
Živeti v miru –  
za milijone ljudi po 
svetu so to le sanje 
Živeti v miru. Brez strahu, da bo na vaš dom priletela 
bomba. Brez strahu, da bo vaše najbližje na poti v 
trgovino pokosil ostrostrelec. Brez strahu, da vas bo 
država zaprla in poslala pred sodišče, ker se zavzemate 
za človekove pravice. Brez strahu, da boste zaradi 
svoje spolne usmerjenosti ali etnične pripadnosti tarča 
napadov in nadlegovanja, pa vas oblast ne bo zaščitila 
... Za milijone ljudi so to le sanje.

Hennan Karajoul in sherihan issio sta s sinom Kahramanom morala zbežati iz sirskega 
alepa. norveška jih je preselila iz sirije in jim omogočila, da so si v oslu na novo 
ustvarili življenje. tako jim je omogočila, da so na varen način prišli do zaščite.
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Danes je v svetu kar 60 milijonov ljudi, ki so morali v strahu za 
svoje življenje in varnost zbežati s svojih domov. 
Okoli 40 milijonov otrok, žensk in moških je razseljenih znotraj svojih držav 
(notranje razseljeni), preostalih 20 milijonov je bilo prisiljenih svojo domovino 
zapustiti (begunci). 

Za veliko večino, kar 86 % vseh 
begunk in beguncev, skrbijo države 
v razvoju. Bogatejši, razviti svet jim 
že dolga leta ne pomaga dovolj: niti 
finančno niti s preseljevanjem dela 
beguncev v svoje države. Takšno 
pomanjkanje solidarnosti ima tragične 
posledice za življenja beguncev. 
Ti pogosto životarijo v begunskih 
taboriščih ali pa so potisnjeni v 
kremplje izkoriščevalskih tihotapcev in prisiljeni ubirati nevarne poti v želji, da 
pridejo na varno. Tisoči vsako leto pri tem izgubijo življenja. 

Mednarodna skupnost držav, vključno z Evropsko unijo in Slovenijo, bi se 
lahko in se mora bolj izkazati pri skrbi za begunke in begunce, ki so eni najbolj 
ranljivih ljudi na svetu. To ni zgolj moralna, ampak tudi pravna obveznost!

preganjanje, zatiranje, 
groŽnja smrti, porušene 
šole in bolnišnice …
V 21. stoletju pred očmi svetovne javnosti potekajo številni krvavi 
oboroženi spopadi, pa tudi brezobzirni napadi na svoboščine in 
pravice ljudi v državah, kjer sicer ni vojne. 
Nedolžne žrtve konfliktov so običajni ljudje, civilisti, ki jim pogosto ne 
preostane drugega, kot da v strahu za življenje zberejo vse svoje prihranke, 
vzamejo najnujnejše in se z družinami podajo iskati varnost in zatočišče. Doma 
jim ne preti le smrt, ampak je večinoma onemogočeno tudi normalno življenje: 
šole, bolnišnice in infrastruktura so porušeni, njihovih služb ni več … Večinoma 
so v Evropo v letih 2015 in 2016 bežali ljudje iz Sirije, Afganistana, Iraka in 
Eritreje. 

V Siriji je v krvavem spopadu po ocenah Združenih narodov (ZN) umrlo že 
četrt milijona ljudi, 7,6 milijona pa jih je moralo zbežati s svojih domov, od 
tega 4,6 milijona preko sirskih mej. Civilisti so žrtve bombardiranj, pobojev in 
dolgotrajnih obleganj, ko jim zajetim primanjkuje hrane in zdravstvene oskrbe. 

V Iraku se varnostna situacija vedno bolj slabša. Oborožena skupina Islamska 
država izvršuje etnično čiščenje, pobija pripadnike verskih manjšin, ženske 
ugrablja za spolne sužnje. Vladne sile izvajajo zunajsodne poboje in mučijo 
zapornike. 

Vedno večje so tudi nevarnosti v Afganistanu. ZN so v prvih šestih mesecih leta 
2015 zabeležili 1592 ubitih civilistov in 3329 ranjenih. Odgovornost za 70 % 
civilnih žrtev je bila pripisana talibanom in drugim uporniškim skupinam, 16 % 
pa provladno usmerjenim skupinam.  

