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Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu 
predsednik
g. Miro Petek

Odbor za zunanjo politiko
predsednica
g. Janja Klasinc

ZADEVA : ZAHTEVA ZA SKLIC NUJNE SEJE

Spoštovani, 

na podlagi drugega odstavka 48. člena Poslovnika v PS Zares zahtevamo, da se skliče skupna 
nujna seja Komisije in Odbora z naslednjo točko dnevnega reda: 

1. Vpliv notranjepolitičnih manipulacij glede vprašanja dostopa do arhivov nekdanje 
SDV  na  pogajanja  o  dvojezičnih  krajevnih  tablah  na  avstrijskem  Koroškem  in 
poslabšanje  položaja  slovenske  manjšine  v  odnosu  do  avstrijskih  oblasti, 
poslabšanje položaja slovenske manjšine v Italiji ter poslabšanju ugleda Republike 
Slovenije v svetu

Obrazložitev sklica  nujne seje:

3. februarja letos se je v Celovcu začel nov krog pogajanj o dvojezičnih krajevnih tablah na  
avstrijskem Koroškem, na katerem so začrtali smernice na načelni ravni, končna rešitev pa naj 
bi zajela tudi druga nerešena vprašanja manjšine. Pogovori potekajo o dveh tematskih sklopih, 
in sicer o rešitvi vprašanja dvojezičnih krajevnih napisov ter o rešitvi manjšinskih tem kot so 
financiranje  slovenske  glasbene  šole,  dvojezičnih  otroških  vrtcev  in  manjšinskih  medijev. 
Pogovorom bo sledil  krog  pogajanj  z  župani  občin  ter  nato  s  predsedniki  političnih  strank. 
Področje dvojezičnih krajevnih tabel naj bi uredili z ustavnim zakonom

Po našem mnenju gre za pravi korak v smeri reševanja odprtih vprašanj slovenske manjšine in 
zato velja  pohvaliti  prizadevanja  Avstrije  za  rešitev  odprtih  vprašanj  slovenske manjšine  na 
avstrijskem Koroškem.  Kot  kaže se  je  ustvarilo  primerno vzdušje,  ki  bi  lahko pripomoglo k 
oblikovanju dokončne rešitve manjšinske problematike ter podlago za uspešnejše sodelovanje 
Republike Slovenije in republike Avstrije tudi v prihodnje.

V poslanski skupini Zares smo prepričani, da nam v luči omenjenih pogovorov notranjepolitične 
manipulacije glede dostopa do arhivov nekdanje SDV,  ki slonijo na potvarjanju zgodovinskih 
dejstev, nenavadnih interpretacijah predpisov in zamolčanih dejstvih, ustvarjanju teorij zarote, 



natolcevanju o rehabilitaciji nekdanjih in sedanjih politikov in funkcionarjev, ki so oziroma naj bi 
bili   seznanjeni  z  dejanji  takratne  SDV  oz.  bombnimi  napadi  v  Velikovcu  na  avstrijskem 
Koroškem v 70. letih prejšnjega stoletja, izrečenih obtožbah, da gre za konec pravne države, 
začetek državnega udara, da je bilo gradivo iz arhiva odtujeno nepooblaščeno in da se nikoli ne 
bo izvedelo kaj je bilo iz arhiva odtujeno, ne bodo koristile  pogajanjem slovenske manjšine o 
dvojezičnih  krajevnih  tablah  na  avstrijskem  Koroškem  kot  tudi  ne  splošnemu  izboljšanju 
politične klime v odnosih s sosednjimi državami.

Svobodnjaki  na  avstrijskem Koroškem so namreč pogajanja  o  rešitvi  vprašanja  dvojezičnih 
krajevnih  tabel  že  povezali  z  razpravo  o  dostopnosti  arhivov  nekdanje  SDV  in  obtožbah 
nekaterih vidnejših predstavnikov slovenske manjšine, da so sodelovali z SDV. Vodja poslanske 
skupine FPK v celovškem deželnem zboru Kurt Scheuch je namreč že lani spomladi ob ustavni  
obtožbi  SDS  zoper  predsednika  republike  zahteval  prekinitev  vseh  pogajanj  o  dvojezičnih 
krajevnih tabel, dokler ne bi razkrili ozadje omenjenih bombnih napadov in povezanost koroških 
Slovencev z njimi. In v ta namen je bila ustanovljena celo preiskovalna komisija.

