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Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

 Grilc, Ana. Spominjanje / Ana Grilc.- Pomlad je čas velikega spominjanja. Spominjanja na grozote in žrtve, na 
vzpon in na zrušitev nacionalsocialističnega režima. 5. maja pa se še posebno spominjamo osvoboditve 
koncentracijskega taborišča Mauthausen in vseh, ki so v njem izgubili svoja življenja.- Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. - Št. 19 (11. maj 2018), str. 2  

 Petritz, Alexander. "Obiskati šole in senzibilizirati mladino" : intervju: Alexander Petritz / Alexander Petritz ; 
[pogovarjal se je] Janko Kulmesch.- Alexander Petritz je aprila letos bil izvoljen za novega predsednika društva 
Memorial Kärnten / Koroška, ki se uspešno posveča kulturi spominjanja na Koroškem. Pogovarjali smo se z njim o 
njegovih koreninah, načrtih ter Bosni in Hercegovini.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (11. 
maj 2018), str. 3  

 Podpisali so trilateralni sporazum : Slovenska gospodarska zveza.- Opatija. V petek, 4. maja 2018 je Slovenska 
gospodarska zveza v okviru gospodarske konference v Opatiji podpisala trilateralni sporazum o sodelovanju s 
Hrvaško gospodarsko zbornico in Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem iz Trsta. Namen sporazuma je 
spodbujati razvoj gospodarskega povezovanja, izmenjava poslovnih informacij, znanja in izkušenj v prostoru Alpe 
– Jadran.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (11. maj 2018), str. 5  

 Na Dunaju sprejeli poročilo in obračun Slovenskega inštituta : Slovenski inštitut na Dunaju.- Dunaj. V tretjem 
letu delovanja Slovenskega inštituta na Dunaju so se odborniki in člani zbrali na letnem obračunu in tako dali 
predsedstvu, strokovnemu sosvetu in podpornikom možnost za odkrito in temeljito presojo delovanja v letu 2017. 
Predsednik Herbert Seher je z veseljem pozdravil številne udeležence, med drugim tudi člana predsedstva Club 
Carinthia in strokovnega svetovalca Slovenskega inštituta Karla Schwarza ter Manfreda Rauchensteinerja - 
priznanega zgodovinarja in prijatelja Inštituta - oba zastopnika nemškogovorečih Dunajčanov s koroškimi 
koreninami.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec - Št. 19 (11. maj 2018), str. 5  

 Polanšek, Emanuel. Za resnični mir si moramo prizadevati vedno znova : Alpsko - Jadranska vizija prihodnosti 
miru / Emanuel Polanšek.- Celovec. Dialog je smer s ciljem, preganjati malodušje in nezaupanje v ljudeh, jih 
opogumljati k mirnemu razreševanju nasprotujočih si interesov in konfliktov, k upoštevanju človekovih pravic in 
usmerjanju na potrebe šibkih v družbi. Dialog kot pot k priznavanju raznolikosti, zgodovinski spravi in skupnemu 
oblikovanju prihodnosti - ta razmišljanja so vpletli kot rdečo nit v trijezično brošuro, v kateri lahko preberemo 
izsledke dela pobudnikov kot tudi rastočega števila drugih, med katerimi zanimanje za iniciativo opazno raste. V 
ponedeljek, 7. maja 2018 so izdajatelji Werner Wintersteiner, Danijel Grafenauer, Josef Feldner (Wilfried Graf je 
bil odsoten), Janez Stergar in Marjan Sturm, skupaj s tržaškim slovenskim politikom Rudijem Pavšičem brošuro 
predstavili medijski javnosti.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (11. maj 2018), str. 6  

 Petje združuje : Vigredni koncert PD Lipa.- Velikovec. "Petje združuje" sta besedi, ki ju je mogoče pogosto slišati 
na koncertih raznih zborov - kar zagotovo velja tudi za vigredni koncert, ki so ga priredili v Velikovcu.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (11, maj 2018), str. 7 

 Wakounig, Franc. Jakoba Aljaža bi to zanesljivo veselilo : kulturniki iz Medvod pri Cingelcu / Franc Wakounig.- 
Borovlje. Domala na dan točno 91 let po njegovi smrti so v soboto, 5, maja 2018 pri Cingelcu na Trati kulturne 
skupine iz občine Medvode pri Ljubljani predstavile življenje in delo legendarnega župnika, skladatelja in planinca 
Jakoba Aljaža.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (11. maj 2018), str. 7  

 Pliberk za en dan prestolnica a-capella glasbe : rekordni obisk pri Voxon a-capella festivalu.- Pliberk. Blizu 1200 
navdušenih obiskovalk in obiskovalcev je sledilo povabilu na šesti Voxon a-capella festival, ki se je tokrat odvijal v 
Jufa areni v Pliberku.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (11. maj 2018), str. 12  

 Ottowitz, Niko. Avstrijsko prvenstvo na Slovenski gimnaziji : matematično tekmovanje Pangea 2018 / Niko 
Ottowitz.- Celovec. Dijakinje in dijaki Slovenske gimnazije so se v prvem krogu med mladino vseh koroških šol 
najbolje odrezali.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (11. maj 2018), str. 14  

 

Primorski dnevnik, Trst 
 

 Naš dnevnik zrcalo upora in antifašizma: Trst – 50-letnica »zgodovinskega« leta 1968. Danes ob 11. uri odprtje 
razstave v Skladišču idej. Primorski dnevnik, 11.5.2018, št. 109, str. 3 

 (st) »Mladi Italijani in Slovenci združeni v skupnem boju«: leto 1968 – Bruna Zorzini Spetič. Primorski dnevnik, 
11.5.2018, št. 109, str. 3 



 »Fedriga naj osebno prevzame resor za slovensko manjšino«: Dežela – predlog Bandlja (SSO) in Pavšiča (SKGZ). 
Primorski dnevnik, 12.5.2018, št. 110, str. 3 

 Katja Munih. Skušala bo povezovati: Goriška – pogovor s senatorko Tatjano Rojc. Primorski dnevnik, 12.5.2018, št. 
110, str. 15 

 Ivan Žerjal. Odobrili bilanco z dobičkom. Kazalci se počasi izboljšujejo: Opčine – v petek je potekal prvi občni zbor 
združene ZKB.  Primorski dnevnik, 13.5.2018, št. 111, str. 1, 3 

 Trst, Ljubljana, Dunaj veleposlanika Grobovška: Trg Oberdan – predstavitev v torek v TKS. Primorski dnevnik, 
13.5.2018, št. 111, str. 7 

 Organizacija ETA zdaj ne obstaja več, njeni pripadniki pa se morajo še skrivati: izposojeni intervju – Martxelo 
Otamendi, glavni urednik baskovskega dnevnika Berria. Primorski dnevnik, 13.5.2018, št. 111, str. 10 

 Hvaležni in ponosni na upor tigrovcev, ki so nam izbojevali svobodo: Ribnica – prvi spopad z okupatorjem. 
Primorski dnevnik, 13.5.2018, št. 111, str. 11 

 Jaruška Majovski. Brez šol bo slovenščina živela le še v ohranjanju tradicij in navad: Kanalska dolina – Nataša Gliha 
Komac. Primorski dnevnik, 13.5.2018, št. 111, str. 13 

 Fiorella Benčič nova predsednica Društva Slovencev miljske občine: Milje – drštvo, poimenovano po Kiljanu 
Ferlugi. Primorski dnevnik, 15.5.2018, št. 112, str. 11 

 Slovenski gostinci in podjetniki se vse bolj povezujejo z Milanom: gospodarstvo – pobudnik sodelovanja tudi SDGZ. 
Primorski dnevnik, 16.5.2018, št. 113, str. 4 

 Ko mora sodnik izbirati med slovensko in italijansko šolo: Trst – spori med starši glede učnega jezika. Primorski 
dnevnik, 16.5.2018, št. 113, str. 5 

 Dogovor o pogodbi, za krmilom nove vlade Bonafede ali Carolli?: Italija – Gibanje 5 zvezd in Liga tik pred ciljem. 
Nič o euru in referendumu. Za DS se obeta desna in protievropska vlada. Primorski dnevnik, 17.5.2018, št. 114, str. 
1, 2 

 Ivan Lukan. Koroška gospodarska zveza uradno postala članica SDGZ: Celovec – odločitev članstva na občnem 
zboru. Primorski dnevnik, 17.5.2018, št. 114, str. 3 

 SSk brez predsodkov do predsednika FJK: Dežela – ocena po sestanku s Ferlugo. Igor Gabrovec bo sicer opozicijski 
svetnik. Primorski dnevnik, 17.5.2018, št. 114, str. 4 

 (st) Ukmar: nekateri so nas odpisali, mi pa se ne damo: Opčine – pokrajinska slovenska komponenta Demokratske 
stranke. Kritike na račun Slovenske skupnosti in goriških strankarskih somišljenikov. Primorski dnevnik, 17.5.2018, 
št. 114, str. 5 

 (af)«Tudi Trstu gre zasluga, da Slovenci nismo samo kmetje«: Trg Oberdan – V TKS knjiga veleposlanika in 
publicista Bojana Grobovška. Primorski dnevnik, 17.5.2018, št. 114, str. 8 

 O revščini oz. o tem, da živimo v skrajno nepravičnem svetu: Gorica – migracije v očeh Juliana Nide-Rümelina 
(èStoria). Primorski dnevnik, 17.5.2018, št. 114, str. 16 

 Sergij Lipovec. Vprašanja naših dni in slovenska manjšina (Odprta družba) Primorski dnevnik, 17.5.2018, št. 114, 
str. 18 

 

Primorske novice, Koper 
 

 Francesco Grisoni je imel bogatejšo knjižnico od drugih: Koper – o nekdanji plemiški družini Grisoni in njeni 
knjižnici. Primorske novice, št. 106, 11.5.2018, str. 9 

 Andraž Gombač. Po sto letih je Cankar še kako živ: cankarjevo leto je enega od vrhuncev doseglo z rojstnim 
dnevom našega velikega pisatelje in dramatika. Primorske novice, št. 106, 11.5.2018, str. 9 

 Marica Uršič Zupan. Karmela: sestra, pianistka in muza: Tomaj – Marko Sosič, Aleš Berger in Ludwig Hartinger 
pripravljajo dokumentarni film o Karmeli Kosovel. Primorske novice, št. 110, 16.5.2018, str. 15 

 
 

Delo, Ljubljana 

 Intervju z zapornikom svobode Carlesom Puigdemontom.  
Pogovarjala se je: Mimi Podkrižnik Tukarić. Delo, Sobotna priloga, 12. maj 2018  
http://www.delo.si/novice/svet/intervju-z-zapornikom-svobode-carlesom-puigdemontom-50013.html  
Po mesecih prizadevanj se mi je uspelo dogovoriti za ekskluziven intervju z odstavljenim katalonskim predsednikom v 
eksilu. Pogovarjala sva se o prastarih sanjah Katalonije, spodletelem osamosvajanju in steklenici penine. 
Berlin – Da si že od nekdaj prizadeva za neodvisno katalonsko republiko, je za odstavljenega katalonskega predsednika 
Carlesa Puigdemonta, ki je trenutno v eksilu v Nemčiji, »nekaj povsem normalnega«. Kakor se mu zdi naravno, da Španec 
zagovarja enotno Španijo. Puigdemont ne misli na grobe nacionalistične sentimente, kajti katalonski independentizem je 
predvsem socialno gibanje in manj ideološko. 
Z odstavljenim katalonskim predsednikom v eksilu Carlesom Puigdemontom sem se v torek srečala v Berlinu, na do 
zadnjega dneva skrivni lokaciji. Intervju je potekal v stanovanju v mirni soseski, kjer ne stanuje, ampak v njem občasno dela 
in se s kom sreča. Nekdanji predsednik – ki ga stalno spremlja prijatelj, »angel varuh«, v njegovi bližini pa je še več moških, 
ki skrbijo za njegovo varnost – deluje premišljeno, sproščeno, tudi nasmejano in odločeno, da nadaljuje svoja prizadevanja 

http://www.delo.si/novice/svet/intervju-z-zapornikom-svobode-carlesom-puigdemontom-50013.html


za boljšo Katalonijo, Španijo in Evropo. Ni mu vedno lahko, saj po eni strani brani inštitut predsednika Katalonije, po drugi 
strani pa je tudi mož novinarke, rojene v Romuniji, in oče dveh deklic, ki ostajajo v Kataloniji in ga samo občasno obiščejo. 
Čustva delajo svoje, čeprav jim ne dovoli, kot pravi, da bi ga vodila v njegovih prizadevanjih za Katalonijo. 
Pri sprejemanju novinarjev je, tudi sam nekoč novinar in pred leti župan Girone, zelo selektiven. Delu je naklonil intervju po 
več mesecih prošenj prek različnih katalonskih virov in kanalov. 
Petinpetdesetletni Puigdemont pozna Slovenijo še iz časov našega osamosvajanja, kot novinar jo je obiskal julija 1991, ko je 
bila podpisana brionska deklaracija. »Vem, da je zelo ljubka država in da ima vse.« Spominja se tudi, kako se je malo pred 
našo osamosvojitvijo na temo časopisov v manjšinskih jezikih udeležil kongresa v Baskiji, ki se ga je udeležila tudi zdaj že 
upokojena Delova novinarka Alenka Puhar. 
»Pogovarjala sva se o slovenski neodvisnosti in jaz sem ji obljubil, da ji bom poslal katalonsko penino cava, če vam bo 
uspelo. Potem sem to resnično storil.« Morda je čas, da zdaj kakšna slovenska penina potuje k njemu v Berlin, kjer čaka na 
odločitev sodišča, ali ga bodo izročili Španiji ali ne; pa čeprav katalonska osamosvojitvena peripetija za zdaj še ni zgodba o 
uspehu. 
Petinpetdesetletni Puigdemont pozna Slovenijo še iz časov našega osamosvajanja, kot novinar jo je obiskal julija 1991, ko je 
bila podpisana brionska deklaracija. FOTO: Mimi Podkrižnik  
Je mogoče reči, da je srž problema v resnici med Rajoyem in vami? Mediji so špekulirali o strašni antipatiji, zaradi česar 
da se je vse stopnjevalo do skrajnosti – ker vidva nista znala stopiti nazaj. 
Nikakor. Večkrat sem ponovil, da sem se pripravljen umakniti, če bi bil v takem primeru mogoč pošten dogovor. Če bi bil 
ovira jaz, ne bi niti za sekundo pomišljal, ampak bi nemudoma odstopil. A na žalost nisva težava midva, za sistem gre, za nov 
val španskega katoliškega nacionalizma. Opus Dei je močno ukoreninjen v oblasti, nekateri kardinali in škofi, ki so odločno 
nastopili proti katalonski pravici do samoodločbe, so tesno povezani z ministri iz Ljudske stranke ter ljudmi iz pravosodja in 
financ. 
Vemo: ker dialog ni bil mogoč, ste po zapletih in prepovedi referendumskega 1. oktobra, po nasilju, ki si ga je dovolila 
španska policija, komaj 27. oktobra nato vendarle enostransko razglasili neodvisnost. Videti je bilo, da odlašate in 
oklevate. So doma dokončno pritisnili na vas v skrajnolevičarski stranki CUP in civilnodružbena gibanja? Katalonski 
independentisti ste ideološko precej nemogoča zveza desne, leve in skrajno leve politike. Lahko kot taka sploh deluje? 
Prav zato deluje. Naše gibanje ni ideološko ali značilno politično, ampak je ogledalo raznolike katalonske družbe. Stranke so 
se mu pridružile šele nazadnje ... Srečo imamo, da Katalonijo od nekdaj oblikujejo migracijski tokovi, zato v naših zahtevah 
ni etničnih sentimentov. Katalonizem ni genetika, kar se je pokazalo na vseh množičnih demonstracijah in prav tako 1. 
oktobra, ampak pomeni voljo in željo biti Katalonec … Pozneje smo dojeli, zakaj se je španska policija na dan referenduma, 
ki ga je hotela na vsak način preprečiti, spravila na volivce. Poskušali so uveljaviti novo naracijo – doseči, da bi nas ljudje 
povezovali s kriminalnim in nasilnim gibanjem –, saj so takrat že razmišljali o sodnih procesih, s katerimi bi izbrisali celo 
generacijo independentističnih voditeljev. Hoteli so tudi, da bi vse ostalo prikrito znotraj Španije, le španska zadeva. S svojo 
strategijo, da problematiko internacionaliziramo, smo jim ta načrt uničili. 
Oktober po referendumu je bil prava mora. Kaj se je dogajalo v odnosu do Madrida? Vtis je bil, da niste prepričani, ali si 
želite samostojnosti, oziroma da vas je strah. 
Hoteli smo sporočiti, da si še vedno želimo dialoga, čeprav smo imeli vso pravico do tega, da razglasimo neodvisnost in takoj 
začnemo snovati republiko. V tistem času smo bili v stiku s špansko vlado. 