Na tisoče ljudi zapušča Eritrejo, da bi pobegnili pred v nedogled trajajočim 
opravljanjem vojaške obveznosti, sistemom, ki predstavlja prisilno delo. V 
nekaterih primerih traja celo do 20 let za nizko plačilo, ki ne zadošča za 
pokrivanje družinskih stroškov. Politična opozicija je prepovedana; omejujeta se 
svoboda veroizpovedi in gibanja, na tisoče zapornikov vesti je zaprtih, ne da bi 
jih česa obtožili ali jim sodili. 

Številni konflikti in zatiranja so »pozabljeni« ali skriti pred očmi svetovne 
javnosti. Denimo v Južnem Sudanu je zaradi spopadov razseljenih okoli 1,6 

20 milijonov beguncev v svetu.

Polovica beguncev je po 
podatkih ZN mladoletnih.

Za 86 % svetovnih beguncev 
skrbijo države v razvoju.

begunci, večinoma iz sirije in afganistana, prihajajo s 
čolnom iz turčije na grški otrok lezbos. januar 2016.
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ljudje bežijo iz različnih razlogov in iz različnih držav.



ni solidarnosti in ni 
pravične delitve sKrbi 
Skrb za begunce mora biti skupna skrb vsega sveta, k njej morata 
torej pravično prispevati tudi Slovenija in EU. 
Z nekaj izjemami evropske države niso niti finančno dovolj pomagale ZN in 
državam, ki skrbijo za milijone beguncev, niti niso ponudile dovolj mest, da 
bi od tam preselili nekatere najbolj ranljive begunke in begunce. Podobno 
neukrepanje je značilno tudi za preostali, razvitejši svet.

Premalo finančne podpore: Humanitarne agencije ZN, ki skrbijo za 
begunce, so bile sredi leta 2015 na robu bankrota, saj jim države niso 
namenile dovolj sredstev. To je med drugim pomenilo, da se je slabšala 
oskrba za begunke in begunce v državah gostiteljicah, na voljo je bilo 
manj hrane in zdravstvene oskrbe, življenje je za številne postajalo 
izredno težko. 

Premalo preselitev: Številne države ignorirajo pozive ZN in nevladnih 
organizacij za človekove pravice, naj iz drugih držav gostiteljic k sebi 
preselijo vsaj najbolj ranljive begunke in begunce, denimo tiste, ki 
imajo hujše zdravstvene težave, ali mladoletnike, ki so brez odraslega 
spremstva. 

Slovenijo je šele dogovor na evropski ravni »prisilil« k zavezi, da bo v Slovenijo 
v letu in pol preselila 567 beguncev, večino iz Grčije in Italije. Le 20 naj bi jih 
preselila direktno iz držav sosed Sirije. To število vsekakor ni zadostno, da bi 
lahko rekli, da smo prevzeli svoj pravičen delež skrbi. Posebej ne v luči dejstva, 
da je Slovenija v zadnjih 20 letih mednarodno zaščito nudila manj kot 400 
ljudem.

Če se država organizira in 
nameni primerno skrb ljudem, 
ki so v nevarnosti, zmore 
veliko več od tega. Spomnimo, 
da je bila Slovenija med vojno 
v nekdanji Jugoslaviji že 
sposobna poskrbeti za veliko 
več begunk in beguncev, ki so 
prišli od tam.

V 2015 se je v Evropo s 500 milijoni 
prebivalcev zateklo okoli milijon 
beguncev in migrantov. Libanon, ki ima 
samo 4,5 milijona prebivalcev, sam 
gosti več kot milijon sirskih beguncev.

Za pomoč sirskim beguncem so države 
zagotovile le 30 % sredstev, ki bi jih 
potrebovali ZN. 

milijona ljudi znotraj države, okoli 600.000 pa se jih je zateklo v sosednje 
države. Najmanj štirje milijoni trpijo pomanjkanje hrane. Tako vladne sile kot 
uporniki zažigajo domove in uničujejo zdravstvene ustanove in ostale javne 
institucije. 

Krvav konflikt divja tudi v Nigeriji. Milica Boko Haram, ki mori zaradi verskih 
vzgibov in nasprotovanja neenakomernemu razvoju Nigerije, od leta 2009 z 
napadi na vasi, množičnimi ugrabitvami žensk in deklic ter s samomorilskimi 
bombnimi napadi seje teror po vsej državi. Ubili naj bi že več kot 17.000 ljudi. 
Vojska uporablja prekomerno silo – decembra 2015 je ubila pet protestnikov, 
tudi mučenje s strani policije in vojske ostaja razširjeno. 

