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Ljubljana – O razmerah, ki jih je vzpodbudil predlog spremembe
deželne ustave avstrijske Koroške, se je predsednik republike
Borut Pahor danes pogovarjal z veleposlanico Avstrije v
Sloveniji Sigrid Berko.
Veleposlanica je, so sporočili iz predsednikovega urada,
predstavila zakonsko in politično ozadje predloga spremembe
deželne ustave. Predlog je bil mišljen v dobri veri, je
pojasnila.
Iz urada predsednika republike so sporočili, da sta se z
veleposlanico strinjala, da je potrebno v dialogu poiskati
rešitev, ki bo v prvi meri sprejemljiva za slovensko manjšino
na avstrijskem Koroškem.
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Na posnetku je predsednik republike v pogovoru pred letom z
nekdanjim predsednikom ustavnega sodnišča Petrom Jambrekom,
kako izbirati nove ustavne sodnike.
Predsednik republike, ker se stranke ne morejo dogovoriti,
koga bi lahko večinsko podprle, že nekoliko zamuja s
predlogom. Poslanske skupine, je opozoril, želijo odločati o
predlogu za štiri ustavne sodnike šele po uskladitvi in
izvolitvi članov fiskalnega sveta.
Pahor upa, da bo glasovanje o novih ustavnih sodnikih vendarle
še na marčni seji. Sicer bodo dosedanjim podaljšani mandati.
Parlamentu bi že januarja moral predlagati kandidate.
Na zaplete v Avstriji se je, tudi na spletnih omrežjih, odzval
premier Miro Cerar.

[ODZIV]
Predlog, da se kot uradni deželni jezik Koroške v novi
deželni ustavi navede zgolj nemški jezik je nedopusten!
pic.twitter.com/OMd1HNKvX2
— dr. Miro Cerar (@MiroCerar) February 16, 2017

Manj je slišati, kaj delajo slovenski diplomati v Avstriji.
Slovenijo na Dunaju še do avgusta zastopa veleposlanik Andrej
Rahten, pred njim so bili veleposlaniki v Avstriji Aleksander
Geržina, Ernest Petrič, Ivo Vajgl in takoj po osamosvojitvi
Katja Boh.
Za

naslednico

Rahtena

je

vlada

predlagala

zdajšnjo

veleposlanico na Madžarskem Ksenijo Škrilec, ki pa se mora še
predstaviti poslancem, kar poteka za tesno zaprtimi vrati in
skrito javnosti, kandidatka pa mora dobiti tudi soglasje
Avstrije.
Med poslanci je slišati kritike, da je imel na Dunaju Rahten
zadnja leta težave, in da Škrilčeva tudi ni posrečena izbira
za veleposlanico v državi, s katero imamo pomembne, a tudi
precej zapletene odnose.