Ta izrazito ideološka in politična fronta, ki jo je vzpostavila največja opozicijska stranka SDS, po 
našem  mnenju  bremeni  omenjene  pogovore  in  meče  senco  na  legitimnost  predstavnikov 
slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem.

V Poslanski  skupini  Zares  smo zaskrbljeni  nad politikantstvom največje  opozicijske  stranke 
SDS,  ki  se na račun notranjepolitičnih  potreb  igra  z ugledom in  dostojanstvom pripadnikov 
slovenske manjšine v zamejstvu, ki so v preteklosti delovali v skladu z interesi pripadnikov te 
manjšine.  Napadi in neutemeljene obtožbe SDS neposredno negativno vplivajo na pogajalska 
izhodišča in slabijo položaj slovenske manjšine v odnosu do avstrijskih oblasti. 

Postavlja se nam vprašanje, ali si SDS ne želi, da bi dosegli napredek v reševanju manjšinske 
problematike v Italiji in Avstriji v času mandata te vlade. 

Sicer pa je ravno lani poteklo 35 let od tedaj, ko so bili v italijanskem kraju Osimo pri Anconi  
podpisani sporazumi med Jugoslavijo in Italijo. Osimski sporazumi so ustvarili trdno podlago za 
višjo  stopnjo  sodelovanja  med državama in  so  še  vedno  ena  najpomembnejših  in  ključnih  
mednarodnih pogodb med Slovenijo in Italijo. Postopna normalizacija odnosov med državama, 
najprej  med  Jugoslavijo  in  Italijo  ter  kasneje  sodelovanje  med Slovenijo  in  Italijo,  sta  med 
drugim tudi ustvarila okoliščine za kasnejši sprejem zaščitnega zakona za slovensko manjšino v 
Italiji leta 2001. Kljub temu, da so Osimski sporazumi nastali v drugačnih časih in okoliščinah,  
pa z določbami, ki se nanašajo na položaj narodnih skupnosti, predstavljajo temeljno in trajno 
podlago za razvoj  manjšine in odnose med Republikami Slovenijo in Italijo.  Zato po našem 
mnenju politikantstvo glede vprašanja dostopa do arhivov nekdanje SDV ogroža tako slovenske 
nacionalne interese glede Italije kot tudi vprašanje in položaj slovenske manjšine v Italiji .

V  poslanski  skupini  Zares  smo  prepričani,  da  je  takšno  ravnanje  SDS,  ki  za  dosego 
dnevnopolitičnih ciljev zlorablja ljudi in dogodke iz preteklosti  in z njimi manipulira, nizkotno, 
neodgovorno in nedržavotvorno.

Da bi lahko na Komisiji in Odboru opravili  korektno in kvalitetno razpravo o predlagani točki  
dnevnega reda, predlagamo, da na sejo povabite:
g. Janeza Janšo, bivšega predsednika vlade RS, sedaj poslanca SDS,
g. Dimitrija Rupla, bivšega ministra za zunanje zadeve,
g. Samuela Žbogarja, ministra za zunanje zadeve,
g dr. Boštjana Žekša, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu
predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev g. Valentina Inzka, 
predsednika Zveze slovenskih organizacij g. Marjana Sturma, 
predsednika Skupnosti koroških Slovencev g. Bernarda Sadovnika,
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predsednika Sveta slovenskih organizacij, g. Draga Štoka,
predsednika Slovenske kulturno-gospodarske zveze g. Rudija Pavšiča,
g. Marka Dumpelnika in g. Matevža Grilca, nekdanja funkcionarja Narodnega sveta koroških 
Slovencev .

Predlagamo, da Komisija in Odbor glasujeta o naslednjem predlogu sklepa:  

Sklep :

Komisija DZRS za  za odnose s Slovenci  v zamejstvu in po svetu ter Odbor DZRS za 
zunanjo politiko  menita da izrečene obtožbe in notranjepolitične manipulacije SDS, da 
naj bi nekdanja SDV sodelovala s slovenskimi organizacijami v zamejstvu in da naj bi pri  
terorističnih  akcijah  SDV  sodelovali  njihovi  vidni  člani  predstavljajo  neodgovorno  in 
nedržavotvorno  politično  ravnanje,  ki  negativno  vpliva  na  pogajalska  izhodišča  za 
pogajanja  o  dvojezičnih  krajevnih  tablah  na  avstrijskem  Koroškem  in  slabi  položaj 
manjšine v odnosu z avstrijskimi oblastmi, slabi  položaj slovenske manjšine v Italiji  ter 
škoduje ugledu Republike Slovenije v svetu.

3