V Jemnu se vrstijo številne kršitve človekovih pravic, denimo nezakoniti poboji 
in prisilni izgoni. Obe strani v spopadu novačita za boj tudi otroke. 

V Demokratični republiki Kongo je svoje domove zapustilo več kot milijon 
ljudi. Tako pripadniki vladnih sil kot pripadniki drugih oboroženih sil izvajajo 
množične poboje in posilstva. Državo pretresa tudi nasilje nad ženskami in 
deklicami, kot so ugrabitve in množična posilstva, še posebej, kadar gre za 
nasilje med pripadniki različnih skupnosti. 

V Somaliji oborožene skupine za boj novačijo otroke ter mučijo, ugrabljajo 
in pobijajo civiliste. Al-Šabab izvaja javne poboje, kamenjanje do smrti, 
amputacije udov in bičanje. Vladne sile izvajajo zunajsodne poboje, izsiljujejo 
in posiljujejo ženske.  

prizor z makedonske meje marca 2016. zapiranje zahodnobalkanske begunske 
poti je vodilo v še bolj obupne razmere za begunce in v humanitarno katastrofo.
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trdnjava evropa 
Poleg nezadostne finančne podpore za globalno skrb za begunce 
in premalo ponujenih mest za preselitev ranljivih begunk in 
beguncev so si EU in evropske države v zadnjih letih prislužile še 
vrsto drugih črnih pik. 

grajenje zidov in ograj na mejah … 

Države članice EU so zadnja leta na svojih mejah gradile ograje in s tem 
begunce prisilile na še nevarnejše poti. Državam z ograjo na meji, sramotno je 
ta celo rezilna in tako nevarna za ljudi in živali, se je pridružila tudi Slovenija. 

prisilna vračanja 

V zadnjih letih je prihajalo do prisilnih vračanj ljudi, ki so poskušali prečkati 
evropske meje. To pomeni, da jim na mejah niso dopustili vložiti prošnje za 
mednarodno zaščito, večinoma so jih dejansko prisilno in tudi nasilno potisnili 
nazaj na ozemlje, od koder so prišli. 

»izvoz« skrbi za begunce in migracije v druge države 

Evropske države so se skrbi za migracije skušale rešiti tako, da so jo prenesle 
na druge države. Eden zloglasnih primerov iz preteklosti, ki ga je obsodilo tudi 
Evropsko sodišče za človekove pravice, je bil dogovor med Libijo in Italijo, kjer 
je slednja kljub očitnim kršitvam človekovih pravic v Libiji tja vračala ljudi. 

Dogovor EU-Turčija, sprejet marca 2016, prav tako prenaša skrb za begunce 
na Turčijo – v sramotnem »trgovanju« s človeškimi življenji. Pri tem si je EU 
načrtno zamašila ušesa pred obupanimi opozorili organizacij za človekove 
pravice, da Turčija za begunce ni varna država. 

Turčija, ki sicer gosti največ sirskih beguncev, v začetku leta 2016 že  
3 milijone, je po podatkih Amnesty International prisilno vračala begunce v 
Sirijo in nima polno delujočega azilnega sistema. Številni begunci tam živijo v 
obupnih razmerah, brez primerne nastanitve, več sto tisoč begunskih otrok pa 
nima dostopa do formalnega izobraževanja.

Kršitve in teptanje dostojanstva begunk in beguncev 

Evropska unija je v nekaj mesecih leta 2015 in 2016 omogočila »pot«  
številnih begunk in beguncev preko zahodnega Balkana do severa Evrope, 
375.000 ljudi je potovalo tudi preko Slovenije. Največ jih je odšlo do Nemčije, 
ki se je v 2015 izkazala s sprejetjem milijona prosilcev za azil. A ves čas je 
bilo jasno, da je to izredna, časovno zamejena situacija. V ozadju so potekala 
mrzlična dogovarjanja držav, zlasti osredotočena na omejevanje prihodov, ki so 
vodila v sporni sporazum EU-Turčija. 