 25 let Slovenije v Svetu Evrope. Matjaž Gruden. Delo, Ljubljana, 14. maj 2018  
http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/25-let-slovenije-v-svetu-evrope-50302.html 
Pred četrt stoletja, ko je bila Slovenija sprejeta v strasbourško organizacijo, je bila slika Evrope precej drugačna, kot je 
danes.  
Po eni strani je od padca Berlinskega zidu preteklo zgolj nekaj let, med Evropejci so v zgodovinskem trenutku konca 
politične delitve prevladovali entuziazem, adrenalin in prepričanje v srečnejšo in varnejšo prihodnost. 
Po drugi strani je v delu Evrope, v neposredni bližini Slovenije, še vedno divjala vojna. 
Del dovršenega mehanizma 
Za Slovenijo je bil vstop v Svet Evrope izjemnega pomena. Šlo je za dokončno potrditev naše mlade državnosti in 
neodvisnosti, poleg tega pa tudi za pridružitev organizaciji, katere glavni namen je varovanje vrednot, na katerih je Slovenija 
gradila in si izborila svojo samostojnost – ustavna, parlamentarna demokracija, spoštovanje človekovih pravic in 
državljanskih svoboščin ter demokratična vladavina prava. Slovenija je postala del najbolj dovršenega, pravno obvezujočega, 
sodno nadzorovanega mednarodnega mehanizma za varstvo človekovih pravic. 
Z današnjega vidika si je to morda težko predstavljati, a politični učinki vstopa so bili zelo pomembni za našo mlado državo. 
Ravno v tistem času sem imel priložnost, da s prvo ekipo slovenskih diplomatov, pod vodstvom veleposlanika dr. Borisa 
Cizlja, odidem v Bruselj z nalogo vzpostavljanja prvih institucionalnih odnosov in sodelovanja z Evropsko unijo, ki se je takrat 
seveda imenovala še Evropska skupnost. 
Začetki niso bili preprosti. Čeprav so Slovenijo priznale vse tedanje članice, je bilo pogosto čutiti oklevanje in nezaupanje, 
verjetno tudi v luči vojnih spopadov na območju bivše skupne države. Vstop v Svet Evrope nam je dal zagon in samozavest 
ter hkrati spremenil odnos bruseljskih institucij in funkcionarjev do nas in naših ambicij glede bodočih odnosov z Evropsko 
unijo. 
V Svetu Evrope uživamo ugled 
V Svet Evrope sem iz Bruslja prišel slaba tri leta po vstopu, kot prvi zaposleni Slovenec v sekretariatu strasbourške 
organizacije. V zadnjih 22 letih sem tako imel priložnost spremljati razvoj tako Sveta Evrope kot tudi članstva Slovenije v 
njem. 
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V tem obdobju je to sodelovanje verjetno najbolj zaznamovalo nekaj zelo odmevnih odločitev Evropskega sodišča za 
človekove pravice, ki so se nanašale na občutljiva vprašanja, tudi z zahtevnimi finančnimi posledicami za našo državo. V 
slovenski javnosti in medijih se občasno polemizira o tem, kakšna sta položaj in ugled Slovenije znotraj organizacije glede na 
število pritožb o domnevnih kršitvah človekovih pravic v naši državi. Z moje pozicije, kot nekdo, ki je to opazoval znotraj 
organizacije, lahko potrdim, da zaradi svojega odnosa do sodišča in do spoštovanja in izvrševanja njegovih odločitev 
Slovenija znotraj Sveta Evrope uživa najprej in predvsem ugled. K spoštovanju naše države v Strasbourgu so ogromno 
doprinesli tudi številni strokovnjaki iz Slovenije, ki sodelujejo v delu različnih institucij in delovnih teles organizacije. Svoj 
pečat so pustili tudi politični predstavniki v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope, čeprav se jim ni vedno uspelo izogniti 
skušnjavam, da bi v Strasbourg izvozili notranjepolitične zamere in razprtije.  
Evropske vrednote in današnje razpoke 
A kot sem dejal na začetku, v zadnjih 25 letih so se v Evropi zgodile spremembe, z njimi pa se je spreminjal tudi Svet Evrope. 
Če danes v Evropi k sreči ni več vojaških spopadov, vsaj ne v takšnem obsegu, kot smo jim bili priča na področju bivše 
Jugoslavije v obdobju našega vstopa, je napetosti čedalje več, prepričanja v srečnejšo in varnejšo prihodnost pa temu 
primerno manj. 
Pred četrt stoletja se je Evropa začela združevati na podlagi skupnih demokratičnih vrednot in privrženosti človekovim 
pravicam, solidarnosti in humanizmu, danes se razpoke vedno bolj kažejo ravno glede teh vrednot. 
Kot direktor za strateško načrtovanje sem zadolžen tudi za pripravo letnega poročila generalnega sekretarja Sveta Evrope o 
stanju demokracije, človekovih pravic in vladavine prava v Evropi. Najnovejše poročilo bo izšlo ravno v obdobju, ko bomo 
zaznamovali 25. obletnice slovenskega vstopa v organizacijo. Trendi so skrb vzbujajoči, demokratična varnost evropskih 
držav peša. Slovenija ni med največjimi državami članicami, a v Svetu Evrope se vpliv ne gradi zgolj na velikosti, ugled pa ne 
kupuje z velikostjo finančnega doprinosa. Slovenija zato lahko igra pomembno vlogo v skupnem, demokratičnem odgovoru 
na izzive našim skupnim načelom in vrednotam. Verjamem, da bo to tudi storila, z doslednim spoštovanjem teh načel in 
vrednot doma, pa tudi s primerno politično pozornostjo in močno podporo organizaciji, ki je bila ustanovljena zato, da v 
Evropi ne bi bilo več vojn. 

 Nova vlada se rojeva daleč od Rima. Tone Hočevar. Delo, 14. maj 2018  
http://www.delo.si/novice/svet/nova-vlada-se-rojeva-dalec-od-rima-50332.html 
Populisti se v Milanu pogajajo o skupnem programu, Berlusconi dobil sodno dovoljenje za vrnitev v parlament.  
Gibanje pet zvezd, ki vsaj na videz spada bolj na levo kot na desno stran kričaško populistične stvarnosti sodobne Italije, v 
resnici pa z desne lovi leve volivce, in Liga, ki pooseblja že kar skrajno desni del cenenega populizma, se dogovarjata o 
podrobnostih sporazuma, ki sta ga sklenili po ostrih opozorilih predsednika Mattarelle, naj vendar končata agonijo po 
volitvah. 
Več kot pomenljivo pa je, da se o usodi italijanske države dogovarjajo daleč od Rima, v milanski Pirellijevi palači, kjer med 
drugim domuje lombardijsko vodstvo. Rimski Kvirinal je več sto kilometrov stran, pogajalci k Mattarelli ne morejo peš, kakor 
se je včasih dogajalo prejšnja leta. Med potjo od Milana do Rima se lahko še sprejo. 
Zadnji dnevi preteklega tedna so minili v duhu pretkanih političnih potez stare italijanske politike demokrščanskega spektra, 
čeprav so akterji novi in razmerja sil spremenjena do skrajnosti. Na prvi pogled mimogrede se je zgodilo, da je sodišče 
odpravilo prepoved političnega udejstvovanja v obliki volilne kandidature Silviu Berlusconiju, politiku, ki je v zgodovini 
republike najdlje vladal in bil hkrati največkrat na sodišču. Edina pravnomočna obsodba je zdaj odpravljena. Konflikta 
interesov med politiko in medijskim baronstvom v njegovem primeru menda tudi ni več, saj ga desnica potrebuje. O zakonu, 
ki naj bi ga ponovno izločil zaradi konflikta interesov, se zmagovalci volitev ne pogovarjajo več. 
Berlusconi, ki so mu dolgo rekli Vitez, se zdaj lahko čez noč vrne v politiko, tudi v parlament lahko pride. Samo odstop 
poslanca ali senatorja je treba uprizoriti, pa bo lahko vskočil na nadomestnih volitvah. Sedež so mu že pripravili v Trentu, so 
namignili včeraj. Deklarativno neodvisno sodstvo se je pojavilo na sceni prav v trenutku reševanja iz najhujše politične krize. 
Petnajst točk skupne vlade sprememb 
Voditelji Petih zvezd in Lige so v soboto dokument o strinjanju z napori predsednika Mattarelle za rešitev iz vladne krize 
naslovili Sporazum za vlado sprememb. Nad naslovom sta simbola obeh strank, napis Gibanje s petimi narisanimi rumenimi 
zvezdicami in napis Liga s podnapisom Salvini. Dokument so sestavili v 23. nadstropju palače Pirellone, ki je simbol 
gospodarske moči severa. Čeprav Pet zvezd obvladuje predvsem južni del italijanskega volilnega telesa, ki se je razočaran 
naveličal tradicionalnih političnih struktur katere koli barve, obe populistični gibanji izvirata s severa in mu tudi pripadata. 
Dokument o skupni vladi sprememb temelji na 15 točkah, o katerih se vsaj načelno strinjata, bistvo pa je menda deset točk, 
o katerih sta popolnoma soglasni. Prvotni predlog je vseboval 22 točk, sedem so jih črtali, ker o njih niso našli soglasja. 
Podrobnosti dokumenta še niso znane. Med drugim pa vsebuje, pravijo, tudi točko, ki predvideva ponovna pogajanja med 
Italijo in Evropsko unijo. Liga in Pet zvezd sta nosilca evroskepticizma v Italiji. 
O predsedniku še nič 
Kdo bo predsednik vlade, se še niso dogovorili, to točko so pustili za ponedeljek. V deželi, ki je v sedmih desetletjih 
republike zamenjala skoraj toliko vlad, kolikor ima let, niti imenovanje domnevno neodvisnega »tehničnega« šefa vlade ne 
bi bilo nič posebej novega. Zadnji podobni primer se je zgodil po rušenju Silvia Berlusconija, ko sta Giorgio Napolitano in 
Angela Merkel v palačo Chigi pripeljala Maria Montija, proslavljenega profesorja ekonomije in cenjenega komisarja 
evropske bruseljske vlade. Cenjen je bil tudi v Vatikanu, kar v sedanjih italijanskih političnih razmerah in tudi v evropskem 
okviru nima več posebnega pomena. 
Monti se ni proslavil z ničemer, prispeval pa je k premagovanju praznine po Berlusconijevem odhodu. Zanimivo je, da se ga 
italijanska politična kronika komaj še spomni. Spomin nanj je zabrisal predvsem Matteo Renzi, naduti kričač, populist med 
populisti, ki je storil vse, da bi se na vrh povzpeli populistični gibanji s severa. Demokratska stranka, ki jo je pokopal Renzi, se 
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poskuša pobrati, sedanji regent Maurizio Martina pa pravi, da bo moral pri obnavljanju pomagati tudi Renzi, ki je največ 
prispeval k rušenju. 
Predsednik republike Sergio Mattarella se je zdel zadovoljen, ko je včeraj v Trentu nastopal na tradicionalnem zboru »črnih 
peres«, vojakov alpincev, ki veljajo za branik nacionalizma in imajo iz zgodovinskih razlogov iz časov prve in druge vojne 
poseben pomen, uporabni pa so tudi v vsakokratnih političnih razmerah. Mattarella je ob reševanju iz krize že v prejšnjih 
dneh presegel tradicionalne pristojnosti predsednika republike, včeraj pa je poudaril, da predsednik pač ni samo notar. 
Odločal bo o imenu predsednika prihodnje vlade, je dodal. 
Analitiki pa dodajajo, da vlade in iz krize ne rešuje samo Mattarella. Na seznamu poslancev in senatorjev je cela vrsta novih 
imen, ki so domov že prinesli prvo parlamentarno plačo, vredno več kot 11.000 evrov brez dodatkov, zlahka se ji ne bi radi 
odrekli. Tudi izkušeni politiki, ki niso prepričani, ali bi se še enkrat pririnili v parlament, nikakor niso za to, da bi se Italija kar 
takoj podala na volitve. 

 Quim Torra je 131. predsednik Katalonije. Z. R. Delo, 14. maj 2018  
http://www.delo.si/novice/svet/quim-torra-je-131-predsednik-katalonije-50786.html  
Zanj je glasovalo 66 poslancev. Poslanci stranke CUP so se vzdržali glasovanja.  
Barcelona – Katalonski parlament je Quima Torro potrdil za novega katalonskega predsednika. Izvoljen je bil po tem, ko v 
soboto ni zbral dovoljšnega števila glasov, saj so proti njemu glasovali tudi independentistični skrajni levičarji CUP. 
55-letnega Quima Torro je na ponovnem glasovanju podprlo 66 poslancev strank Skupaj za Katalonijo in leve ERC. 65 
poslancev iz vrst stranke Ciutadans, PSC, Comú-Podem in PP je glasovalo proti. Poslanci iz skrajno leve stranke CUP so se 
glasovanja vzdržali in tako omogočili izvolitev 131. predsednika Katalonije skoraj pet mesecev po regionalnih volitvah, ki so 
potekale 21. decembra. 
Torra, ki prihaja iz stranke Skupaj za Katalonijo, je za predsednika avtonomne skupnosti predlagal nekdanji katalonski 
voditelj Carles Puigdemont. Torra vztraja, da je odstavljeni Puigdemont »legitimen predsednik« Katalonije in obljublja, da se 
bo še naprej boril za katalonsko neodvisnost.  Četudi se je v svojem nagovoru parlamenta pravnik in independentistični 
aktivist Torra zavzel za raznoliko in vključujočo Katalonijo, so mu opozicijski poslanci očitali pretekla nacionalistična stališča. 
»Ne želimo, da zloraba katalonski institucij uniči našo avtonomijo, avtonomijo vseh Kataloncev,« je v imenu katalonskih 
poslancev stranke PSC izvolitvi Torre nasprotoval Miguel Iceta. Podobnega mnenja je bil Xavier Garcia Albiol iz Ljudske 
stranke (PP), ki jo v Madridu vodi aktualni premier Mariano Rajoy. »Ulice so od vseh, od independentistov in tistih, ki se 
počutimo tako Katalonci kot Španci,« je dejal po navedbah katalonske Vanguardie. 
Independentist Torra je v politiko vstopil decembra lani, ko je bil na Puigdemontovi listi Skupaj za Katalonijo izvoljen za 
poslanca. Po dolgoletni karieri v švicarski zavarovalnici Winterthur je leta 2008 z odpravnino ustanovil lastno založbo, v 
okviru katere se je posvetil zlasti oživljanju besedil katalonskih novinarjev iz časa španske državljanske vojne in Francove 
diktature. Do leta 2015 je vodil tudi kulturni center v barcelonskem okrožju El Born, ki je postal znan po svojih prizadevanjih 
za odcepitev, navaja STA. 

 Migrantski pritisk na BiH vse večji. T. V., STA. Delo, Ljubljana, 14. maj 2018  
http://www.delo.si/novice/svet/migrantski-pritisk-na-bih-vse-vecji-50749.html  
V Mednarodni organizaciji za migracije razmere označujejo za manjšo humanitarno krizo.  
Sarajevo – V Bosno in Hercegovino je od začetka leta po podatkih oblasti nezakonito prišlo 2869 ljudi, poroča časnik 
Nezavisne novine. Tiskovni predstavnik Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) Neven Crvenković je 
ob tem poudaril, da še ni mogoče govoriti o krizi, bi se pa lahko razmere zaostrile. Doslej je za azil v BiH zaprosilo 400 ljudi, 
je še povedal Crvenković. 
V Mednarodni organizaciji za migracije (IOM), ki prav tako deluje pod okriljem ZN, so medtem razmere na terenu že označili 
za manjšo humanitarno krizo. V uradnih namestitvenih centrih je na voljo zgolj 200 postelj, medtem ko je zdaj v državi 
skoraj tri tisoč migrantov in beguncev. Ti so predvsem v Sarajevu, Bihaću in Veliki Kladuši, kjer spijo na prostem ali v 
zapuščenih stavbah, so navedli na IOM. Ob vse višjih temperaturah, ki prihajajo s pomladjo in poletjem ter vse slabših 
higienskih razmerah narašča tudi nevarnost za javno zdravje. 
Oblasti federacije BiH so pred kratkim državne oblasti pozvale, naj po celotni državi uredijo namestitve za migrante. 
Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je izključil možnost, da bi njegova entiteta sprejela migrante. To je v nedeljo 
potrdila tudi vlada Republike Srbske. Tamkajšnja premierka Željka Cvijanović je povedala, da nimajo ne ustreznih pogojev ne 
finančnih sredstev za sprejem migrantov. 
Vlada te entitete je državne oblasti pozvala tudi, naj na mejo pošlje vojsko, če bo treba, pa mejo tudi zapre. Na IOM so ob 
tem opozorili, da je samo v zadnjih treh tednih BiH prečkalo 1200 ljudi. To je v primerjavi s celotnim letom veliko in pomeni, 
da se mora svet zbuditi, so poudarili. 
Na grško-albanski meji čaka do 60.000 migrantov 
Sedem hrvaških policijskih uprav ob meji z BiH je prejelo jasna navodila o strožjem nadzoru državne meje zaradi večjega 
pritiska migrantov, ki želijo iz BiH vstopiti v Hrvaško, poroča Jutarnji list. Časnik dodaja, da se razmere ne morejo primerjati z 
dogajanjem izpred dveh let, a so kljub temu zelo resne.  
Nov val migrantov na tem območju sledi oblikovanju nove migrantske poti, ki vodi iz Grčije v Albanijo in Črno goro, od tam 
pa v BiH. Ta pot se je odprla po zaprtju nekdanje tako imenovane balkanske poti, ki je iz Makedonije vodila v Srbijo in na 
Hrvaško, od tam pa v Slovenijo. 
Na meji med Grčijo in Albanijo zdaj čaka od 50.000 do 60.000 migrantov, katerih cilj je Zahodna Evropa, še piše Jutarnji list. 

 Slast za oblast.  Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 15. maj 2018, str. 1  
Tema dneva 
http://www.delo.si/mnenja/komentarji/slast-za-oblast-50869.html  
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Če mu bo uspelo splaviti novo vlado, bo predsednik republike Sergio Mattarella opravil nalogo brez precedensa v zgodovini 
italijanske republike. Vlade se težko rojevajo marsikje v Evropi: v Belgiji, na Nizozemskem, v Španiji, celo v Nemčiji. Toda 
Italija je specifičen primer, njeno eksperimentiranje s politično geometrijo je posebno, njena domišljija neskončna. Tokrat se 
Kvirinal srečuje z ravnijo politične kulture, kakršne še ni bilo. Nasproti si stojita »zmagovalca«, pravzaprav politična dvojčka; 
ego enega in drugega je velikanski, govorica obeh je votla, nobeden od njiju ni pripravljen razjahati konja. 
Poltretji mesec po volitvah sta Gibanje 5 zvezd in Liga včeraj prišla na Kvirinal spet praznih rok. Nista mogla ponuditi imena 
prihodnjega premiera. Čeprav sta konec tedna Matteo Salvini in Luigi Di Maio vseskozi oznanjala, da sta se v dveh dneh 
dogovorila vse, česar se prej nista v desetih tednih. In vendar so že njun prenapihnjeni besednjak, fraze brez pomena in 
nabrekli slog od vsega začetka vzbujali neskončen dvom. Je sploh mogoče, da bi se ta povolilna zgodba dobro končala? 
V demokraciji gre za kakovost in ne za količino. Toda tu imamo opraviti s politično preprostima in nekompetentnima 
politikoma, ki jima v bistvu ne gre za vlado – gre jima samo za oblast. 

 Na meji že več kot 200 kilometrov ograje.  Suzana Kos. Delo, 16. maj 2018, str. 3  
http://www.delo.si/novice/slovenija/na-meji-ze-vec-kot-200-kilometrov-ograje-51088.html  
Pod oznako interno je vlada pred dnevi obravnavala problematiko vzdrževanja žičnate in panelne ograje na meji.  
Ljubljana - Ministri so pred pričakovanim novim migrantskim valom, ki naj bi v prihodnjih tednih pljusknil tudi čez slovensko 
mejo, pred dnevi razpravljali o vzdrževanju tehničnih ovir na meji, ki so jih skladno s sklepom Cerarjeve vlade začeli 
postavljati po novembru 2015. 
Najprej se je razširila neuradna informacija, da je vlada sprejela sklep o nakupu dodatnih količin ograje. Uradno tega ni 
mogoče preveriti, saj je gradivo zaupno, neuradno pa jo več vladnih virov zanika. Šlo naj bi le za obravnavo, povezano z 
vzdrževanjem. Materiala za postavitev tehničnih ovir na meji je po dostopnih podatkih na zalogi še precej, zato bi bila 
odločitev o dodatnem nakupu precej nenavadna. 

