологија и новинарство на Универзитетот во Љубљана (сега Факултет за
општествени науки), каде што студирал помеѓу 1973 и 1978 година. Пред тоа, го
посетувал средното училиште во Марибор и ја завршил својата последна година од
средното училиште во Сан Хозе, Калифорнија, како дел од тогашната размена на
студенти од Америка и Југославија. Во Вечер, го помина патот од новинар почетник во
главен и одговорен уредник до директор на целата издавачка компанија. Тој го водеше
весникот како негов главен уредник за време на неговиот најуспешен период од 1990
до 2000 година и како директор на компанијата помеѓу 2006 и 2008 година, кога
привремено ја прекина дипломатската кариера.
Превел неколку фиктивни книги од англиски и германски јазик и автор е на книга за
историјата на словенечките влади за време на поранешна СФРЈ (1990) и на збирка
статии за националните малцинства во Централна, Источна и Југо-источна Европа
(2004). Зборува англиски и германски јазик а ги владее и италијанскиот и францускиот
јазик, хоби му се спортот и музиката. Оженет е со новинарката Дарка Звонар Предан,
имаат син и ќерка.