Na zahodnobalkanski poti je v tem 
času prihajalo tudi do kršitev pravic 
beguncev. Države velikokrat niso 
zagotovile učinkovite oskrbe – tudi 
v Sloveniji je jeseni 2015 prišlo do 
tega, da so morali ljudje ponekod 
preživeti noči na prostem, več ur brez 
dostopa do hrane, vode in tople odeje. 
V Makedoniji so se policisti ljudi na 
poti večkrat lotili celo s solzivci. 

Evropske države so tudi povsem brezsramno diskriminirale begunce na podlagi 
tega, iz katere države izhajajo: meje so nekaj časa ostale odprte le za Sirce in 
Afganistance, potem so jih povsem zaprli. Žalostni obraz humanitarne krize, ki 
je nastala, je spomladi 2016 postal grški Idomeni na meji z Makedonijo. Tam je 
ostalo ujetih več deset tisoč žensk, moških in otrok: v majhnih šotorih, nekateri 
celo brez njih, z malo hrane in v blatu.

nezadostne operacije iskanja in reševanja v sredozemskem morju

Na tisoče ljudi se vsako leto utopi v Sredozemskem in Egejskem morju, ko 
skušajo v nevarnih, preobteženih in za nevarne morske razmere premajhnih 
čolnih doseči varnost v Evropi. Med njimi so tako migranti, ki bežijo pred 
pomanjkanjem v lastnih državah, kot sto tisoči begunk in beguncev. Kljub 
tragedijam so bile evropske države v minulih letih počasne pri zagotavljanju 
zadostnih operacij iskanja in reševanja. Te so bile odvisne od posamezne države 
(Italija), se včasih niso izvajale v predelu, kjer so plovila najpogosteje potonila, 
soočale so se z očitki, da »privabljajo« ljudi v Evropo … Kljub vzpostavitvi 
reševalne operacije EU v 2015 ta ni bila dovolj, da ne bi življenja na morju 
izgubilo 3771 ljudi, 30 % od teh je bilo otrok.

Države EU so se septembra 
2015 dogovorile, da bodo 
iz Grčije preselile 66.000 
beguncev, do sredine aprila 
2016 so jih zgolj 615. 



nesolidarnost do mejnih držav eu

Več let si je EU zatiskala oči pred tem, da v Grčijo in Italijo prihajajo številni 
begunci, ter jima ni ponudila pomoči pri skrbi zanje. Dogovor, da bodo druge 
države članice pomagale s premestitvijo dela beguncev v svojo državo, so 
sprejeli šele leta 2015. A njegovo uresničevanje poteka z minimalnimi koraki.

Po zaprtju zahodnobalkanske poti marca 2016 je v Grčiji ostalo ujetih – v 
groznih razmerah ter v stanju nenehnega strahu in negotovosti - 46.000 
beguncev in migrantov, večina žensk in otrok.

Vse to kaže ne le ignoranco do trpljenja begunk in beguncev, 
ampak tudi do mednarodnih pravnih standardov. evropska unija je 
najbogatejši politični blok na svetu in bi lahko naredila več.

KaKšne so posledice?
Resnično gre za krizo – krizo neukrepanja, ko se države sveta, 
predvsem najbogatejše, ne potrudijo dovolj za usklajeno, 
učinkovito in predvsem humano reševanje izziva največjega števila 
beguncev po drugi svetovni vojni. 

nezadostna oskrba in podpora beguncem

95 % sirskih beguncev gostijo Libanon, Turčija, Irak, Egipt in Jordanija. Kljub 
grozljivi situaciji v Siriji ostaja mednarodna podpora za sirske begunce in za to 
peščico držav izrazito nezadostna. 

Brez ustrezne mednarodne podpore so države 
gostiteljice v regiji, ki so sprva radodarno 
sprejele sirske begunce, dosegle točko, ko ne 
zmorejo več. Vedno bolj tesno zapirajo svoje 
meje, omejujejo registracijo beguncev, dostop 
do zaščite in jim jemljejo dostop do javnih 
storitev. Na primer v Jordaniji, kjer so sprejeli 
639.704 sirskih beguncev, se njihov položaj 
nezadržno slabša zaradi omejene humanitarne 
pomoči, svoje prihranke so že večinoma porabili, manjka priložnosti za delo ... 