 
Vsa naročila za nakupe ograje je, kot je znano, izvedel državni zavod za blagovne rezerve skladno z zahtevami vlade. Doslej 
je bilo za to porabljenih 13,6 milijona evrov. Stroški postavljene ograje so znašali okoli osem milijonov evrov; iz tega podatka 
pa je mogoče sklepati, da je precej materiala za postavitev tehničnih ovir še v zalogi.   
Stanje ograje preverja policija 
Stanje začasnih tehničnih ovir, postavljene so v skupni dolžini 216 kilometrov, meja z južno sosedo pa je v celoti dolga 670 
kilometrov, redno preverja policija. Pogodbeni izvajalec pa opravlja čiščenje neposredne okolice začasnih tehničnih ovir ter 
odpravlja morebitne okvare in druga poškodovanja. 
Policija redno preverja začasne tehnične ovire, ki so postavljene v skupni dolžini 216 kilometrov, meja z južno sosedo pa je v 
celoti dolga 670 kilometrov.  
Ograja, žičnata in nato panelna, je bila postavljena zato, da bi policiji omogočala učinkovito varovanje zunanje schengenske 
meje v primeru ponovitve množičnih migracij ter celovito izvajanje varovanja ljudi in njihovega premoženja. Nedavne 
utopitve migrantov so se po nekaterih informacijah dogajale predvsem na krajih, kjer so občani zahtevali odstranitev 
varovalne ograje in možnost prostega prehoda meje. 
Jutri se državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic spet odpravlja na Balkan, v BiH in Črni gori se bo znova 
pogovarjal o problematiki migracij, pred tem se je mudil v Trstu, Beogradu in Zagrebu. Njegovi pogovori o tej temi s kolegi 
na ozemlju nekdanje SFRJ so torej vse pogostejši, podrobnosti pa ne razkrivajo. »Srečanja spadajo v sklop obiskov držav 
Zahodnega Balkana oziroma držav, čez katere vodi nova tako imenovana južna podsmer zahodnobalkanske migracijske poti, 
na njih posebno pozornost namenjajo razmeram na področju migracij in dogovorom o še bolj okrepljenem medsebojnem 
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sodelovanju na tem področju,« so redkobesedni na ministrstvu. 
Je pa notranja ministrica pred dnevi povedala, da se migrantska slika slabša. Kot je znano, je v toplejših mesecih mogoče 
pričakovati porast migracij v regiji. Po ocenah bi bilo lahko v tokratnem begunskem valu, ki si bo po balkanski poti proti 
zahodni Evropi prizadeval priti tudi čez slovensko ozemlje, okoli 60.000 migrantov. To je desetkrat manj od prvega 
množičnega migrantskega vala, ki se je čez Slovenijo valil v letih 2015 in 2016. V letih 2015 in 2016 je po podatkih policije v 
okviru migrantskega vala čez slovensko mejo prešlo 452.686 ljudi.  
Hrvaška v nakup dodatnih terencev 
Hrvaška policija je za boljši nadzor meje kupila tudi dodatnih 60 terenskih vozil, namenjenih obmejnim policistom. Hrvaškim 
policijskim upravam na obmejnih območjih z BiH so naložili dodatno krepitev nadzora meddržavne meje, ki je dolga 
približno tisoč kilometrov. Ta ukrep na hrvaško-bosanskohercegovski meji po poročanju Jutarnjega lista od Hrvaške 
zahtevajo Slovenija, Avstrije in Nemčija. 
Za nakup rezilne žice in panelne ograje je država doslej porabila 13,6 milijona evrov. 
Ograja je dolga 216 kilometrov, celotna meja z južno sosedo pa je 670 kilometrov. 
Obmejnim policistom bodo poleti pomagali vpoklicani rezervisti.  
Z notranjega ministrstva prihajajo zagotovila, da je slovenska policija pripravljena, načrti izdelani, dodala pa še, da naj bi 
tokrat migracije zadevale celotno državo. Migracije so za zdaj obvladljive, policija pa napoveduje, da naj bi svoje vrste ob 
meji poleti okrepila tudi z vpoklicem rezervistov. Ocen o tem, koliko bi jih lahko vpoklicali, ne razkrivajo. »Ker je obseg dela 
varovanja državne meje po policijskih upravah različno obremenjen, se v primeru potrebe vpoklica pomožne policije za 
namen zavarovanja državne meje odloči vsaka policijska uprava samostojno. Vpoklic in število vpoklicanih pomožnih 
policistov sta odvisna od različnih dejavnikov v danem trenutku, ki zahtevajo dodatno kadrovsko pomoč,« pojasnjujejo na 
notranjem ministrstvu.   
BiH prosi za pomoč 
Vlada BiH je zaradi naraščajočega števila beguncev zaprosila za mednarodno tehnično in finančno pomoč pri preskrbi 
prebežnikov. Hkrati jo je Svet Evrope pozval, naj migrantom pomaga po najboljših močeh. Premier BiH Denis Zvizdić je 
včeraj napovedal, da bodo takoj začeli pripravljati nov akcijski načrt za begunce. Ob vse bolj aktualni begunski poti čez BiH je 
njihov dosedanji načrt o ravnanju z begunci iz leta 2015 neustrezen, saj so ob njegovi pripravi izhajali iz tega, da je njihova 
država le tranzitna. Položaj se je spremenil, saj Hrvaška zdaj vrača begunce v BiH in številni med njimi se odločijo, da bodo 
za azil zaprosili tam. 

 Migranti pridobivajo na teži v slovenski politiki.  Zoran Potič, Delo, 16. maj 2018, str. 2  
http://www.delo.si/novice/slovenija/migranti-pridobivajo-na-tezi-v-slovenski-politiki-51105.html  
Stranke bi več vlagale v obrambni in varnostni sistem države, rezilna žica naj ostane na južni meji.  
Ljubljana – Hrvaška krepi nadzor na meji z BiH, slednja si želi mednarodne pomoči pri oskrbi migrantov, ki dnevno prečkajo 
mejo. Bo migrantska problematika postala osrednja tema junijskih volitev? Sodeč po intenzivnosti naslavljanja te teme, 
nedvomno. 
Vprašanje varnosti in migranti so bili osrednja tema volitev v Italiji, v Avstriji in na Madžarskem, kjer je bila odigrala ključno 
vlogo za prepričljivo zmago predsednika Fidezsa Viktorja Orbana, ali Sebastiana Kurza, predsednika OFP, v Avstriji. Bo ta 
tema odigrala odločilno vlogo tudi na junijskih volitvah v Sloveniji?   
Humanitarni ali ekonomski problem? 
V anketi, ki smo jih zastavili med parlamentarnimi političnimi strankami, ali tistimi, ki bi se lahko uvrstili v državni zbor, 
ugotavljamo, da imajo pri ključnem vprašanju, ali so migranti varnostni ali humanitarni problem, različne poglede. Bolj kot 
je stranka na političnem spektru na levi, bolj gledajo na migrante s humanitarnega stališča, bolj gremo na desno, bolj 
poudarjajo varnostno komponento. 
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Levica  tako denimo pravi, da begunci niso problem, je pa težava to, da so to vprašanje izkoristile stranke desnice  za 
razpihovanje nestrpnosti in sovraštva. SDS na drugi strani meni, da so migranti ekonomski problem in opozarjajo, da v 
Sloveniji en ločimo med begunci in migranti. Ta tema, da je, odprla številna vprašanja, ki ne zadevajo le pravnih vidikov 
(schengenska meja). 
Ampak je pod vprašajem obstoj EU, njena kultura in vrednote. »Pod vprašajem je zagotavljanje varnosti. Posledično je pod 
vprašajem obstoj Slovenije, slovenske kulture, jezika,« pravijo v SDS. V tem delu je zaznati precejšen vpliv stališč, ki jih izraža 
madžarski premier Viktor Orban. 
V SD in Desus menijo, da gre predvsem za humanitarno krizo, a da pri tem problemu ne bi smeli zanemariti problema 
varnosti, v skladu z notranjim in evropskim pravom. V SMC menijo, da gre za eno in drugo, država mora poskrbeti za 
nacionalno varnost, kakor tudi varnost posameznika. NSi zastopa podobno stališče, da gre najprej za varnostno in tudi 
humanitarno problematiko, a dilem, da mora država imeti nadzor nad tem, ni.   
Za panleno ograjo 
Ob vprašanju, ali bi odstranili, ali celo potegnili več žičnate ograje na južni meji, večina strank zastopa stališče, da naj ta 
zaradi trenutnega stanja na balkanski poti ostane. Pri tem vprašanju izstopa Levica, ki bi žico na meji nemudoma odstranila. 
Med strankami ob tem vprašanju ostajajo niansne razlike, ker nekatere (SMC, LMŠ, SD) bi žičnato oziroma rezilno ograjo 
nadomestile s panelno ograjo, desne stranke tovrstnim razlikam ne posvečajo nobene pozornosti, bi pa nekatere (Desus, 
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SLS) na južni meji uvedle bolj sofisticirane in tehnično dovršene prijeme varovanja (sodobna tehnologija, satelitske slike, več 
helikopterjev).   
Več ali manj za vojsko? 
Kaj pa vprašanje o naložbah v sistem varnosti, to je temo, ki predsednik republike naslavlja že dobro leto. Razen Levice, ki 
pravi, da izdatkov za vojaške potrebe ne bi smeli povečati, vse ostale politične stranke opozarjajo na podhranjenost 
obrambnega in varnostnega sistema. Medtem ko v Levici nasprotujejo oblikovanju dveh srednjih bojnih skupin, za kar bi 
Slovenija do leta 2025 porabila 1,2 milijarde evrov, vse ostale politične stranke opozarjajo na »dinamično in nepredvidljivo« 
(SMC) okolje, zaradi česar da bo treba zagotoviti več sredstev. 
Vlagati bo treba več, »če želimo, da naša vojska sploh preživi,« so prepričani v SDS. Tu so tudi zaveze vojaškega zavezništva 
NATO, opozarjajo v SLS. V tej stranki so se spomnili tudi na gasilce, kjer predlagajo, da bi jih vključili v sistem obrambe in 
zaščite, v ta namen pa porabili 0,5 odstotka BDP. V SD so spomnili na kibernetske ravni ogroženosti (prav tako SMC) in da bi 
zato bilo modro tudi na tej ravni narediti korak naprej. 
V stranki Desus vztrajajo pri ponovni uvedbi vojaškega služenja za vse mlade, ki bi trajalo le tri mesece, v tem obdobju pa bi 
pridobili osnovna vojaška znanja. V Stranki Alenke Bratušek namreč pravijo, da če že imamo vojsko, potem naj bo ta 
ustrezno usposobljena in opremljena, zato v obrambni in varnostni sistem države ni smiselno zmanjševati. 

 Ponudba dialoga španski vladi. Barbara Kramžar. Delo, 16. maj 2018, str. 24  
http://www.delo.si/novice/svet/ponudba-dialoga-spanski-vladi-51190.html  
Quim Torra je obiskal svojega predhodnika Carlesa Puigdemonta.  
Berlin – »Tu sem, da bi izrazil zvestobo in hvaležnost predsedniku Katalonije Carlesu Puigdemontu,« je novi katalonski 
predsednik Quim Torra podprl prvaka katalonske neodvisnosti. »Vse skupaj nikoli ne bi šlo tako daleč, če bi v Kataloniji 
spoštovali demokracijo.« 
Novoizvoljeni predsednik vidi svojo vlado kot prehodno, pravi, da nikoli ne bodo dvignili rok nad ponovno potrditvijo 
predsednika Puigdemonta in vseh njegovih ministrov, ki so bili »protizakonito« odstranjeni s položajev. A bo španski vladi 
najprej ponudil dialog. »Predsednik Rajoy, prosim, določite čas in kraj!« je pozval španskega premiera Mariana Rajoya. 
Hkrati bodo naredili vse, da bi končali suspenzijo katalonske avtonomije, ki se je po njegovem začela že veliko pred zadnjimi 
volitvami. Quim Torra je ob izvolitvi poudaril, da bo izvrševal mandat oktobrskega referenduma, njegova vlada pa bo gradila 
»neodvisno državo v obliki republike«. 
Kot enega pomembnih vidikov je omenil končanje najprej delnega in na koncu skoraj popolnega španskega prevzema 
katalonskih financ. »V španskem regionalnem sistemu centralna vlada zbere skoraj 95 odstotkov davkov,« je nakazal, v 
katero smer si bodo prizadevali pod njegovim vodstvom. »Od španske vlade odločno zahtevamo, naj konča tako 
intervencijo 155. člena kot finančno intervencijo!« Zahtevali bodo tudi osvoboditev političnih zapornikov, ki so zaprti le 
zato, ker se zavzemajo za katalonsko neodvisnost.   
Puigdemontov pozdrav 
»Guten Tag, meine Damen und Herren!« je v nemščini pozdravil Carles Puigdemont, ki je zaradi španskega pravosodnega 
preganjanja od konca marca v Nemčiji, najprej po prestopu danske meje v zaporu dežele Schleswig-Holstein, zdaj v Berlinu. 
Tudi sam je poudaril nujnost dialoga, da bi našli politično rešitev za tisto, kar sam vidi kot katalonski politični konflikt. 
»Nemogoče ga je rešiti s procesi, tribunali, tožilci in policijo, edini način je demokracija.« Verjame, da je preostanek EU 
sprevidel, da to ni špansko domače, ampak evropsko vprašanje. Z novim predsednikom je Katalonija po njegovem v dobrih 
rokah, v prihodnjih dneh bo dobila še močno vlado. »Žoga je na strani španske vlade!«  

 Prebežnikov ne bi pokopali ne občina ne država. Bojan Rajšek. Delo, 16. maj 2018, str. 3  
http://www.delo.si/novice/slovenija/prebeznikov-ne-bi-pokopali-ne-obcina-ne-drzava-51099.html  
Zakonodaja nalaga občinam, da na svoje stroške opravijo pogrebne slovesnosti tudi za umrle tujce, zato v Beli krajini 
pričakujejo finančno pomoč države.  
Črnomelj, Metlika – Za pokop štirih prebežnikov, ki so pri nelegalnem prestopu meje utonili v Kolpi, bi morala po zakonu o 
pokopališki dejavnosti poskrbeti občina, na območju katere so umrli. A v Črnomlju opozarjajo, da za ta namen nimajo 
predvidenega denarja in da občine ne morejo prevzeti tega bremena, še posebno če se bo število nezakonitih prehodov 
povečevalo in bo zato tudi več nesreč. 
Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič zato pričakuje, da bo občinam v takšnih primerih pomagala država. A to se 
glede na odgovore z ministrstva za notranje zadeve očitno ne bo zgodilo. Zadnje čase se v Beli krajini srečujejo z vse več 
nezakonitimi prehodi državne meje, samo prejšnji konec tedna so jih policisti na južni meji obravnavali sto. Pot v svobodo so 
s svojim življenjem prejšnji mesec plačali štirje migranti, ki jim ni uspelo prebresti reke Kolpe. Utopljence je črnomaljsko 
komunalno podjetje prepeljalo na patološki oddelek novomeške bolnišnice, kjer jim je uspelo identificirati tri trupla, 
medtem ko je bil četrti utopljenec v tako slabem stanju, da identifikacija ni bila mogoča. Nesrečnike so nato odpeljali v 
hladilnico novomeške komunale v Srebrniče, kjer še vedno čakajo ali na vrnitev v matične države ali na pokop v črnomaljski 
občini. Komunala je občini izdala račune za prevoz od kraja najdbe utopljencev do bolnišničnega oddelka za patologijo in 
citologijo v vrednosti 1465 evrov, 2570 evrov pa je stala še obdukcija. Če jih bodo morali pokopati na črnomaljskem 
pokopališču v Vojni vasi, bo morala občina za vsak pogreb plačati še od 1500 do 1600 evrov. 
Druga težava, na katero opozarjajo v Črnomlju, je povezana z zagotavljanjem prostora za pokop ter s primernostjo načina 
pokopa in vzdrževanja grobov. Islamska vera ne dovoljuje kremiranja pokojnika, ampak le pogrebe v krstah. Na vprašanje, 
kakšno stališče imajo do te problematike in ali se nameravajo vključiti v njeno reševanje, nam je generalni sekretar Islamske 
skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić odgovoril: »To ni naš problem.«  
»Takšna so pravila« 
Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) so za Delo povedali, da je bil predlani sprejet nov zakon o pokopališki in pogrebni 
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dejavnosti, po katerem pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga 
je izbral naročnik pogreba ali občina. Če naročnika ni, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče, 
kadar tega ni mogoče ugotoviti, pa občina, kjer je imel zadnje začasno bivališče. Če niti tega ni mogoče ugotoviti, prijavi 
pokop občina, kjer je človek umrl. Stroške pogreba mora poravnati naročnik, če tega ni, jih plača občina, ki je prijavila 
pokop. »Za zdaj je zakon takšen in takšna so pravila,« je jasen državni sekretar na MNZ Boštjan Šefic. 
A črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič pravi, da denarja za takšne pokope, še posebno če bi jih bilo več, nimajo. 
Pravi, da to ni samo lokalni problem, ampak nacionalni, saj se s to problematiko najbrž lahko srečajo tudi druge obmejne 
občine od Prekmurja do Obale. Metliški župan Darko Zevnik pravi, da je zakon napisan tako, da mora vsaka občina 
poskrbeti za svoje umrle občane, a pri beguncih gre po njegovem mnenju za izreden primer, ki ga zakonodaja ne 
predvideva, saj nikjer ne piše, da morajo občine poskrbeti za umrle prebežnike. »Skupaj s črnomaljsko občino smo prejšnji 
teden zato zaprosili za sestanek z vsemi pristojnimi ministrstvi,« je povedal Zevnik.  
Županja: Pomoč države je nujna 
V črnomaljski občini se bojijo, da bo zaradi napovedanega večjega števila migrantov podobnih primerov še več, saj je po 
podatkih policije na balkanski poti okoli 60.000 prebežnikov. Po podatkih notranjega ministrstva so letos do 14. maja 
evidentirali 1567 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Največ med njimi je bilo prijetih na območju Policijske 
postaje Ilirska Bistrica (480) ter na območju Bele krajine oziroma Policijskih postaj Črnomelj in Metlika (489). Čez Kolpo v 
Beli krajini je nelegalno prestopilo samo od sredine aprila 200 pribežnikov, medtem ko v istem obdobju lani nezakonitih 
prehodov niso zasledili. Begunci oziroma migranti so stari od 15 let do 30 let ter večinoma državljani Alžirije, Maroka in 
Pakistana. 
Ti podatki so po mnenju županje Čemas Stjepanovičeve skrb vzbujajoči, zato bo država morala občinam finančno pomagati 
pri plačilu pogrebnih stroškov za primere ob smrti neidentificiranih oseb.  

