SH.T. Milan Predan, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe i Fuqiplotë
Në Shtator 2020, ai mori detyrën si Ambasadori i shtatë i Republikës së Sllovenisë në
Republikën e Maqedonisë së Veriut. Para kësaj, rruga e tij diplomatike e çoi atë në
Klagenfurt, Austri, ku ai ishte konsull i përgjithshëm midis 2015 dhe 2019, në Beograd, ku
ishte zëvendës ambasador midis 2010 dhe 2014, në Sofje, ku ai drejtoi Zyrën e Presidencës
Sllovene të BE në vitin 2008, dhe në Trieste, ku ai shërbeu si zëvendës drejtor i përgjithshëm
në Sekretarinë Ekzekutive të Nismës së Evropës Qendrore (CEI). Një vit para marrjes së
pozicionit aktual ai punoi në Ministrinë e Punëve të Jashtme në fushën e diplomacisë
ekonomike, ndërsa detyrat e tij të mëparshme të punës në MPJ ishin, ndër të tjera, koordinator
për iniciativat rajonale në Evropën Qendrore dhe Jug-Lindore dhe kryetar i pjesës sllovene të
komisioneve të përziera me Flandër dhe Valoni.
Ai është një diplomat me një karrierë të gjatë mediatike, pasi hyri në diplomaci në 2001 pas
më shumë se dy dekadash punë në gazetari. Ai u bashkua me Večer, gazeta e dytë më e
madhe e përditshme sllovene, e botuar në Maribor, në 1977, një vit para se të mbaronte
gazetarinë në Fakultetin e Shkencave Politike, Sociologjisë dhe Gazetarisë në Universitetin e
Ljubljanës (tani Fakulteti i Shkencave Sociale), ku ai studioi midis 1973 dhe 1978. Më parë
ndoqi tre vjet gjimnaz në Maribor dhe përfundoi vitin e tij të fundit të shkollës së mesme në
San Jose, California, në kuadrin e programit të shkëmbimit të studentëve AmerikanoJugosllavë. Në Večer, ai kaloi nga fillestari gazetaresk në kryeredaktor dhe më pas u bë
drejtues i gjithë ndërmarrjes botuese. Drejtoi gazetën si kryeredaktor gjatë periudhës së saj më
të suksesshme midis 1990 dhe 2000 dhe si menaxher i përgjithshëm i kompanisë midis 2006
dhe 2008; gjatë kësaj periudhe, ai pezulloi përkohësisht karrierën e tij diplomatike.
Ka përkthyer disa libra të trilluar nga gjuha angleze dhe gjermane në atë sllovene. Si autor, ai
shkroi një libër mbi historinë e qeverive Sllovene gjatë ish-Jugosllavisë (1990) dhe redaktoi
një koleksion artikujsh për pakicat kombëtare në Evropën Qendrore, Lindore dhe Jug-Lindore
(2004). Flet rrjedhshëm anglisht dhe gjermanisht, ai gjithashtu flet italisht dhe frëngjisht, hobi
i tij janë sportet dhe muzika. Është i martuar me gazetaren Darka Zvonar Predan dhe kanë një
djalë dhe një vajzë.