Begunke in begunci se vsakodnevno borijo za preživetje. Temu bi se lahko 
izognili z ustrezno pomočjo neposredno njim in državam gostiteljicam ali tako, 
da bi več beguncem omogočili zaščito in bivanje v drugih državah, ki še ne 
gostijo svojega pravičnega deleža beguncev.

nevarnosti na poti 

Begunke in begunci z aktualnih konfliktnih žarišč danes praktično nimajo 
možnosti, da bi na varen in zakonit način zaprosili za mednarodno zaščito v 
evropskih državah. Brez vize k nam ne morejo enostavno prileteti z letalom. 
Zaradi tega so tisoči prisiljeni v tvegana potovanja - preko morja v nevarnih 
plovilih ali po kopnem peš ali v tovornjakih – da bi dosegli te države. 
Prepuščeni so brezvestnim tihotapcem, ki jim poberejo zadnji denar v zameno 
za nevarno vožnjo, ki jih velikokrat stane življenja. Poleg tega so na poti v 
nevarnosti zlorab, zlasti ženske in otroci tudi spolnega nasilja.  

V Turčiji begunci 
živijo v neustreznih 
bivanjskih razmerah, 
otroci ne morejo hoditi 
v šolo.

begunci, kot tale fantek iz sirije, prepuščeni na milosti in nemilost evropskim voditeljem, potem ko 
so v začetku marca 2016 makedonske oblasti uradno napovedala popolno zaprtje meje z grčijo.
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varne in zaKonite poti, 
preselitve … 
Ključ za odpravo trpljenja begunk in beguncev je solidarnost in 
skupno prevzemanje odgovornosti. Poleg zagotavljanja finančne 
oz. humanitarne podpore državam, ki gostijo največ beguncev, je 
treba zagotoviti še varne in zakonite poti do drugih držav. 

Katere so te varne in zakonite poti, ki 
bi begunkam in beguncem omogočale 
dostojno pot na varno? 

Države, predvsem bogatejše, razvite države, 
bi morale iz držav gostiteljic pripeljati 
begunce v svoje države in jim tam zagotoviti 
zaščito in dostojno življenje. 

Za to imajo več možnosti; na primer podeljevanje humanitarnih vizumov, 
s katerimi bi lahko ljudje prišli po normalnih poteh, na primer z letalom, z 
dajanjem možnosti združevanja družin, po katerem se lahko beguncem, ki 
so že dobili status mednarodne zaščite v določeni državi, tam pridružijo še 
drugi družinski člani, podelijo lahko tudi štipendije in študentske vize in tako 
beguncem omogočijo začetek ali nadaljevanje študija ali pa delovne vize. 

pravni oKvir 
Po grozotah druge svetovne vojne je bila ob vrsti sporazumov o varovanju 
človekovih pravic leta 1951 sprejeta tudi Konvencija o statusu beguncev, 
ključni dokument mednarodnega begunskega prava. Ščiti osebe, ki bežijo 
pred preganjanjem in iščejo mednarodno zaščito, ter osebe, katerim je bil 
priznan status begunca. Konvencija določa, kdo je begunec, kakšne so pravice 
beguncev in kakšne so pravne obveze držav. 

Begunec je oseba, ki je pobegnila iz svoje države, ker je imela utemeljen strah 
pred preganjanjem, pred čemer je njena država ni mogla zaščititi. V drugi 
državi ima pravico zaprositi za mednarodno zaščito. Konvencija vsebuje načelo 
nevračanja (non-refoulement), ki določa, da se begunca ne sme prisilno vrniti 
na ozemlje, kjer bi bilo njegovo življenje ogroženo. Dve pomembni načeli 
begunskega prava sta, da je treba prošnjo vsakega prosilca za mednarodno 
zaščito obravnavati individualno in da naj države odgovornost za begunce delijo.

Slovenija je marca 2016 sprejela novi Zakon o mednarodni zaščiti, ki 
beguncem omejuje dostop do mednarodne zaščite v Sloveniji in oži pravice 
beguncev, ki jim je bila mednarodna zaščita v Sloveniji podeljena. Če omenimo 
le eno: beguncem, ki so na poti do Slovenije prepotovali države, za katere 
Slovenija meni, da so varne, bo država lahko zavrgla prošnjo za mednarodno 
zaščito. S tem prelagamo odgovornost na države »na poti«. 

begunstvo ni nov pojav 

Ljudje so se vedno selili, velikokrat tudi, ker so morali bežati kot begunci. V 
preteklosti so se tudi številni z ozemlja Slovenije morali zateči po zaščito v 
druge države. Z iskrenim ustvarjanjem možnosti za enakopravno vključitev 
beguncev v novo okolje je sobivanje mogoče. Nujno pa je vlaganje energije 
v zagotavljanje enakih možnosti in spoštovanje človekovih pravic namesto v 
razpihovanje nestrpnosti. 