 Nagrada Darka Bratine režiserju Petru Mettlerju. V. U., STA. Delo, 16. maj 2018  
http://www.delo.si/kultura/film-tv/nagrada-darka-bratine-reziserju-petru-mettlerju-51392.html  
Nagrajenec je švicarsko-kanadski ustvarjalec in režiser, nagrado bo prejel za opus na področju neodvisnega filma.  
Letošnji prejemnik nagrade Darko Bratina, ki jo v okviru filmskega festivala Poklon viziji podeljuje Kinoatelje, je švicarsko-
kanadski ustvarjalec in režiser Peter Mettler. Nagrado mu bodo podelili jeseni, že prihodnji teden pa napovedujejo dogodek 
v sklopu programa Nagrada skozi čas, s katerim se bodo poklonili nagrajencu iz leta 2003 Aljoši Žerjalu. 
Mettler je švicarsko-kanadski režiser. V obrazložitvi nagrade, ki jo bo prejel, so zapisali, da je to nagrada za njegov izjemen 
opus na področju neodvisnega filma, ki se že tri desetletja »izmika kakršnikoli žanrski kategorizaciji tako znotraj 
dokumentarnega kot tudi igranega filma«, je povedala strokovna sodelavka festivala Patricija Maličev. 
Mettler je ena od vodilnih osebnosti kanadskega avantgardnega neodvisnega filma vse od 80. let dalje. Njegova filmografija 
je zaznamovana s poglobljenim raziskovanjem procesa akumuliranega človeškega znanja in z njim povezanega razumevanja 
sodobne družbe, kot jo vidi in doživlja skozi kamero. 
Poklon ob 90. rojstnem dnevu 
Kot je na današnji novinarski konferenci v Novi Gorici povedala vodja festivala Mateja Zorn, bodo v Muzeju slovenskih 
filmskih igralcev v Divači prihodnjo sredo, 23. maja, ob njegovem 90. rojstnem dnevu predstavili tržaškega cineasta in 
filmarja samouka Aljošo Žerjala. Na ogled bo delček njegove zakladnice filmskih zapisov, ki pričajo o življenju ob meji in 
gledalca hkrati popeljejo v številne kulture širom sveta. 
Žerjal je izreden opazovalec sveta, je povedala poznavalka njegovega dela Dora Ciccone. V objektiv osemmilimetrske 
kamere je ujel zgodbe nepozabnih potovanj (Kazahstan, Tibet, Čile, Balkan, Moskva, Vietnam ...), svoj rojstni Škedenj in 
čezmejni kraški prostor, otroški svet ... Prve posnetke je naredil s staro nemško kamero Agfa, ki mu jo je posodil prijatelj Edi 
Šelhaus, vojni fotoreporter in snemalec. Še danes z začudenjem in radovednostjo opazuje svet, občuduje človeka in naravo, 
stare mojstrovine in arhitekturo. Brez predaha še naprej snema in montira filme, danes v digitalnem formatu. 
Ob njegovem jubileju pripravljajo poseben filmski večer, na katerem bodo v dveurnem druženju predstavili delček 
Žerjalovega opusa od prvih filmov pa vse do zadnjega enominutnega filma 1918–2018, s katerim Žerjal potuje tudi na 
hrvaški festival enominutnega filma v Požego. 
Organizatorji so letošnji festival Poklon viziji premaknili na nekoliko poznejši čas. Potekal bo med 15. in 22. oktobrom med 
Slovenijo in Italijo: v Gorici, Novi Gorici, Izoli, Ljubljani, Vidmu, Špetru Slovenov in Trstu.  

 Bosni ne pomagata ne palica ne korenček. Vili Einspieler, Delo, 17. maj 2018  
http://www.delo.si/novice/svet/bosni-ne-pomagata-ne-palica-ne-korencek-51306.html  
Hrvaški politiki poskušajo s spremembo volilne zakonodaje rešiti vprašanje statusa Hrvatov, Bošnjaki pa tega ne bi 
dopustili.  
Voditelji BiH se ne morejo pohvaliti niti z najmanjšim napredkom. Nemško-britanska pobuda je bolj ali manj propadla, 
država pa tik pred volitvami nima niti volilnega zakona. Visoki predstavnik BiH je obtožil politike v ZN, da še vedno grozijo z 
vojno. 
Bosni očitno ne pomagata ne palica ne korenček. To je, kot kaže, ugotovila tudi kanclerka Angela Merkel, ki predsedniški 
trojki v Berlinu, Bakirju Izetbegoviću, Mladenu Ivaniću in Draganu Čoviću, ni delila lekcij, temveč je zgolj poudarila nujnost 
sprememb volilne zakonadaje. Osrednja volilna komisija v državi je razpisala splošne volitve v BiH za 7. oktober, parlament 
pa še ni spremenil delov veljavnega volilnega zakona, ki jih je ustavno sodišče razveljavilo že leta 2016, ker je ocenilo, da 
način posrednih volitev poslancev zgornjega doma parlamenta Federacije BiH (FBiH) ni skladen z ustavo.   
Kamen spotike tretja entiteta 
Kanclerka je poudarila, da si nihče ne želi blokade bosansko-hercegovskih institucij, predsedniško trojko pa je spomnila na 
dane obljube, ki še niso izpolnjene. Ko je bila pred letom v Sarajevu, je pozvala oblast, naj se bolj posveti ključnim 
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vprašanjem, kot so evropske integracije, gospodarski razvoj države in vladavina prava. Angela Merkel se je o teh temah 
pogovarjala z voditelji BiH že pred desetletjem, a se ni skoraj nič spremenilo. Bosansko-hercegovski voditelji so pokazali 
izjemno odpornost proti spremembam. Kanclerka jim je sporočila, da Berlin še ni dvignil rok od BiH in da druge države v 
regiji kažejo, da je s politično voljo možen napredek na evropski poti. 
Čeprav pri zapletih z volilnim zakonom Zagreb ne igra konstruktivne vloge, so za večino problemov BiH krive domače 
politične elite. Najlažje se je sklicevati na daytonski mirovni sporazum, ki je zakoličil neživljenjski politični sistem. Znotraj 
tega je mogoče rešiti številne probleme, če bi za to obstajala zadostna politična volja. Predsedniška trojica v Berlinu ni našla 
rešitve za zaplete z volilnim zakonom, ker sta Izetbegović in Čović ostala vsak na svoji strani reke. Kljub temu bi lahko pritisk 
največje in najvplivnejše države v EU prispeval k temu, da bi se reševanje problema premaknilo z mrtve točke. 
Voditelji BiH so pokazali odpornost proti kakršnim koli spremembam. 
Najlažje se je klicevati na daytonski mirovni sporazum, ki je uvedel neživljenjski politični sistem. 
Trend spodkopavanja državnih institucij se je prenesel tudi v FBiH.  
Največji boj poteka med hrvaškimi in bošnjaškimi politiki, ker hrvaški politiki poskušajo rešiti vprašanje statusa Hrvatov, 
Bošnjaki pa tega ne bi dopustili. Po sedanjih določbah volilnega zakona v vsakem kantonu izbirajo po najmanj enega 
kandidata iz vseh konstitutivnih narodov, ne glede na njihovo zastopanost v tem kantonu. Po oceni hrvaških politikov 
določba omogoča drugim konstitutivnim narodom izbiranje hrvaških predstavnikov v domu narodov parlamenta FBiH, kar ni 
skladno z ustavo. 
Za neskladje je zaslužen urad visokega predstavnika (OHR), ki je volilnemu zakonu dodal stavek, da imajo vsi konstitutivni 
narodi pravico do enega delegata v vseh kantonih. Ustavno sodišče temu nasprotuje, kar posega v koncept FBiH in postavlja 
vprašanje, ali gre za federacijo kantonov ali federacijo narodov, ki živijo v FBiH. V HDZ BiH so poudarili, da bo odločitev 
ustavnega sodišča preprečila diskriminacijo Hrvatov v FBiH in jim povrnila pravico do izbire svojih predstavnikov na oblasti.   
Politiki grozijo z novo vojno 
Visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko je v Združenih narodih obtožil voditelje države in entitet, da delujejo proti 
suverenosti BiH. Politiki še vedno grozijo z vojno, s spodkopavanjem državnih institucij pa preprečujejo evrointegracije BiH. 
Po Inzkovih navedbah so predsednik Republike Srbske (RS) Milorad Dodik, Čović in Izetbegović v minulem obdobju dajali 
izjave, usmerjene proti suverenosti in ozemeljski celovitosti BiH, medtem ko je delegat v domu narodov v skupščini BiH 
Mario Karamatić grozil z razpadom države, če parlament ne bo sprejel sprememb volilnega zakona. 
Inzko je omenil tudi prvaka Zveze za boljšo prihodnost BiH (SBB BiH) Fahrudina Radončića, ki je grozil z vojno, če bo v državi 
oblikovana tretja entiteta. Svoj lonček je pristavil tudi Izetbegović, ki je poudaril, da v FBiH ne proizvajajo orožja le za izvoz, 
temveč tudi kot odgovor na morebiten vojni scenarij. Podobne izjave je bilo mogoče slišati tudi iz ust premiera FBiH Fadila 
Novalića. 
V zvezi z izvajanjem mirovnega sporazuma je Inzko opozoril, da se je trend spodkopavanja državnih institucij, značilen za RS, 
prenesel tudi v FBiH. To negativno vpliva na delovanje države in federalnih organov ter preprečuje integracijo države v 
evroatlantske povezave. Sklenil je, da kljub spodkopavanju mirovnega sporazuma in vladavine prava ravna skladno s politiko 
sveta za implementacijo miru v BiH in se izogiba uporabi izvršilnih pristojnosti.  

 V Italiji dogovor o koalicijski pogodbi. Be. B., STA. Delo, 17. maj 2018  
http://www.delo.si/novice/svet/v-italiji-dogovor-o-koalicijski-pogodbi-51494.html  
Stranki Liga in Gibanje pet zvezd sta po tedenskih pogajanjih dosegli dogovor. Med 22 točkami  ni načrta za izstop iz 
območja evra. Danes naj bi stranki začeli iskati premierja.  
Rim – Pogodba ima 40 strani dolg dokument, ki vključuje 22 točk. Med njimi ni načrta za izstop iz območja evra, ki naj bi se 
nahajal v osnutku koalicijske pogodbe. Danes pa naj bi stranki začeli iskati premierja. 
V programu, ki ga vključuje koalicijska pogodba, katero sta stranki dosegli po enotedenskih pogajanjih, je načrt revizije od 
leta 2012 veljavne pokojninske reforme. Okrepili naj bi boj proti nezakonitemu priseljevanju in v povezavi s tem olajšali 
izgone. Med drugim naj bi tudi zmanjšali število poslancev. Sistem oskrbe z vodo naj bi ostal v rokah države, dosegli naj bi 
tudi dogovor o ponovni preučitvi zakona o obveznem cepljenju, navedbe virov povzema avstrijska tiskovna agencija APA. 
Vodja Gibanja pet zvezd Luigi Di Maio je koalicijsko pogodbo označil za »največjo politično novost zadnjega leta«. 
»Italijanom bo prinesla, kar si državljani želijo: spremembo,« je zapisal.  
Imena premierja medtem še ni na vidiku. Tako Di Maio kot prvi mož Lige Matteo Salvini zagotavljata, da bo ta položaj 
zasedel politik in ne strankarsko neodvisni strokovnjak. Trenutno se kot morebitni kandidat omenja nekdanji novinar in 
senator Gibanja pet zvezd Emilio Carelli.  
Po besedah Salvinija bi lahko z Di Maiom najpozneje do ponedeljka predsedniku države Sergiu Mattarelli predstavila imena 
premierja in ministrov. 
Predstavniki Gibanja pet zvezd in Lige so pogajanja o sestavi vlade začeli prejšnji teden, minuli četrtek pa so Mattarello 
zaprosili, naj jim rok za pogovor podaljša še za konec tedna. Prvi napredek so v obeh strankah potrdili že v soboto, v nedeljo 
pa dosegli osnovni dogovor. 

 Odgovornost »dobrohotnih sil« na Zahodnem Balkanu. Barbara Kramžar, Delo, 17. maj 2018  
http://www.delo.si/mnenja/komentarji/odgovornost-dobrohotnih-sil-na-zahodnem-balkanu-51425.html  
Barbara Kramžar o nemškem pogledu na balkanske zdrahe zaradi meje.  
Pod geslom »najprej Amerika« predsednika Donalda Trumpa dolgoletna »dobrohotna supersila« ZDA noče več opravljati 
mednarodne vloge, ki jo je odlikovala po drugi svetovni vojni, in nemška kanclerka Angela Merkel se dobro zaveda, kaj to 
pomeni. Ugotavlja, da ZDA ne bodo več kar tako varovale njene države in vse Evrope, priznava, da je naša soseščina vse 
manj varna. Nemčija se še obotavlja pred hitrim povečanjem obrambnega proračuna, a če se je česa naučila iz zgodovine, 
ne bo mogla večno čakati: ob vse bolj luknjastem varnostnem dežniku lahko šibkosti demokratičnih držav spet privlačijo 
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brezvestne sile. 
Vsaj v Evropi bi se morala Nemčija že zdaj zavedati nujnosti lastne »dobrohotne« vloge, saj prazne prostore tudi tu lahko 
zapolnijo nevarne sile. Gospodarska velikanka, ki se zelo kesa svojih zgodovinskih grehov, ima veliko moralno obveznost za 
mir in blagostanje na stari celini, a tudi gigantski lastni interes. Pri vprašanjih meje na Zahodnem Balkanu pa nemška 
kanclerka kljub temu ponavlja stališče predsednika evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, da brez njihovih rešitev 
nobena država s tega območja ne bo vstopila v Evropsko unijo. Kot velik uspeh navaja takšen sporazum med Kosovom in 
Črno goro, in to upravičeno. Nerešeno vprašanje dostopa na odprto morje med Slovenijo in Hrvaško, dveh članic Evropske 
unije, pa ni le slab zgled, ampak nevaren precedens. 
Stališče, da so vsi vpleteni enako odgovorni za ureditev meja na območju, daje državi, ki ne spoštuje razsodbe 
mednarodnega arbitražnega sodišča, čeprav se je k temu obvezala v postopku vstopanja v EU, v roke odločanje o miru in 
blagostanju na celotnem Zahodnem Balkanu. Hrvaška nima urejene niti meje z Bosno in Hercegovino ter Srbijo, članstvo v 
EU pa ji daje močnejši položaj, zato je velika nevarnost, da bo tudi tam vsiljevala svojo premoč. Če bo s tem zadrževala 
pridružitveni proces teh držav, lahko sproži še nevarnejše plazove, že zato bi morale EU in najvplivnejše evropske države 
vztrajati pri uveljavljanju mednarodnih razsodb in sporazumov v Evropi in vsej EU. 
Angela Merkel je med tistimi evropskimi voditelji, ki najbolj jasno prepoznavajo nevarno nestabilnost na Zahodnem 
Balkanu. Še več, z odprtjem meja za begunce leta 2015 je območje s Slovenijo vred rešila pred navalom, ki ga še 
najbogatejša evropska država obvladuje le z velikimi težavami in je za to plačala visoko politično ceno. Najbolj so jo napadali 
vzhodnoevropski nacionalisti, ki krila zdaj dvigujejo tudi na Zahodnem Balkanu in izkoriščajo tudi oklevanje EU pred 
uveljavitvijo arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Proces še ni končan, tisti, ki se zavzemajo za evropsko 
perspektivo Zahodnega Balkana, pa ne bi smeli v isti koš metati nasprotnikov in zagovornikov vladavine prava. 
 

Dnevnik, Ljubljana 

 Puigdemont je posegel po planu D.  Simon Tecco. Dnevnik, Ljubljana, 10. maj 2018 
https://www.dnevnik.si/1042821486/svet/puigdemont-je-odklonil-kandidaturo-za-predsednika-katalonije-  
Zagovorniki katalonske neodvisnosti so v bitki s časom in sodnimi mlini, da bi dosegli izvolitev katalonskega voditelja. 
Jutri bodo objavili ime kandidata in to očitno ne bo Carles Puigdemont. 
Španski vladi je v sredo uspelo vnovič blokirati izvolitev Carlesa Puigdemonta za predsednika Katalonije; ta trenutno čaka na 
odločitev nemškega pravosodja o svoji morebitni izročitvi Španiji. Po preteku petih mesecev od lanskih decembrskih volitev 
se tako začenja bitka s časom za izvolitev vodstva Katalonije, preden bi 22. maja prišlo do samodejne razpustitve 
parlamenta in sklica novih volitev. Da bi se temu izognil, se je Puigdemont odločil za tako imenovani plan D, kar pomeni, da 
bo za voditelja Katalonije predlagal alternativnega kandidata iz tabora, naklonjenega neodvisnosti, njegovo ime pa naj bi 
sporočil jutri. 
Premier na daljavo? 
Španska vlada konservativnega prvaka Ljudske stranke (PP) Mariana Rajoya je po sestanku v sredo predložila v ustavno 
presojo zakon, ki ga je minuli petek sprejel katalonski parlament. Zakon dopušča možnost, da se za predsednika Katalonije 
lahko izvoli tudi kandidata, ki v parlamentu ni fizično navzoč oziroma je v tujini. Ustavno sodišče se je sestalo le nekaj ur 
zatem in potrdilo prejem vloge v preučitev in odločanje, s čimer je bil katalonski zakon avtomatsko zadržan in s tem 
preprečena izvolitev Puigdemonta. 
Nacionalistične stranke v katalonskem parlamentu – Skupaj za Katalonijo (JxCat), Republikanska levica (ERC) in Kandidatura 
ljudske enotnosti (CUP) – so vedele, da bo vlada v Madridu zakon blokirala, a so ga kljub temu sprejele in napovedale 
Puigdemontovo kandidaturo. Po virih blizu JxCat so prepričane, da predlagana reforma zakona o izvolitvi predsednika 
Katalonije ni protiustavna, zato pričakujejo, da bo ustavno sodišče na koncu razsodilo njim v prid. S tem bi se odprla 
možnost, da bi bil še v mandatu sedanjega parlamenta Puigdemont izvoljen za predsednika pod pogojem, da ne bi bil 
medtem pravnomočno obsojen. 
Bitka s časom 
Vendar se to verjetno ne more zgoditi pred 22. majem, zato se je Puigdemont minulo soboto v Berlinu sestal s svojo 
poslansko skupino stranke JxCat, kjer so sprejeli še nadaljnjo politično strategijo oziroma plan D. V skladu s tem naj bi danes 
ali v soboto predlagali alternativnega kandidata za predsednika katalonske vlade. Med najverjetnejšimi kandidati se 
omenjata neodvisna poslanca, ki sodelujeta z njihovo stranko, to sta Quim Torra, bivši predsednik nacionalistične nevladne 
organizacije Omnium Cultural, in sedanji podpredsednik parlamenta politolog Josep Costa. Poleg njiju se omenjata še 
strankina predstavnika za stike z javnostjo Elsa Artadi in Eduard Pujol, ki sta ožja Puigdemontova sodelavca. Predsednik 
parlamenta Roger Torrent naj bi že v soboto sklical plenarno sejo. 
A težava plana D je v tem, da je leva stranka CUP, ki je članica tabora za neodvisnost, napovedala, da se bo glasovanja 
vzdržala, če ne bo predsedniški kandidat Puigdemont. V tem primeru JxCat in ERC ne bosta zbrali v parlamentu absolutne 
večine (68 glasov). To pomeni, da bo novi predsednik lahko izbran z navadno večino v ponedeljek v drugem krogu, za kar 
potrebujejo vseh 66 glasov svojih poslancev. 
Še eno čakanje na sodišče 
A tudi to ni zagotovljeno, saj je desna stranka Ciudadanos (C's), ki je največja v katalonskem parlamentu in druga v Španiji, 
od ustavnega sodišča zahtevala razveljavitev možnosti, da Puigdemont in nekdanji katalonski minister za zdravstvo Antonio 
Comíno Oliveres, ki je v izgnanstvu v Bruslju, glasujeta prek pooblaščenih predstavnikov. Brez njunih glasov in brez podpore 
CUP ne bi bilo več zadosti glasov za izvolitev v drugem krogu glasovanja. Predsednik C's Albert Rivera išče načine, kako 
preprečiti katalonskim nacionalističnim silam izvolitev vlade, in računa na razpustitev parlamenta ter nove volitve. Rivera je 
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v sredo od Rajoya terjal bolj trdo roko v Barceloni, ta pa je danes izjavil, da so »ponovne predčasne volitve v Kataloniji 
nesmiselne« in da je pripravljen na začetek procesa dialoga z novoizvoljeno katalonsko vlado. 

 Katalonski parlament v soboto o novem predsedniškem kandidatu STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. maj 2018 
https://www.dnevnik.si/1042821597/Svet/katalonski-parlament-v-soboto-o-novem-predsedniskem-kandidatu  
Katalonski poslanci bodo v soboto začeli razpravljati o novem kandidatu za predsednika regije Quimu Torri, so sporočili iz 
parlamenta. Odstavljeni predsednik Carles Puigdemont se je v četrtek odpovedal kandidaturi in predlagal Torro. O njem 
bo parlament glasoval že v soboto, vendar je verjetneje, da ga bodo dokončno potrdili šele v ponedeljek. 
Po posvetu z različnimi strankami je predsednik parlamenta Roger Torrent Torro uradno predlagal za predsedniškega 
kandidata in sklical sejo parlamenta, ki se bo začela v soboto opoldne, so sporočili iz katalonskega parlamenta. 55-letni novi 
kandidat, ki je sicer poslanec v parlamentu, bo kolegom predstavil svoj program, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
O njem bodo glasovali že v soboto, vendar pa v prvem krogu za izvolitev potrebuje absolutno večino. Trenutno je v 
katalonskem parlamentu neodvisnosti naklonjenih 70 poslancev, 65 pa jih je proti. Vendar pa je skrajno leva CUP sporočila, 
da bi njeni štirje poslanci v parlamentu podprli samo Puigdemonta in nikogar drugega. Tako Torra v prvem krogu verjetno 
ne bo dobil zadostne podpore. 
V tem primeru bodo glasovanje ponovili v ponedeljek, ko bo potreboval samo navadno večino. Če se bodo poslanci CUP 
vzdržali glasovanja, bo novi kandidat za predsednika potrjen. Če bodo glasovali proti njegovemu imenovanju, pa ne. 
Rok za prisego novega predsednika 22. maj. 
Puigdemont je v četrtek zaradi pritiskov Španije zavrnil možnost, da bi ponovno kandidiral za predsednika Katalonije. 
Predlagal je, da katalonski parlament namesto njega za predsednika izvoli Torro, ki ga je tudi pozval, naj gradi neodvisno 
Katalonijo. Rok za prisego novega predsednika Katalonije je 22. maj, v nasprotnem primeru se Kataloniji sredi julija obetajo 
nove volitve. 
Volitve so v Kataloniji v skladu z uveljavitvijo neposrednega nadzora s strani Madrida potekale že konec decembra. Španska 
vlada je namreč po neuspeli razglasitvi neodvisnosti 27. oktobra lani odstavila celotno vlado in razpustila tudi parlament. 
Puigdemont in več drugih ministrov se je pred kazenskim pregonom zateklo v tujino. 
Neodvisnosti naklonjene stranke so na volitvah osvojile absolutno večino. Kljub temu doslej ni uspela izvolitev nobenega 
kandidata za predsednika regije, saj so bili vsi bodisi v tujini, za njimi pa razpisan priporni nalog, bodisi v priporu zaradi 
obtožb upora. 

 Novo ime za položaj voditelja Katalonije. Simon Tecco. Dnevnik, Ljubljana, 11. maj 2018  
https://www.dnevnik.si/1042821597/svet/katalonski-parlament-v-soboto-o-novem-predsedniskem-kandidatu  
Nekdanji voditelj Katalonije Carles Puigdemont je predlagal novega kandidata za položaj premierja regije. To je 55-letni 
Quim Torra. O njem bi lahko glasovali že danes, a bržkone ne bo izvoljen pred ponedeljkom. 
Potem ko je v sredo španska vlada blokirala vnovično izvolitev odstavljenega katalonskega predsednika Carlesa 
Puigdemonta, je ta za položaj predsednika katalonske vlade predlagal 55-letnega poslanca Joaquima Torro i Plaja, bolj 
znanega pod imenom Quim Torra, preden bi 22. maja prišlo do samodejne razpustitve parlamenta in sklica novih volitev. 
Torra doslej ni bil sodno obravnavan oziroma preganjan zaradi razglasitve neodvisnosti, kot sta Jordi Sanchez in Jordi Turull, 
ki sta se omenjala za ta položaj. 
»Naša skupina predlaga tovariša poslanca Quima Torro za položaj predsednika generalitata (katalonske vlade),« je v četrtek 
zvečer iz Nemčije sporočil Puigdemont. V videoposnetku, objavljenem na youtubu, je katalonski voditelj poleg tega opomnil 
na časovno stisko v zvezi z izvolitvijo in opozoril, da je treba takoj sestaviti novo vlado. Dejal je tudi, da bo ta izvolitev 
začasna, rekoč: »Naj nihče ne dvomi, da se začenja začasno obdobje zaradi pogojev, ki jih izsiljuje (španska) država. Zaradi 
političnih zapornikov in tistih v izgnanstvu ter stalne grožnje z uporabo 155. člena ustave za zdaj ni mogoče govoriti o 
definitivnem obdobju.« Torru se je zahvalil, ker je sprejel ponudbo, in pristavil, da je ena prvih nalog nove vlade popraviti 
škodo in posledice zaradi intervencije španske vlade v Kataloniji. Po njegovih besedah je naloga nove vlade, da »obnovi 
politične ukrepe, politične kadre in investicije, ki so bili krivično ukinjeni ali blokirani. Vsemu svetu je jasno, da gre za 
netolerantnost (španske) države in pomanjkanje spoštovanja odločitve katalonskih državljanov.« 
Glasovanje že danes, razplet v ponedeljek? 
Torra, ki je pravnik, pisatelj in založnik, je bil lani izvoljen v katalonski parlament kot neodvisni poslanec, čeprav deluje v 
okviru poslanske skupine Puigdemontove stranke Skupaj za Katalonijo (JxCat). Označujejo ga za predstavnika trde 
separatistične opcije, sam pa pravi, da je »čustveno privržen neodvisnosti«. Kratek čas je predsedoval nevladni organizaciji 
Omnium Cultural za promocijo katalonskega jezika in kulture. Ker doslej še ni zasedel nobenega pomembnega političnega 
položaja, so ga danes v španskih medijih predstavljali kot političnega novinca. Katalonska opozicija v njem vidi 
ksenofobičnega in sektaškega politika, po mnenju njegovih privržencev pa gre za zelo izobraženega in prefinjenega človeka. 
Predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent naj bi že danes začel posvete, da bi lahko za danes sklical plenarno sejo. 
Po predvidevanjih Torra v prvem krogu glasovanja ne bo izvoljen, ker se bo stranka CUP – ena od treh nacionalističnih 
strank, ki skupaj z JxCat in Republikansko levico predstavlja absolutno večino v parlamentu – vzdržala. Lahko pa bo izvoljen v 
drugem krogu glasovanja z navadno večino, to se bo predvidoma zgodilo v ponedeljek. 

 Liga in Gibanje pet zvezd z dogovorom o vladnem programu.  STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. maj 2018 
https://www.dnevnik.si/1042821716/svet/liga-in-gibanje-pet-zvezd-z-dogovorom-o-vladnem-programu 
Desničarska Liga in populistično Gibanje pet zvezd sta danes na pogajanjih v Milanu dosegla dogovor o osnutku 
programskih usmeritev prihodnje vlade. Zdaj morata stranki doreči le še kadrovsko sestavo, poroča avstrijska tiskovna 
agencija APA. 
Dogovor o programskih izhodiščih so po poročanju APA potrdili predstavniki obeh strank. Pogajanja o končni koalicijski 
pogodbi pa se nadaljujejo. A skupen program je že velik napredek v teh pogovorih. »Pogajanja o koalicijski pogodbi se 
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nadaljujejo. Naš cilj je doseči najboljši rezultat za Italijane,« je sporočil vodja gibanja Luigi Di Maio, ki se sicer tako kot vodja 
Lige Matteo Salvini poteguje za položaj predsednika vlade. 
Vprašanje, kdo bo vodil prihodnjo vlado, bi se sicer na koncu lahko izkazalo za glavno prepreko na poti do nove vlade. Glede 
na namige vodilnih predstavnikov obeh strank bi morda premierski položaj lahko prevzel tudi nekdo tretji. 
Pri vladnem programu sta obe stranki precej bližje 
Program ima po poročanju APA 19 točk, od boja proti korupciji in konfliktu interesov, do zmanjševanja davčnih bremen. 
Prizadevali si bodo tudi za odpravo administrativnih ovir oz. za poenostavitve birokratskih postopkov, za »bolj državljanom 
prijazno« državno blagajno in za pospešek v digitalizaciji javne uprave. Prav tako nameravata Di Maio in Salvini odpraviti 
nepriljubljeno pokojninsko reformo, ki jo je leta 2012 uvedla vlada Maria Montija in ki je po mnenju obeh vodilnih politikov 
preveč obremenjujoča za italijanske delavce. 
Tako naj bi v prvi vrsti predvsem znižali starost za upokojitev iz 67 na 65 let. A to bi državno blagajno obremenilo za 20 
milijard evrov letno. Kako nameravajo to nadomestiti, ni jasno. Predstavniki obeh strank naj bi sicer pogajanja zaključili do 
nedelje, saj naj bi končni dogovor do ponedeljka predstavili predsedniku republike Sergiu Mattarelli. Če na koncu vendarle 
ne bosta uspeli sestaviti vlade, bi to skoraj zagotovo pomenilo nove predčasne volitve. 

 Liga in Gibanje udarjata piko na i koaliciji, čaka se še ime premierja. ba, agencije. Dnevnik, Ljubljana, 13. maj 
2018 

https://www.dnevnik.si/1042821742/svet/1042821742  
Voditelja Gibanja petih zvezd in Lige naj bi dosegla dogovor o tem, koga bosta predlagala za novega italijanskega 
premierja. A v vsakem primeru bo moral ime potrditi predsednik Sergio Mattarella, ki mu politika obeh strank ni blizu. 
Italijanski stranki Liga in Gibanje petih zvezd sta se po usklajevanju koalicijske pogodbe danes na srečanju v Milanu očitno 
dogovorili tudi glede glavnega odprtega vprašanja: kdo bo bodoči italijanski premier. Tako vsaj navajajo viri v Gibanju, 
katerega voditelj Luigi Di Maio je dejal, da bo to politična oseba, torej ne morda akademik ali nestrankarski tehnokrat, kot 
se je ugibalo.  
Vodja Lige Matteo Salvini pa je na vprašanje, ali bosta stranki predlagali več imen, odvrnil negativno. Če to drži, se torej ne 
bo uresničil scenarij, po katerem bi Di Maio in Salvini na čelu vlade preživela vsak po pol mandata. Oba namreč vztrajata, da 
si sama zaslužita premiersko mesto – Di Maio, ker je njegova stranka na volitvah 4. marca dobila največ glasov, Salvini pa, 
ker je njegova stranka dobila največ glasov od štirih strank zmagovite desnosredinske koalicije. 
Mattarella opozarja mlada politika 
Kdo bi novi premier lahko bil, sinoči niso sporočili. Predsednik države, 76-letni Sergio Mattarella, ki sta mu prvaka obeh 
strank danes poročala o napredku pogajanj, pa ju je opozoril, da ima on zadnjo besedo pri imenovanja mandatarja in da ni 
dolžan sprejeti njunega priporočila. Tega ne gre spregledati zato, ker Mattarella zagovarja politiko vzdrževanja zdravih 
javnih financ in ni naklonjen negativni nastrojenosti do Evropske unije. 
To pa je v nasprotju s številnimi obljubami Gibanja in Lige v predvolilnem obdobju, očitno pa tudi s programskimi izhodišči 
koalicije, ki jih v teh dneh usklajujeta 45-letni Salvini in 31-letni Di Maio. Govori se o vrsti ukrepov, ki bi znatno povečali 
proračunsko luknjo oziroma italijanski javni dolg. Ta znaša 130 odstotkov BDP in je največji v evrskem območju za grškim. 
Ena osrednjih obljub je odprava nepriljubljene pokojninske reforme iz leta 2011, ki je upokojitveno starost dvignila s 65 na 
67 let, to pa bi prineslo petnajst milijard evrov primanjkljaja. Stranki sta obljubljali tudi nižanje davkov za podjetja in 
posameznike, povečanje izdatkov za socialo in enotno davčno stopnjo. V osnutek naj bi zapisali tudi pospešitev postopkov 
za izgon nezakonitih priseljencev, zavzemanje za ponovna pogajanja o sporazumih EU ter nasprotovanje sankcijam proti 
Rusiji, s katero ima italijanska desnica tradicionalno dobre odnose. 
Dobra vest za Di Maia in Salvinija je tudi današnje sporočilo stranke Bratje Italije iz desnosredinske koalicije. Ta je danes 
sporočila, da bi lahko podprla vlado Gibanja in Lige. To bi slednjima pomagalo zlasti v senatu, kjer imata tesno večino, Bratje 
Italije pa osemnajst sedežev.  
Berlusconi se je rešil prepovedi 
In tudi šef druge najmočnejše stranke desnosredinske koalicije Naprej Italija Silvio Berlusconi je prejšnji teden dočakal 
dobro novico: sodišče mu je umaknilo prepoved opravljanja javnih funkcij. Berlusconi je bil leta 2013 obsojen zaradi davčnih 
poneverb in takrat je dobil tudi šestletno prepoved opravljanja javnih funkcij, ki pa so mu jo zdaj skrajšali zaradi lepšega 
obnašanja.  
Vendarle je odločitev morda le prišla nekoliko prepozno. Prav Berlusconi je namreč Salviniju dal blagoslov za pogajanja z Di 
Maiem, potem ko je slednji vztrajal, da Berlusconija zaradi vseh njegovih preteklih škandalov noče v vladi, Salvini pa ni hotel 
na lastno pest prekiniti pred volitvami sklenjenega zavezništva z Berlusconijem. Slednji je potem dejal, da ga ne moti, če 
Salvini sestavlja vlado z Gibanjem in da z Ligo ostaja povezan na lokalni ravni. Kakšno obljubo je premeteni 81-letnik v 
zameno morda dobil od Salvinija, ni znano, govori pa se o vplivu na izbiro ministrov. 

 Ruplova meja  
Pisma bralcev. Frane Goljevšček, Izola. Dnevnik, Ljubljana, 14. maj 2018 
https://www.dnevnik.si/1042821780/mnenja/odprta-stran/ruplova-meja 
Ni konca in ne kraja razvnetim razpravam o južni meji v Istri. Navzkrižne trditve z naše in hrvaške strani kar brstijo. Skoraj 
vsak dan se na TV-ekranu pojavi znan in tudi manj znan obraz, vplivna in tudi manj vplivna osebnost iz političnega ali 
katerega drugega področja, ki razlaga svoje ali splošne poglede na ta že kmalu polstoletni nerešeni problem. Tudi Dimitrij 
Rupel, večni mešalec političnega loterijskega bobna, nekdanji zunanji minister, je »zdrobljeno«, kot da je v nekakšni 
mnogim nejasni zadregi, komentiral svoj pogled na to »sitno zadevo«. Dejal je, da razmejitev, kot jo je potegnilo 
arbitražno sodišče, spoštuje, čeprav z njo ni zadovoljen. Zakaj z njo ni zadovoljen, ni pojasnil, čeprav bi, kot Rupel, moral, 
niti besede ni rekel o tem, kot tudi ne, kakšno rešitev vidi on, dolgoletni zunanji minister.  
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Kot se kdo še spominja, so se kmalu po osamosvojitvi trije parlamentarci – Rupel, Jelinčič in Thaler – odpravili v Sečovlje, 
kjer so uprizorili odziven »sprehod« in očitno brez dovoljenja lastnika obirali sadove po tamkajšnjih drevesih ter se z njimi 
pred kamerami provokativno gostili. Njihov namen je bil javno povedati, da je ozemlje, na katerem stojijo, sestavni in 
neovrgljivi del države Slovenije.  
To je bilo prvič in zadnjič, da se je Rupel odločno postavil za slovensko zemljo na drugi strani Dragonje. Kajti kmalu zatem so 
se začele živčne besedne bitke, čigavo je kaj na eni in drugi strani reke. V te bitke se je nekoliko kasneje, a še vedno 
pravočasno, pognala Civilna družba Slovenije za mejo v Istri z zahtevami ohranitve celovite občine Piran. Zahteva je bila 
zgodovinsko in tudi pravno utemeljena. Vendar te zahteve se ni nihče oprijel, tudi sama piranska občina Piran ne. 
Pojavili so se različni borci za južno mejo. Stranka SLS je zatrjevala, da je meja tam, kot je bila na dan osamosvojitve, to je 
25. junija 1991, čeprav ne takrat ne kdaj prej ni bilo na tistem območju nobene meje. Ni pravnega akta, ki bi o tem pisal in 
to določal. Da bi utrdili to svoje stališče, so strankarski veljaki ustanovili celo Zavod 25. junij in z njim izvajali različne 
aktivnosti. Postavili so mejo, tako rekoč. 
Pojavila so se tudi druga prepričanja. Stranka Nova Slovenija (NSi) se je z Bajukom oprijela definicije, ki se je je domislil 
advokat Starman, da naj bo meja »v okviru možnosti«. Ta opredelitev je bila za mnoge najoprijemljivejša in je kmalu postala 
aktualna, tako za Slovence kot za Hrvate, in je bržkone kasneje, prav od tod, zdrsnila na arbitražno sodišče, ki je na osnovi 
vsega materiala, ki ga je pridobilo z obeh strani, potegnilo »pravično« srednjo pot, torej rešitev v okviru možnega. 
Kaj in koliko je g. Rupel tem poslanim dokumentom še svojega »priložil«, da je zdaj nezadovoljen, se ne ve. Poznana pa je 
njegova izjava (ki vse pove), ki jo je izrekel v družbi svojih političnih sotrudnikov ob oknu državnega zbora, ko so spremljali 
protestni shod omenjene civilne družbe proti Drnovšek-Račanovemu predlogu razmejitve v Istri. Ta sporazum je določal 
prehod v svetovna morja po tako imenovanem »dimniku«, v katerem bi bili le valovi slovenski, le na površini tega 
»dimnika«. Protestniki pa so zahtevali poleg celovite občine Piran tudi celovit prehod iz Piranskega zaliva v Jadransko morje, 
vključno z morskim dnom. Rupel je na oknu komentiral protest z besedami (ki sem jih pridobil od enega ob njem stoječih): 
»Premalo jih je, da bi jih lahko resno jemali.« 
Sedanja razmejitev po arbitražnem sodišču se skoraj v ničemer ne razlikuje od Drnovšek-Račanovega predloga, ki ga je 
Rupel podpiral in s katerim danes ni zadovoljen. Ne vem, kako naj razumem Ruplovo nezadovoljstvo. Zato pričakujem 
njegov odgovor. 

 Ob koncu tedna več kot 100 nedovoljenih prestopov južne meje. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. maj 2018 
https://www.dnevnik.si/1042821846/kronika/ob-koncu-tedna-vec-kot-100-nedovoljenih-prestopov-juzne-meje-  
Južno državno mejo je minuli konec tedna na različnih območjih nedovoljeno prestopilo več kot 100 tujcev. Z novomeške 
policijske uprave (PU) poročajo o 74 ilegalnih migrantih, s koprske o 26 in z ljubljanske o 13. Šlo je za državljane Sirije, 
Pakistana, Alžirije, Maroka, Iraka, Tunizije in Kameruna, večina pa jih je zaprosila za mednarodno zaščito. 
Tujci, ki so jih izsledili in prijeli novomeški policisti, so državno mejo prestopili na območju Bele krajine in Posavja. Državljani 
Pakistana, Alžirije, Maroka, Iraka, Tunizije in Kameruna so zaprosili za mednarodno zaščito, zato so jih po zaključenih 
policijskih postopkih odpeljali v azilni dom. Sedem tujcev pa so policisti predali hrvaškim varnostnih organom. 
Med 26 tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo na območju PU Koper, je bilo 17 državljanov Sirije. Med njimi jih je 
14 zaprosilo za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni dom. Prav tako so tja odpeljali dva državljana Jemna in 13 
državljanov Sirije, ki so jih prijeli pri Slavskem Lazu na območju policijske postaje Kočevje. 