Se vam zastavljajo kakšna vprašanja? Na spletu smo za vas zbrali nekaj 
najpomembnejših vprašanj in odgovorov: http://www.amnesty.si/begunci-
vprasanja-odgovori. 

www.amnesty.si  |  Facebook: amnesty slovenije  |  twitter: amnesty slovenia  |  instagram: amnestyslovenia

3771 utopljenih ljudi, ki 
so iskali varnejše in boljše 
življenje, v Egejskem in 
Sredozemskem morju v 
letu 2015.

Za posebej ranljive begunke in begunce pa obstaja sistem preselitev. 
ZN vanj vključijo žrtve mučenja ali hudega nasilja, hudo bolne ali 
ljudi s hujšimi kroničnimi zdravstvenimi težavami, dekleta in ženske 
v nevarnosti zlorab ali izkoriščanja, otroke in mladostnike, ki nimajo 
odraslega spremstva, ljudi, ki jim grozi preganjanje zaradi njihovega 
spola ali spolne usmerjenosti, ljudi, ki jim grozi deportacija v državo, 
kjer bi jih lahko mučili ali ubili, ter tiste, ki so že dolgo na begu in se 
verjetno v domovino ne bodo mogli kmalu vrniti. 

preselitev bi v letu 2016 potrebovalo 1,15 milijona  
najbolj ranljivih beguncev.



Amnesty International je globalno gibanje dveh milijonov članov in podpornikov ter več kot petih milijonov ljudi, ki se pridružujejo akcijam organizacije. 
Skupaj se borijo proti nepravičnosti in se zavzemajo za človekove pravice.  Smo neodvisni od vlad, političnih ideologij, ekonomskih interesov ali religij. 
Financiramo se večinoma iz članarin in donacij naših podpornikov. Od držav ne sprejemamo denarja, razen za posamezne projekte učenja človekovih 
pravic. Amnesty International Slovenije deluje od leta 1989; v letu 2016 jo podpira 10.000 ljudi.

peticija: sprejmimo begunce
slovenska vlada naj sprejme večje število 
beguncev ter jim omogoči varne in zakonite poti 
do mednarodne zaščite v sloveniji:

•  znatno naj poveča število mest za preselitev 
beguncev neposredno iz držav, ki gostijo največje 
število beguncev. Zlasti je treba preseliti tiste, ki 
jih UNHCR šteje med najbolj ranljive, med drugim 
ženske in otroke, ki so v nevarnosti;

•  ljudem, ki potrebujejo mednarodno zaščito, naj ponudi še druge varne in zakonite  poti do 
mednarodne zaščite v Sloveniji, recimo s podeljevanjem humanitarnih viz ali z možnostjo 
združevanja z družinskimi člani, ki so že tukaj.

podpis:

pomagajte tudi vi!
1.    Podpišite peticijo predsedniku vlade Miru Cerarju, naj Slovenija sprejme večje 

število beguncev ter jim omogoči varne in zakonite poti do mednarodne zaščite 
v Sloveniji. 

  K podpisu povabite še druge; peticijo je mogoče podpisati tudi na spletu:  
www.amnesty.si/sprejmimo-begunce.

2.    Na spletni strani smo za vas pripravili vrsto idej, kako lahko tudi sami podprete 
begunke in begunce: www.amnesty.si/kako-podpreti-begunce.

3.    Delite to brošuro s svojimi prijatelji, znankami, v šoli ali službi. Pišite nam za 
dodatne izvode! 

Podprite nas z donacijo preko sporočila SMS:  
Pošljite Amnesty5 na 1919 in za naše delo boste namenili 5 evrov. 

Pogoji uporabe storitve na www.amnesty.si/amnesty5.

Izrezane peticije do 1. septembra 2016 pošljite na naslov Amnesty International Slovenije, Beethovnova 7, 1000 Ljubljana.

M
aj

 2
01

6