 Pravobranilec EU: Avstrijci diskriminirajo slovenska podjetja. Tomaž Klipšteter. Dnevnik, Ljubljana,  14. maj 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042821777/slovenija/pravobranilec-eu-avstrijci-diskriminirajo-slovenska-podjetja  
Sloveniji se nakazuje pomembna zmaga na sodišču EU, kjer poteka postopek v zvezi z avstrijsko protidampinško 
zakonodajo. Stališču pritožnika, da je zakonodaja diskriminatorna, je namreč prikimal pravobranilec EU.  
»Mnenje generalnega pravobranilca sodišča EU je zelo pomembno v naših prizadevanjih,« je odkrito zadovoljna Maria Škof 
iz odvetniške pisarne Grilc, Vouk in Škof, ki se s pravnimi orodji bori zoper avstrijsko protidampinško zakonodajo. »Je 
nekakšen smerokaz pričakovane sodbe, saj sodišče EU v veliki večini primerov sledi stališču pravobranilstva.«  
Nils Wahl, pravobranilec sodišča EU s sedežem v Luksemburgu, je omenjeno mnenje spisal v zadevi, ki temelji na pritožbi 
podjetja Čepelnik s Prevalj. Pravobranilec je v njem prikimal očitkom tožnika, da Avstrija krši pravo EU, njena 
protidampinška zakonodaja pa otežuje delovanje tujih obrtnikov in malih podjetij na avstrijskem trgu. Avstrija namreč od 
podjetnikov s sedežem v drugi državi EU zahteva, da položijo varščino za zavarovanje plačila globe, ki mu bo morebiti 
naložena zaradi morebitne kršitve nacionalne delovne zakonodaje. Takšen ukrep pa je izrecno prepovedan z evropsko 
direktivo o storitvah, ugotavlja Wahl. 
Če bo sodišče EU dejansko upoštevalo mnenje pravobranilca – sodba velikega senata se pričakuje jeseni – bo to imelo zelo 
pozitiven učinek za slovenske podjetnike, ki so aktivni na avstrijskem trgu. Avstrija jim namreč ne bo več smela odrediti 
plačila visokih varščin, napoveduje Škofova. »To bo smela storiti samo v izrednih primerih.« 
Visoka kazen za zelo majhen prekršek 
Podjetje Čepelnik s Prevalj je leta 2016 opravljalo gradbene storitve v hiši nekega avstrijskega zasebnika. Pogodbena 
vrednost posla je bila 12.200 evrov. Naročnika, ki je Matjažu Čepelniku plačal 7000 evrov avansa, je marca 2016 obiskala 
avstrijska finančna policija in slovenskemu podjetniku očitala, da dveh delavcev ni pravilno prijavil, za štiri delavce pa ni imel 
ustrezno v nemščino prevedenih dokumentov. Finančna policija je ukazala naročniku plačilo 5200 evrov varščine, s čimer naj 
bi se zavarovalo plačilo morebitne globe, ki bi utegnila biti naložena družbi Čepelnik. Naročnik je ubogal in plačal varščino. 
Oktobra tistega leta je morala družba Čepelnik plačati 9000 evrov globe. Zoper sodbo so vložili pritožbo. Obenem so tudi 
ostali brez 5200 evrov, ki jih jim je še dolgoval naročnik. Ta je namreč trdil, da ne bo plačal zato, ker je moral položiti 
varščino. Čepelnik je sprožil postopek za izterjavo na sodišču v Pliberku, ki je prekinilo odločanje in v zadevo vpletlo sodišče 
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EU. »Vsekakor se zdi, da je obravnavani ukrep, če ne neposredno, pa vsaj posredno, diskriminatoren,« je zdaj ugotovil 
pravobranilec Wahl. »Tuji in lokalni ponudniki storitev se obravnavajo različno izključno na podlagi tega, kje imajo sedež.« 
Celovška odvetniška pisarna Grilc, Vouk in Škof je marca dosegla pomemben uspeh v prizadevanju rušenja avstrijske 
protidampinške zakonodaje. Rudi Vouk je namreč na avstrijskem ustavnem sodišču uspel z ustavno pritožbo na določila 
zakona o prilagoditvi prava delovnih pogodb, ki je izključeval odlagalni učinek pritožbe naročnika, če mu je bilo naloženo 
plačilo varščine. Zaradi tega določila, ki je v isti obliki zapisan tudi v zakon boja zoper plačilni in socialni damping, je moral 
napoteni delavec plačati varščino takoj. 
Zaostrena zakonodaja, ki je začela veljati na začetku leta 2017, je slovenske obrtnike in podjetnike postavila v težaven 
položaj pri opravljanju čezmejnih storitev, saj je uvedla številne birokratske zahtevke in visoke kazni. Zoper zakon se je na 
evropsko komisijo pritožilo že več kot 100 slovenskih podjetnikov, ker po njihovem prepričanju Avstrija ruši idejo skupnega 
trga in prostega pretoka storitev.  
Sistemsko izrinjenje tuje konkurence 
V odvetniški družba Grilc, Vouk in Škof že od leta 2016 opozarjajo, da je avstrijski zakonodajalec s tem, kar je zapisal v 
zakonu, presegel pristojnosti in pravice države članice EU. Zakonske spremembe namreč niso namenjene zaščiti delavcev, 
kot se izgovarja avstrijska oblast, temveč temu, da se postopno izrine slovenska podjetja. Zakonodaja je nepravična, 
tolmačenje njenih določil je dvoumno, upravna praksa je diskriminatorska, zagrožene kazni pa previsoke. V skladu z 
evropskimi direktivami mora biti višina zagrožene kazni sorazmerna s prekrškom. 
S temi argumenti se strinja tudi pravobranilec Wahl. »Kazni, katerih pobiranje naj bi se z obravnavanim ukrepom 
zavarovalo, so zelo stroge, zlasti za kršitve, ki se zdijo bolj kot ne formalne. To potrjuje tudi dejstvo, da bi bila lahko družbi 
Čepelnik naložena kazen v višini 90.000 evrov. To je glede na velikost te družbe, njen promet in celotno vrednost del, ki jih 
je izvedla v Avstriji, zelo visok znesek.« 

 Di Maio Mattarello zaprosil za nekaj dodatnih dni časa. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. maj 2018 
https://www.dnevnik.si/1042821887/Svet/di-maio-mattarello-zaprosil-za-nekaj-dodatnih-dni-casarim  
Rim. Vodja italijanskega populističnega Gibanja pet zvezd Luigi Di Maio je italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli 
danes v Rimu predstavil osnovna izhodišča programa nove vlade, o katerem se je njegova stranka dogovorila s 
predstavniki desničarske Lige. Obenem je predsednika prosil za še nekaj dni časa za oblikovanje nove vlade. 
Di Maio in predsednik Lige Matteo Salvini sta se še popoldan pogovarjala o sodelovanju. "Načrtujemo vladno pogodbo po 
nemškem modelu, ki bo vključevala pomembne točke programov obeh strank," je po srečanju s predsednikom države dejal 
Di Maio. Obenem je napovedal, da se bodo člani njegove stranke o programu oziroma o dogovoru z Ligo lahko izjasnili na 
posvetu, ki bo potekal na medmrežju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
Ime kandidata za novega italijanskega premierja prav tako še vedno ostaja neznanka, a so v Gibanju pet zvezd danes 
zanikali, da je kandidat za to mesto strokovnjak iz vrst gospodarstva Giulio Sapelli. "Najprej potrebujemo program, nato pa 
ime premierja in ministrov," pravi di Maio, ki zagotavlja, da se z vodjo Lige Matteom Salvinijem trudita, da bi Italija čim prej 
dobila novo vlado, saj je država pred pomembnimi izzivi. Prav zato sta se oba odpovedala premierski funkciji, saj le to 
omogoča oblikovanje vlade. 

 Katalonci so dobili voditelja, z njim pa verjetno tudi nove predčasne volitve. Simon Tecco. Dnevnik, Ljubljana,  
14. maj 2018  
https://www.dnevnik.si/1042821861/svet/1042821861  
Novi voditelj Katalonije je 55-letni Joaquim Torra, zagrizen zagovornik neodvisnosti. Obljublja reforme, a tudi razpis 
predčasnih volitev že oktobra letos, da bi lahko na čelo regije spet prišel Puigdemont.  
Katalonski parlament je danes v drugem krogu glasovanja z navadno večino izvolil 131. predsednika Katalonije. To je postal 
55-letni Joaquim Torra Pla, ki pripada nacionalistični politični opciji. V predstavnem govoru je poudaril začasnost svojega 
predsedovanja, saj je po njegovih besedah dejanski predsednik Katalonije odstavljeni Carles Puigdemont, zato bo sklical 
predčasne volitve za oktobra letos. Dejal je, da bo sledil politiki, ki izhaja iz rezultata lanskega referenduma o razglasitvi 
neodvisne republike Katalonije. 
Zagovorniki samostojnosti neenotno 
Po preteku 144 dni od izrednih volitev, ki so bile 21. decembra lani, in potem ko je španska vlada preprečila kandidaturo 
trem kandidatom iz vrst nacionalističnih strank, ki bi v parlamentu lahko dobili absolutno večino glasov, so torej danes le 
izbrali novega mandatarja. Torro je za ta položaj predlagal Puigdemont, podprlo ga je 66 poslancev 135-članskega 
parlamenta. Dobil je glasove Republikanske levice (ERC) in Skupaj za Katalonijo (JxCat), medtem ko se je tretja stranka iz 
nacionalističnega bloka, marksistična levičarska Kandidatura ljudske enotnosti (CUP), ki ima štiri poslance, glasovanja 
vzdržala. CUP je bolj naklonjena odkriti konfrontaciji s špansko državo in državljanski nepokorščini, vseeno pa oblikovanja 
nove vlade ne bodo blokirali, so se odločili v stranki. Torra se jim je zahvalil za konstruktivno držo, ki mu je omogočila 
izvolitev. 
Za takojšnje srečanje z Rajoyem  
Torra je že v sobotnem govoru javno izrazil željo po takojšnjem sestanku s španskim premierjem Marianom Rajoyem in 
predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. Napovedal je obnovo katalonskih institucij in demokracije, ki 
naj bi prišla do polnega izraza s sprejemom nove ustave. Predlagal je tudi nov parlamentarni dom (nekakšen državni svet) in 
pristavil: »Ko se bo prenehal izvajati španski interventni ustavni člen 155, ne bo več nobenega opravičila, da ne začnemo 
delati s polno paro in da se več kot 200 odstavljenih funkcionarjev ne vrne na svoja mesta.« Sestavili naj bi tudi komisijo za 
preučitev posledic intervencije španske vlade in za obnovo katalonskih institucij. K temu je danes dodal še napoved 16 
socialnih zakonov, ki jih je špansko ustavno sodišče ukinilo, ter aktivacijo katalonske davčne uprave (ATC). Poleg tega si bo 
prizadeval za minimalno plačo v višini 1100 evrov in da bi Katalonija do leta 2050 prešla na izključno obnovljive vire energije. 
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Kdo je Joaquim Torra Pla 
Novi katalonski predsednik, po poklicu pravnik, pisatelj in založnik, je bil v regionalni parlament izvoljen lani kot neodvisni 
poslanec, a sodeluje s poslansko skupino JxCat in njenim vodjem Puigdemontom. Bil je predsednik nevladne organizacije 
Omnium Cultural za promocijo katalonskega jezika in kulture ter član vrste podobnih organizacij. Velja za privrženca 
separatistične opcije in političnega novinca, ker doslej še ni imel vidnejše politične funkcije. Po izvolitvi je napovedal, da si 
bo prizadeval za »samostojno republiko«, in spomnil na politične zapornike ter tiste, ki so se zatekli v tujino. Poudaril je, da 
je njegov mandat začasen, ker je dejanski predsednik Katalonije Puigdemont. Vnovič se je opravičil za besede, zaradi katerih 
ga katalonska opozicija obtožuje ksenofobije in sektaštva. Pred leti je denimo zapisal: »Španci so v  
svojem besednjaku pozabili besedo sram.« Ali pa: »Španci znajo samo ropati.« Zagotovil je, da to se ne bo ponovilo in da je 
za enotno Katalonijo v različnosti. Njegovo očitno nasprotovanje monarhiji pa izražajo besede: »Za katalonski in španski 
narod se svoboda imenuje republika.« 

 Oblikovanje nove italijanske vlade: prej papež kot vlada. Ervin Hladnik – Milharčič. Dnevnik, Ljubljana,  
                  14. maj 2018  
Komentar 
https://www.dnevnik.si/1042821929/mnenja/komentarji/oblikovanje-nove-italijanske-vlade-prej-papez-kot-vlada  
Oblikovanje nove italijanske vlade je postalo v Rimu bolj zapleteno kot izvolitev papeža. Dva meseca po volitvah je Italija 
še vedno brez vlade in nič ni videti, da bi jo lahko dobila. Vlado pa morajo sestaviti do konca maja, ker bodo drugače 
ponovne volitve padle v sredino julija, ko je šest milijonov Italijanov vplačalo počitnice na morju in se bodo zelo jezili, če 
bodo morali na volišča. Vlado je treba sestaviti za vsako ceno.  
Danes sta bila po celonočnih in celodnevnih pogajanjih pri predsedniku republike Sergiu Mattarelli vodja Gibanja petih 
zvezd Luigi Di Maio in vodja Lige Matteo Salvini. Predsednik jima je dal ultimat, da morata povedati, kdo bo predsednik 
vlade, da mu lahko podeli mandat. Drugače ju bo poslal domov in sam imenoval tehnično vlado. Vendar sta Di Maio in 
Salvini prišla od njega s sporočilom, da sta dobila še nekaj ur časa za pogajanja. 
Po kopici kombinacij se na koncu pogajata dve politični stranki, ki sta pred volitvami zagotavljali, da nikoli ne bosta skupaj 
oblikovali vlade. »Nikoli v vlado z Luigijem Di Maiem,« je mesece ponavljal Salvini, ki je računal na zmago desnice. Desna 
koalicija strank, v kateri je poleg Lige tudi Berlusconi, je res zmagala na volitvah, vendar je Gibanje petih zvezd kot stranka 
dobilo največ glasov. Zdaj sta v igri za vlado dve stranki, ki nimata nič skupnega in si v mnogočem nasprotujeta. Vendar je 
italijanska politika narejena tako, da se morata pogajati prav oni dve. 
Liga je svojo kampanjo zastavila na desničarski drži do migracij in obljubljala, da bo ustavila izkrcanja migrantov na jugu 
Italije. Zagotavljali so, da bo država zagotovila sredstva za takojšnjo deportacijo vseh migrantov brez ustreznih dokumentov. 
Na jugu Italije so izgubili. Zmagali pa so na severu, kjer so nabrali glasove s svojo obljubo dramatičnega znižanja davkov in 
enotno davčno stopnjo. 
Na jugu je zmagalo Gibanje petih zvezd z obljubo, da bo njihova vlada vpeljala univerzalni državljanski dohodek, zvišala 
pokojnine, znižala zahtevano delovno dobo za pridobitev pokojnine in porezala državno birokracijo ter razbremenila pritisk 
davkov. Na manj razvitem jugu jih je agresivna politika do migrantov bistveno manj zanimala od socialne politike. S severa 
so Gibanje petih zvezd zmerjali, da podkupujejo volilce z nemogočimi obljubami, oni so odgovarjali, da se nočejo streljati po 
cestah. Ena od programskih točk Lige je tudi pravica do oborožitve državljanov, ker po ameriškem zgledu potrebujejo orožje 
za obrambo pred migranti. 
Pogajata se dve stranki brez jasnih političnih ideologij, ki sta obe pridobili glasove s populističnimi kampanjami. Gibanje 
petih zvezd je zmagalo s fantazijsko ekonomsko politiko njihovega ustanovitelja Beppa Grilla, ki je poklicni komik, Liga z 
zgledovanjem po Donaldu Trumpu in z zahtevami evropskega desnega populizma. Vlado sestavljajo v popolnoma novem 
političnem jeziku, ki nima nobene zveze s starimi italijanskimi delitvami na levico in desnico. Oboji hočejo izpeljati 
populistično revolucijo v italijanskem političnem prostoru, vendar se nikakor ne strinjajo niti v njenih metodah niti vsebini. 
O državljanskem dohodku in enotni davčni stopnji sta stranki dosegli konsenz. Zdelo se je, da bosta sklenili nemogočo 
koalicijsko pogodbo, v kateri bosta združena napad na politični sistem in njegova avtoritarna konsolidacija. Spor se je 
zapletel pri najbolj sodobni evropski temi. Liga ne odstopa od nepopustljive politike do migracij, Gibanju petih zvezd pa trda 
roka države ne ustreza. Konsenz sta dosegli samo v tem, da hočeta oblast. Brez tega propadejo počitnice na morju. 

 Hrvaška policija krepi nadzor meje z BiH. STA. Dnevnik, Ljubljana,  15. maj 2018 
https://www.dnevnik.si/1042821982/Svet/hrvaska-policija-krepi-nadzor-meje-z-bih  
Hrvaškim policijskim upravam na obmejnih območjih z Bosno in Hercegovino so naložili dodatno krepitev nadzora 
meddržavne meje, ki je dolga približno 1000 kilometrov. Ta ukrep na hrvaško-bosanskohercegovski meji od Hrvaške 
zahtevajo Slovenija, Avstrije in Nemčija, je poročal Jutarnji list na svoji spletni strani. 
Kot dokaz, da namerava Hrvaška okrepiti nadzor meje, časnik navaja nedavni razpis hrvaškega notranjega ministrstva za 
nakup 60 policijskih terenskih vozil v vrednosti 1,2 milijona evrov. 
Neimenovani hrvaški policijski vir je za časnik ocenil, da grožnja migrantskega vala ni niti približno enaka, kot je bila pred 
dvema letoma, a je "stanje resno". Dodaja, da na Hrvaškem niso zabeležili bolj množičnih poskusov prihoda ilegalnih 
migrantov iz BiH. Meni, da migranti še iščejo območja, kjer bi najlažje vstopili na Hrvaško izven mejnih prehodov. 
Nova migrantska pot 
Hrvaški mediji v zadnjem času poročajo, da obstaja nova "južna balkanska migrantska pot", ki vodi iz Grčije preko Albanije, 
Črne gore in BiH na Hrvaško, medtem ko je pot čez Makedonijo in Srbijo "praktično zaprta". 
Največji migrantski pritisk na Hrvaško v zadnjem času prihaja s severozahoda BiH, z območju Cazina in Velike Kladuše, od 
koder migranti poskušajo čez Karlovško županijo priti do Slovenije. Na tem delu Hrvaške je razdalja med BiH in Slovenijo 
približno 70 kilometrov. Jutarnji list poroča, da hrvaška policija ne želi posredovati informacij o nezakonitih migrantih. 
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Časnik se sklicuje na izjave slovenske policije, da je trenutno na območju Grčije in Albanijo med 50.000 in 60.000 ljudi, za 
katere je edini cilj vstop v Evropsko unijo. 
Dodaja, da bi se Hrvaška lahko kmalu soočala z dodatnimi težavami, potem ko je Avstrija sprejela nov zakon o tujcih in bo v 
skladu z dublinsko uredbo na Hrvaško vrnila vse migrante, ki so v EU vstopili preko nje, niso pa bili registrirani. 

 Novi katalonski predsednik Rajoyu predlagal srečanje. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. maj 2018 
https://www.dnevnik.si/1042822125/svet/novi-katalonski-predsednik-rajoyu-predlagal-srecanje  
Novoizvoljeni katalonski predsednik Quim Torra je danes španskemu premierju Marianu Rajoyu predlagal srečanje. 
Danes se je sicer Torra v Berlinu sestal z odstavljenim katalonskim predsednikom Carlesom Puigdemontom. 
»Moj prvi cilj je, da ta nova katalonska vlada španski ponudi dialog,« je povedal Torra v Berlinu, kjer je obiskal Puigdemonta, 
ki tam čaka na odločitev nemškega pravosodja o morebitni izročitvi Španiji. Rajoyu je prepustil, da določi čas in kraj 
srečanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Španska vlada naj Barceloni vrne nadzor nad financami 
Torra je špansko vlado še pozval, naj Barceloni vrne nadzor nad financami. To je dejal, potem ko je španska vlada danes 
sporočila, da bo ohranila nadzor nad katalonskimi financami, da bi preprečila morebitno porabo sredstev za prizadevanja za 
odcepitev od Španije. »Ne bomo sprejeli teh pogojev,« je poudaril Torra. Madrid se sicer pripravlja na odpravo 
neposrednega upravljanja, ki ga je uvedel v Kataloniji, potem ko so oktobra lani v tej regiji razglasili neodvisnost. 
Torro, ki se zavzema za neodvisnost španske pokrajine, je katalonski parlament za novega predsednika pokrajine potrdil v 
ponedeljek. S tem se je v Kataloniji končala skoraj petmesečna politična blokada. Zdaj ga čaka oblikovanje vlade, pri čemer 
je v intervjuju za katalonski radio dejal, da bo mesto v vladi ponudil tudi ministrom odstavljene vlade, ki so v priporu ali pa 
so se pred pregonom zatekli v tujino. Sebe sicer opisuje kot začasnega predsednika, ki čaka na vrnitev Puigdemonta, ki ga 
ima za zakonitega vodjo Katalonije. 
Torrovo imenovanje zasenčili njegovi zapisi na Twitterju 
Torrovo imenovanje so sicer zasenčili njegovi zapisi na Twitterju in članki, v katerih je med drugim zapisal, da ni naravno, da 
v Kataloniji govorijo špansko. V enem izmed zapisov na Twitterju, ki jih je že izbrisal, pa naj bi leta 2012 zapisal, da »znajo 
Španci samo pleniti«. 
Nevladna organizacija za boj proti rasizmu SOS Racisme Catalunya je tako danes sporočila, da »zavračajo diskurz, ki ga 
uporablja Torra«. Dodali so, da bodo ostali pozorni na morebitna »rasistična stališča«. Tudi španski zunanji minister je danes 
izrazil zaskrbljenost nad »diskriminatorno obliko nacionalizma v Kataloniji«. 
Vodja stranke Ciudadanos v Kataloniji Ines Arrimadas pa je že v ponedeljek dejala, da novoizvoljeni katalonski predsednik 
»brani ksenofobijo«. Danes se je novoizvoljeni predsednik Katalonije znova opravičil za svoje zapise, kar je sicer večkrat 
storil že v minulih dneh. 

 Belgijsko sodišče zavrnilo izročitev katalonskih politikov. Sta. Dnevnik, Ljubljana, 16.5.2018 
https://www.dnevnik.si/kartica/1042822198  
Belgijsko sodišče je danes zavrnilo zahtevo Španije o izročitvi treh katalonskih politikov, ki so se po lanskoletnem 
spodletelem referendum o samostojnosti Katalonije skupaj z bivšim katalonskim voditeljem Carlesom Puigdemontom 
zatekli v Belgijo, poročanje belgijske tiskovne agencije Belga povzema nemška tiskovna agencija dpa. Današnjega naroka na 
sodišču so se udeležili vsi trije katalonski voditelji, Antonio Cormin, Lluis Puig in Meritxell Serret. Špansko pravosodje je 
zahtevalo njihovo izročitev, saj jim v povezavi z referendumom očita upor ter zlorabo javnih sredstev. V primeru, da bi jih 
špansko pravosodje spoznali za krive, jim grozijo dolgoletne zaporne kazni. Puigdemont je trenutno v Berlinu, kjer čaka na 
odločitev nemških oblasti o morebitni izročitvi Španiji.  

 Novi katalonski predsednik ob prisegi izpustil spoštovanje ustave. STA. Dnevnik, Ljubljana, 17. maj 2018 
https://www.dnevnik.si/1042822317/Svet/novi-katalonski-predsednik-ob-prisegi-izpustil-spostovanje-ustave  
Na sedežu katalonske vlade v Barceloni je danes prisegel novi katalonski predsednik Quim Torra. Ob prisegi je po 
poročanju francoske tiskovne agencije AFP izpustil del, ki govori o spoštovanju španske ustave in dejal, da bo »sledil volji 
katalonskega ljudstva«. Na kratki slovesnosti ob prisegi ni bilo predstavnikov španske vlade. 
»Obljubljam, da bom zvesto izpolnjeval obveznosti predsednika regije ter bom sledil volji katalonskega ljudstva, ki ga 
zastopa katalonski parlament,« je poudaril Torra. Po navedbah AFP je uporabil enako besedišče kot njegov predhodnik 
Charles Puigdemont. 55-letnik tudi ni obljubil, da bo spoštoval statut, ki ureja avtonomijo Katalonije. 
V majhni sobi, kjer je prisegel, je bila le katalonska zastava, ni pa bilo španske zastave in portreta španskega kralja, kot sicer 
določa protokol v Španiji. Na nekajminutni slovesnosti ni bilo predstavnikov španske vlade. Prav tako se je niso udeležili 
predstavniki političnih strank ali civilne družbe, prišlo je le nekaj ljudi blizu Torri, predsednik katalonskega parlamenta Roger 
Torrent ter vodja katalonske policije. 
Torra se ima za začasnega predsednika 
Torro, ki se zavzema za neodvisnost španske pokrajine, je katalonski parlament za novega predsednika pokrajine potrdil v 
ponedeljek. S tem se je v Kataloniji končala skoraj petmesečna politična blokada.  
Zdaj ga čaka oblikovanje vlade, pri čemer je v intervjuju za katalonski radio dejal, da bo mesto v vladi ponudil tudi ministrom 
odstavljene vlade, ki so v priporu ali pa so se pred pregonom zatekli v tujino. Sebe sicer opisuje kot začasnega predsednika, 
ki čaka na vrnitev Puigdemonta, ki ga ima za zakonitega vodjo Katalonije. Puigdemont je trenutno v Berlinu, kjer čaka na 
odločitev nemških oblasti o morebitni izročitvi Španiji. 
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Večer, Maribor 

 Nekdanji veleposlanik v Avstraliji ovaja Erjavca zaradi arbitraže. V. Č.  
Večer, Maribor, 15.5.2018 
https://www.vecer.com/nekdanji-veleposlanik-ovaja-erjavca-zaradi-arbitraze-6470361  
Pred ministrstvom za zunanje zadeve bo predsednik zunajparlamentarnih Novih socialdemokratov Milan Balažic jutri 
predstavil ovadbo, uperjeno v zunanjega ministra in podpredsednika vlade Karla Erjavca zaradi arbitraže za mejo s Hrvaško. 
Zlorabil da je uradni položaj, nevestno delal v službi, izdal tajne podatke, kriv naj bi bil napada na neodvisnost države, 
našteva Balažic, nekdanji slovenski diplomat, ki je bil pod Erjavcem v času prejšnje vlade leta 2014 predčasno odpoklican s 
položaja veleposlanika Slovenije v Avstraliji. 
Ovadba, ker so se Novi socialdemokrati zavezali, sporočajo, da poleg prizadevanja za socialne pravice najšibkejših 
državljanov svojo pozornost v prid vzpostavitve pravne države še posebej usmerijo k političnim predstavnikom vladajoče 
elite, globoke države, tajkunskega kapitala in bančnega kriminala. Balažic očita Erjavcu dejavnost, "ki je Republiko Slovenijo 
spravila v podrejen in odvisen položaj do Republike Hrvaške", zato "je ovadba utemeljena". "Ker Republika Slovenija zaradi 
njegove dejavnosti nima teritorialnega dostopa do odprtega morja, se je Republika Slovenija po njegovi krivdi morala odreči 
delu ozemlja in teritorialnega morja po stanju na dan 25. 6. 1991, kar je v nasprotju s 4. členom Ustave Republike Slovenije, 
ki določa, da je Republika Slovenija ozemeljsko enotna in nedeljiva država." 
 

 

 Spomnili so se žrtev povojnega časa, ORF, 11.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2912087/  
Člani koroške konsenzne skupine so se v četrtek skupaj z drugimi udeleženci spominske prireditve v Lešah spomnili vseh, 
kakor so zapisali, nedolžnih žrtev povojnega časa. Umorjeni Korošci so bili iz Pliberka in Železne Kaple. 
Predsednik koroškega heimatdiensta (KHD) Josef Feldner je izpostavil, da so spomin na žrtve razširili tudi na slovenske žrtve, 
pri tem pa zbudil pozornost s pobudo, da bi v spomin vključili tudi na tisoče žrtev ustaškega režima, kar bi bilo vzorno za 
konsenzno skupino, je dejal Feldner. Dekan Ivan Olip je pozval k veri in spravi. 

 O kulturi spominjanja in sožitju. ORF, 11.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2912139/  
Pod geslom „Zgodbe, zgodovina, politika in mirovna vzgoja“ je na univerzi Alpe-Jadran v Celovcu potekala knjižna 
predstavitev z diskusijo o kulturi spominjanja in sporazumevanju. Po predstavljenem zborniku 
„Erinnerungsgemeinschaften in Kärnten/ Koroška“ in zgodovini konfliktov „Geschichte(n) im Konflikt" je bila diskusija. 
Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) zaznava intenzivno spominsko leto 2018 na ravni dežele in republike, meneč: „Prvič 
presegamo idealizirano sliko zgodovine. Doživljamo bolj pluralističen spekter mnenj, kakor še pred 20 leti in mnogo danes 
drugače vidimo in diskutiramo“. Pri tem je poudaril vlogo univerze Alpe-Jadran za kritične obravnave v zvezi z deželo 
Koroško. 
Direktor Mohorjeve Celovec Karl Hren je v pozdravnih besedah spregovoril o težavni realizaciji topografske ureditve, pri 
kateri je imela slovenska skupnost – kakor David proti Goljatu – s svojim različnimi organizacijami težko pogajalsko pozicijo. 
Werner Wintersteiner vidi vzrok za dolgi pogajalski proces in mednarodno gledano slabo rešitev v manjkajočem 
sporazumevalnem procesu med narodnima skupnostma na Koroškem, ki bi se bil moral začeti že takoj po letu 1972, je v 
tiskovnem sporočilu zapisal referent za izobraževanje Mohorjeve Martin Pandel. 

 Študenti so spoznavali južno Štajersko. ORF, 11.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2912115/  
Inštitut za slavistiko univerze Alpe-Jadran v Celovcu je minuli teden organiziral strokovno ekskurzijo, pri kateri so 
študenti slovenščine iz Koroške, Gradca in z Dunaja tri dni bivali v Pavlovi hiši v Potrni. Mladi so spoznavali kulturno ter 
jezikovno tradicijo slovenske narodne skupnosti na Štajerskem. 
Živeli in doživeli slovenščino na Štajerskem 
Pod geslom „Živeti in doživeti slovenščino na avstrijskem Štajerskem“ so študenti iz Celovca, Gradca in z Dunaja raziskovali 
jezikovno, zgodovinsko in kulturno tradicijo tam živečih Slovencev. 
 „S sabo naj odnesejo izkušnje in vezi“ 
Kulturni dom štajerskih Slovencev, Pavlova hiša v Potrni, je mladim nudil vpogled v širšo regijo ob reki Muri, ki je nekoč 
predstavljala strogo mejo. Strokovna ekskurzija je bila razdeljena na tri tematske sklope, kakor navaja Tatjana Vučajnk z 
inštituta za slavistiko Univerze v Celovcu. 
 „Pomembno, da se soočamo s tem“ 
Pri slavistični ekskurziji na južno Štajersko je šlo za največje srečanje avstrijskih študentov slovenščine, ki pa so tudi sicer 
povezani preko študentskega klubskega delovanja, kjer prav tako skrbijo za ozaveščanje o avtohtonih Slovencih. 
Tako tudi predsednik Kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem (KSŠŠK) Simon Rustia, ki se je udeležil strokovne 
ekskurzije na Štajersko. Rustia bi si želel več posluha za življenje in delovanje štajerskih Slovencev. 
V Pavlovi hiši so študente informirali o zgodovini narodne skupnosti na Štajerskem, ki je bila dolgo zamolčana. V Potrni 
deluje tudi založba, kjer vsako leto izdajajo revijo. Ta se od letos imenuje Sedem, kar naj spominja na sedmi člen Avstrijske 
državne pogodbe (ADP), kjer je narodna skupnost omenjena. 
 „Mura ločuje in povezuje“ 
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Za predsednico društva Člen 7 Susanne Weitlaner je pomembno, da društveno delovanje ni omejeno le na Radgonski kot. 
Tako so študentom v sklopu strokovne slovenistične ekskurzije prikazali, da so Slovenci vpeti v širšo regijo ob Muri, ki je že 
od nekdaj bila tesno povezana. 
Več o strokovni ekskurziji študentov in študentk slovenščine na južno Štajersko boste videli v televizijski stalnici „Dober dan 
Koroška, Dober dan Štajerska“ v nedeljo ob 13.30 minut na mreži ORF 2. 

 „Zahtevamo prepoved srečanja“. ORF, 11.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2912217/  
Ob sobotnem shodu hrvaških ustašev na Libuškem polju bo Pliberk doživel protestno manifestacijo. Protiustaška 
prireditev bo postala skupen protest vseh antifašističnih in odporniških organizacij sosednjih držav v alpsko-jadranskem 
prostoru, napoveduje tajnik ZKP Andrej Mohar. 
Skupen protest antifašistov 
Pliberk in okolica bo v soboto verjetno najbolj zavarovano in nadzorovano območje na Koroškem. Pred srečanjem hrvaških 
ustašev, ki bo na libuškem polju, je deželna policijska direkcija napovedala, da bo dogajanje spremljalo 288 policistov. 
Navzoče pa bodo tudi rezervne enote hrvaške policije. Dogodke bodo nadzorovale videokamere. Kdor bo imel pripete znake 
divizij SS, mora računati z globo. 
Vsakoletna komemoracija z bogoslužjem je sicer prireditev hrvaške katoliške cerkve. Prireditev pa se je v teku desetletij 
razvila v največje srečanje neonacistov in fašistov Evropi. Prizadevanja, da bi notranje ministrstvo prireditev prepovedal, 
doslej niso bila uspešna. Letos je nasprotnikom shoda uspelo vsaj doseči, da bodo politični govori v povezavi z bogoslužjem 
prepovedani, prav tako naj ne bi bilo političnih značk, uniform in transparentov. Ne bo tudi dovoljeno postavljati šotorov ali 
stojišč za prodajo alkoholnih pijač. 
Sicer pa bo v soboto prvič, odkar se na libuškem polju odvija zloglasno srečanje, vzporedno potekala protidemonstracija. Na 
manifestacijo, ki se bo začela ob 11. uri v Pliberku na občinski cesti med kavarno Pazzo in Posojilnico, vabi „Iniciativa proti 
ustaškim in nacističnim srečanjem na Koroškem“. 
Zahtevajo prepoved srečanja 
V njej je združenih 23 organizacij in društev. Skupni cilj pa je prepoved shoda na libuškem polju, je dejal predstavnik 
iniciative, tajnik Zveze koroških partizanov (ZKP) Andrej Mohar. 

 „Niso uspeli vsi projekti“. ORF, 14.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2912591/  
Razvijanje in izvedba projektov EU je ena od dejavnosti Slovenske gospodarske zveze (SGZ). Tudi v tem obdobju si je SGZ 
s partnerji prizadevala za prijave na razpise evropskih projektov, kar ni bilo vedno enostavno, pred občnim zborom 
ugotavlja predsednik SGZ Benjamin Wakounig. 
Pozitivne in negativne izkušnje 
Zajeten je sveženj skupnih interesov, ki so navedeni v IV. členu sporazuma o sodelovanju treh partnerskih ustanov na 
Koroškem, v Italiji in na Hrvaškem. Podpisniki so bili Benjamin Wakounig (SGZ), Niko Tenze (SDGZ) in predsednik Hrvatske 
gospodarske komore – županijske komore Rijeka Vidoje Vujić. 
Vsekakor je v VI. členu sporazuma med cilji omenjeno tudi sodelovanje pri organizaciji EU projektov. To pa je konkretna 
iztočnica za pogovor v Slovenskem sporedu ORF s predsednikom SGZ Benjaminom Wakounigom pred torkovim rednim 
volilnim občnim zborom. Zadnji je bil na sporedu 20. novembra 2014, v tem obdobju pa si je organizacija s partnerji 
prizadevala tudi za prijave na razpis evropskih projektov, kar ni bilo vedno enostavno. 
 „Želimo biti graditelj mostu“ 
Tudi o tem pred občnim zborom govori Wakounig. Razvijanje in realizacija evropskih projektov je ena od dejavnosti 
organizacije. Sicer pa je bil marca letos v kraju Riegersburg odobren projekt Connect Sme Plus. Nosilec tega oziroma vodilni 
partner je Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj, med partnerji pa SGZ, dodaja Wakounig. 

 Odločno proti revizionizmu. ORF, 14.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2912629/  
Paralelno k spornemu sobotnemu srečanju Hrvatov na Libuškem polju je v mestu Pliberk potekala protestna 
manifestacija antifašističnih organizacij in civilne družbe iz alpe-jadranskega prostora. Udeleženci so podkrepili zahtevo 
po prepovedi prireditve na Libuškem polju. 
Zahtevali prepoved hrvaškega srečanja 
Le tri kilometre stran od srečanja Hrvatov na Libuškem polju, kjer so kljub vnaprejšnjim zahtevam krške škofije po pieteni 
slovesnosti, nekateri udeleženci spet razkazovali spet ustaške simbole oziroma so s svojimi majicami jasno signalizirali svojo 
miselnost, je v mestu Pliberk v soboto potekala demonstracija „Iniciative proti ustaškim in nacističnim srečanjem na 
Koroškem“. Pobuda združuje 23 antifašističnih in odporniških organizacij sosednjih držav regije Alpe-Jadran in zahteva 
„Prepoved shoda ustašev in nacistov v Pliberku“. 
Kakor je dejal tajnik Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) Andrej Mohar, je glede na to, da 
na spominski slovesnosti „praktično ni mogoče ločevati med zavestno neonacističnimi in fašističnimi akterji ter ostalimi 
udeleženci, prepoved prireditve edina možnost, ustreči določilom Avstrijske državne pogodbe iz leta 1955, ki vsebuje 
prepoved vsakršnega nacionalsocialističnega delovanja“. 
„Zgodovinska dejstva neizpodbitna“ 
Med skupno dvanajstimi govorniki je bil tudi predsednik ZKP Milan Wutte. Izrazil je upanje, da se spomin, kateri da se 
zlorablja v politične in verske namene, v prihodnosti ne bo več odvijal v taki obliki. 
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Spregovoril je tudi predsednik Zveze antifašističnih borcev in antifašistov Republike Hrvaške (SABA) Franjo Habulin. Poudaril 
je, da mnenje tistih Hrvatov in Hrvatic na Libuškem polju nikakor ne predstavlja vsesplošnega gledanja celega hrvaškega 
naroda. Habulin je ostro kritiziral revizionizem, opozoril je tudi evropsko perspektivo. 
V imenu Zveze združenj borcev NOB v Sloveniji je Primož Siter ugotovil, da je „čas vedno primeren, da se skupaj, glasno in 
odločno postavimo po robu tako staremu nacizmu kakor tudi novemu fašizmu – pri nas, pri vas, v Evropi“. Siter je poudaril, 
da si tudi ZZB prizadeva v Sloveniji za zakonsko prepoved nacističnega in fašističnega delovanja in simbolike. 
Violeta Tomić, poslanka Levice v slovenskem državnem zboru, je govorila o trikratni sramoti, ki da se dogaja na Libuškem 
polju. Kakor je dejala, je „mit, za katerega si prizadevajo na Libuškem polju, (...) magnet za desni ekstremizem, za neonaciste 
povsod po Evropi, ki žal znova nevarno dvigajo glavo“. Nanašajoč se na resolucijo Združenih narodov iz leta 2012, je 
Tomičeva očitala Avstriji in Hrvaški, da kršita obveznosti držav članic Združenih narodov. 
V sklepnih besedah je govornik „Iniciative proti ustaškim in nacističnim srečanjem na Koroškem“ Martin Diendorfer 
povedal, da je bila protestna manifestacija „prvi korak“. 
Širino protesta je podkrepila med drugimi navzočnost in sodelovanje Visokošolske zveze (ÖH) iz Celovca, italijanske veje 
evropskega omrežja raziskovalnih in izobraževalnih ustanov „transform!europe“, Zveze kacetarjev, in tudi Samuela Lasterja, 
izdajatelja spletnega časopisa „Die Jüdische“. Laster je med drugim spomnil: „Vodja kaceta v Jasenovcu, Dinko Sakić, ki so ga 
leta 1998 v Zagrebu obsodili na dvajset let zapora, je bil leto pred tem v Pliberku in se je bahal s svojimi zločini. Bil sem 
navzoč pri procesu, in jasno je bilo, na kateri strani je pravica in na kateri je krivica.“ 

 Novo vodstvo Slovencev na Hrvaškem. ORF, 15.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2912788/  
Skupščina Zveze slovenskih društev na Hrvaškem je v petek izvolila zgodovinarko Barbaro Riman iz kulturno-prosvetnega 
društva Bazovica z Reke za novo predsednico zveze. Dosedanji dolgoletni predsednik Darko Šonc je bil izvoljen za 
častnega predsednika. 
Izvolitev Barbare Riman pomeni, da se bo sedež organizacije preselil iz Zagreba na Reko, saj je vodja reške enote 
ljubljanskega Inštituta za narodnostna vprašanja. 

 Naravoslovne dejavnosti in jezik. ORF, 15.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2912837/  
V projektu programa Erasmus+ „Slovensko v naravoslovje treh dežel“ se približujejo v Srednji šoli Biotehniškega centra 
Naklo višku ene od skupno treh dvotedenskih aktivnosti z dijaki Slovenske gimnazije in Znanstvenega liceja Franceta 
Prešerna iz Trsta. Ključna v projektu je sposobnost sporazumevanja v maternem jeziku. 
Z dveh vidikov je Srednja šola Biotehniškega centra Naklo na Gorenjskem v Sloveniji v tem tednu v žarišču izmenjave 
dijakov. V projektu programa Erasmus+ se približuje višku ena od od skupno treh dvotedenskih aktivnosti z dijaki in 
dijakinjami 6.a- in 6.b-razreda Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimanzije za Slovence iz Celovca in Znanstvenega liceja 
Franceta Prešerna iz Trsta v Italiji. 
Vzporedno poteka enotedenska izmenjava s koroškima šolama Drauhofen in Ehrental, to pa na osnovi maja lani podpisane 
pogodbe za drugo triletje partnerskih izmenjav. Ob tem zaznavajo neprekinjen interes za praktično usposabljanje dijakinj in 
dijakov na južnokoroških kmetijah - v sodelovanju s Kmečko izobraževalno skupnostjo (KIS). 
Ankete, izvedene v Naklem, Celovcu in Trstu v letih 2016 in 2017 izkazujejo naslednje: dijaki si želijo zanimivih aktivnih 
naravoslovnih dejavnosti, ter več laboratorijskega in terenskega dela; želijo si mednarodnega sodelovanja, dijaki izven meja 
Slovenije pa povezovanja s sovrstniki v Sloveniji in obratno. Starši si pričakujejo, da bodo pripadniki narodnih manjšin s tem 
izboljšali znanje slovenskega jezika. 
Prav sposobnost sporazumevanja v maternem jeziku je ključna v projektu programa Erasmus+ „Slovensko v naravoslovje 
treh dežel“, kajti mednarodni projekt izvajajo v slovenskem jeziku, srčiko skupne pobude povzema ravnateljica Srednje šole 
Biotehniškega centra Naklo Andreja Ahčin. 
Dvotedenske aktivnosti o temi „Voda in hrana za trajnostni razvoj“ bodo zaključili prihodnji petek. Vzporedno se bo končalo 
enotedensko druženje po pogodbi za drugo triletje partnerskih izmenjav. To je podpisala maja lani ravnateljica Andreja 
Ahčin z ravnateljicama Kmetijske strokovne šole Drauhofen iz okraja Spittal ob Dravi in Izobraževalnega centra Ehrental. 
Urejeno praktično usposabljanje dijakinj in dijakov na južnokoroških kmetijah ob posredovanju Kmečke izobraževalne 
skupnosti (KIS) je medtem skozi dobro desetletje z vsebino zapolnjeni primer dobre prakse. 
Spomnimo, da je omenil predsednik KIS Miha Zablatnik obisk dijakov iz Biotehniškega centra Naklo na južnokoroških 
kmetijah med pozitivnimi premiki, ko je 3. marca 2008 poročal občnemu zboru. Leto navrh, 17. aprila 2009, so izbrali 
kmetijo Baumgartner, po domače Ibounig na Bístrici pri Šentjakobu v Rožu, za dogovor o bodočem sodelovanju med KIS in 
Biotehniškim centrom Naklo. 

 NSKS opozarja na neizpolnitev člena 7. ORF, 15.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2912914/  
15. maja pred 63 leti je bila podpisana Avstrijska državna pogodba (ADP), ki v sedmem členu ureja pravice slovenske 
manjšine v Avstriji. Ob tej obletnici Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) opozarja na neizpolnitev člena 7, predvsem 
kar se tiče izobraževanja, javne dvojezičnosti, medijev in finančne podpore narodni skupnosti. 
NSKS opozarja, da člen 7 ni uresničen 
„Žalostna tradicija je že, da mora Narodni svet koroških Slovencev ob tej obletnici redno opozarjati na to, da 7. člen na zelo 
pomembnih področjih še vedno ni uresničen“, piše Narodni svet v tiskovni izjavi. Kot opozarja NSKS, na Koroškem ni zakona 
o otroških vrtcih, ki bi urejal dvojezično otroško vzgojo. Prav tako bi finančno podporo potrebovali zasebni dvojezični otroški 
vrtci. Tam, kjer dvojezičnih otroških vrtcev na Koroškem še ni, pa bi morale pristojne oblasti po mnenju NSKS poskrbeti, da 
bi obstajala ta možnost. NSKS tudi podpira, da bi odpravili načelo prijave k dvojezičnemu pouku na Koroškem. Ta bi moral 
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biti samoumeven, tisti, ki ne želijo, da bi se njihov otrok učil drugega deželnega jezika, pa bi otroka lahko odjavili. Nujno bi 
bilo tudi poskrbeti, da bi bila samoumevna dvojezična izobraževalna pot od otroškega vrtca do mature. 
Prav tako bi morali razveljaviti določilo, da smejo obiskovati Zvezno gimnazijo in Zvezno realno gimnazijo za Slovence samo 
avstrijski državljani. Dvojezičnost bi morali po mnenju NSKS urediti tudi na kmetijskih šolah, slovenski glasbeni šoli, ki je 
vključena v glasbeno šolstvo dežele Koroške, pa dodati učne enote. 
„Cilj mora biti 205 tabel“ 
NSKS tudi opozarja, da po kompromisnem dogovoru o postavitvi krajevnih tabel na Koroškem leta 2011 ni bila postavljena 
nobena dodatna krajevna tabla oziroma krajevni napis. Trenutno je na avstrijskem Koroškem 168 dvojezičnih krajevnih 
tabel, cilj pa bi moral biti, da bi bi kmalu stalo vsaj tistih 205 krajevnih napisov, ki jih je odnesel vihar podiranja tabel leta 
1972. NSKS zahteva tudi uvedbo dvojezičnih obrazcev za vse občine na območju manjšinskega šolstva ter ukrepe na 
področju pravosodja, s katerimi bi preprečili ukinitve dvojezičnih sodišč zaradi pomanjkanja ustrezno jezikovno 
usposobljenega osebja. 
Na področju medijev se NSKS zavzema za sistemsko rešitev financiranja Novic, tednika koroških Slovencev, ter evropskim 
standardom prilagojeno ponudbo v slovenskem jeziku na avstrijski televiziji in radiu. 
Finančna podpora se ni povišala od leta 1995 
NSKS opozarja, da se finančna podpora slovenski narodni skupnosti v Avstriji vse od leta 1995 ni povišala, zaradi česar so se 
finančna sredstva dejansko zmanjšala skoraj polovico, zato v organizaciji zahtevajo povišanje in trajno valorizacijo finančne 
podpore za slovensko narodno skupnost. 
Z uresničitvijo zgoraj navedenih točk bi po oceni NSKS šele dosegli stanje, ki ga predpisuje ADP. „Šele potem se bo slovenska 
narodna skupnost lahko enakopravno vključevala v politično, kulturno in gospodarsko življenje in bo svoje interese tudi 
lahko primerno zastopala,“ so še poudarili v NSKS. 

 SGZ postavila smernice za prihodnost. ORF, 16.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2913041/  
Slovenska gospodarska zveza (SGZ) je v torek imela redni volilni občni zbor. Iz dveh dopolnil so razvidne smernice za 
prihodnje. O namenu so dodali podporo mladini, po drugi strani pa krepitev slovenščine kot poslovni jezik. Govorniki so 
podčrtali dobro sodelovanje in čezmejno povezovanje. 
Še naprej zavzemanje za povezovanje 
Z vidika sklepanja o spremembi pravil SGZ so člani razpravljali in naposled sklepali še o nadaljnjih določilih, ki jih je zbranim 
približal odvetnik Rudi Vouk v vlogi predsednika občnega zbora. Nadaljnja sprememba na dnevnem redu, naposled tudi 
sklenjena, je včlanitev Slovenske gospodarske zveze v Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ). Misel se je porodila 
iz spoznanja, da se tako Slovenci na Koroškem kakor tudi v Furlaniji - Julijski krajini radi zapirajo v svoje vrtičke in objokujejo 
svoje razmere. 
Zato se SGZ tako zelo zavzema za povezovanje, je izhodišča razložil podpredsednik Feliks Wieser, ki je bil tako kot dosedanji 
predsednik Benjamin Wakounig po razrešnici upravnemu in nadzornemu odboru ponovno potrjen v funkciji. Kot primer je 
navedel obisk dijakov in dijakinj 3. letnika Višje šole Šentpeter v ponedeljek na festivalu Okusi Vipavske. Upravni odbor je 
predlagal, da se SGZ kot pravna oseba vključi v Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ), kakor upajo, da bo 
partnerska organizacija naredila isti korak. 
Sodelovanje in čezmejno povezovanje so v svojih poročilih in stališčih omenjali bolj ali manj vsi, kakor je temu poglavju 
namenil precejšnjo pozornost predsednik Benjamin Wakounig. Med pomembnimi dogodki je omenil gospodarski kongres 
Potenti Alpe-Adria novembra 2015 v Vrbi, skupaj z Uradom RS za Slovence v zamejstvu in po svetu maja 2017 gospodarsko 
srečanje v Vipolžah ter pred desetimi dnevi prvo mednarodno konferenco v Opatiji. Velik pomen pripisuje tudi sklenitvi 
sporazuma s Trgovinsko zbornico IHK Bozen Industrie- und Handelskammer iz Bozna. 
Gospodarstvo ne pozna in tudi ne sme poznati meja, je dejal Wakounig kot ponovno izvoljeni predsednik UO SGZ, 
prepričan, da je to velika priložnost za SGZ, da s svojim znanjem doprinese k boljšemu odnosu med narodi. 
Priznanje ministru Žmavcu 
Za razumevanje teženj narodne skupnosti na Koroškem in podporo gospodarskim projektom je SGZ vročila častno priznanje 
ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazdu Žmavcu. Kakor je v svoji utemeljitvi poudaril predsednik Benjamin 
Wakounig, je minister Žmavc v času svojega delovanja v tem ministrstvu vedno iskal najboljše odnose z vsemi Slovenci, ki 
živijo zunaj Slovenije po vsem svetu. 
„Vedno je bilo v ospredju, kako pomagati Slovencem na vseh področjih, od šolstva, kulture, vzgoje, športa in gospodarstva. 
Iskal je stike z vsemi političnimi, gospodarskimi in kulturnimi dejavniki narodne skupnosti s ciljem skupnega reševanja 
odprtih vprašanj. Spoznal je tudi pomen čezmejnega gospodarstva za prosperiranje in razvoj Slovencev na Koroškem“, tako 
Wakounig. 
Žmavc se je zahvalil SGZ za opravljeno delo 
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc je poudaril pomen ustvarjanja skupnega kulturno- 
gospodarskega prostora, za Slovensko gospodarsko zvezo pa, da je pionir na tej poti. V svojih besedah zahvale pa je spomin, 
da mineva 30 let, odkar so ustanovili podjetniki iz vrst slovenske narodne skupnosti Slovensko gospodarsko zvezo. 
Matej Čertov je delovanje SGZ povezal z odprto, gospodarsko usmerjeno mladino, ki se lahko druži, izmenjuje izkušnje, 
izobražuje in navezuje stike tudi preko meja. Med prihajajočimi dogodki je omenil začinjeno mizo 23. maja v gostinskem 
lokalu Magdas v Celovcu. Cilj začinjene mize je neformalna izmenjava o perečih temah in spodbujanje mreženja. 
Strokovni svet ima dva nova člana 
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Nova člana strokovnega sveta, poleg Mariana Wakouniga, najuglednejšega davčnega strokovnjaka Slovenije 2017 in Edija 
Krausa, sta slovenski podjetnik Janez Škrabec in Robert Frandolič. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu RS za 
gospodarski razvoj in tehnologijo je spregovoril na predavanju v spodbudo. 
V gospodarstvu RS zaznava pozitivno energijo in optimizem, kar je prikazal ob izbranih primerih, vse do naselitve podjetja 
Magna. Ker so bile v teku večera večkrat omenjene gospodarske aktivnosti Slovenije na avstrijskem trgu, za katere je SGZ s 
strani RS avtorizirani Slovenski poslovni klub za Avstrijo, je državni sekretar Aleš Cantarutti na koncu svojih izvajanj 
postregel s pismom Javne agencije Spirit Slovenija. 
Dolg je bil seznam gostov na rednem volilnem občnem zboru SGZ. Od partnerskih organizacij, s katerimi ima podpisane 
sporazume o sodelovanju, do najvišjih predstavnikov RS. Z generalnim konzulom RS v Celovcu Milanom Predanom je bila v 
prostorih Posojilnice Bank veleposlanica RS na Dunaju Ksenija Škrilec. Spregovorila je o izredno pomembnem delu in 
poslanstvu organizacije. 
SGZ bo letos stara 30 let. Predsednik UO Benjamin Wakounig je v luči jubileja dejal, da bo s svojim znanjem rada pomagala 
tudi drugim dejavnikom slovenske narodne skupnosti na Koroškem oz. vsem članom ter tistim, ki želijo kakršnokoli pomoč. 
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 Začno je delati nauvi parlament. Marijana Sukič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. 
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Istina, na prvi den djilejša (8. majuša) so poslanci ešče nej tak fejst delali, bole so opravili tiste svetešnje naloge, stere so je 
čakale. Najprvin so morali prisegati na ustavo (alaptötvény), na tau, ka do delali pošteno za svoj narod. Že tü so se edne 
čüdne stvari dogajale. Poslanci Demokratične koalicije, stere vodi nekdenešnji prejdjen Ferenc Gyurcsány, so po prisegi  
apüstili velko dvorano parlamenta pa so tekst prisege dupunili eške s tejm, ka do si prizadevali, ka bi se pá nazaj postavila 
republika ino bi domovina dobila nauvo, demokratično ustavo.  
Poslanec zelene stranke LMP je sploj nej išo prisegat, kak je pravo, zatok nej, ka bi nej rad z ništrnimi, za stere tak misli, ka 
so kriminalci, vküper prisego. Vsi poslanci, steri so pišli ali po strankarski pauti ali kak individualni poslanci v parlament, so 
tau svetešnjo delo opravili v sejni dvorani vogrskoga parlamenta, kama so notri prinesli zgodovinske zastave rosaga. Z njimi 
vred je prisego poslanec nemške narodnosti, ki je na zadnji volitvaj daubo telko glasov, ka je z ugodnim mandatom 
(najmenje ....... glasov mora dobiti) prišo v parlament kak redni poslanec.  
Vsi drugi narodnostni zagovorniki – med njimi slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss – so svetešnjo prisegali pred  
predsednikom parlamenta Lászlóm Kövérom. Vsi so tau leko opravili v svojom maternom geziki, vsi so tau napravili, zvün 
grškoga zagovornika. Tak je slovenska zagovornica prisegala v slovenskom geziki. Zagovorniki so tekst prisege dobili v roké, 
ka so ga prej v parlamenti dali uradno, prejk prevajalske agencije dojobrniti. Gda sam poslüšala prisego v slovenskom geziki, 
mi je zatok nika nej dalo mira. V zadnjom stavki zagovorniki prisegajo na tau, ka do delovali (slüžili) v interesi vogrskoga 
naroda. 
Ne vejm, kak je tau bilau napisano v madžarskoj rejči, dapa slovensko se tau malo čüdno čüje. Dja vejm, ka gda Madžari 
pravijo, ka madžarski narod ali nacija (magyar nemzet), mislijo na politično nacijo, se pravi, na vse tiste, steri živejo znautra 
granic Vogrskoga rosaga. Dapa sintagma »madžarski narod« v slovenskoj rejči nikak ne pomejni tau. (Ne vejm, kak je tau v 
drugi manjšinski gezikaj.) Že vredi, ka zagovorniki morajo slüžiti svojomi rosagi, dapa najbole svojim narodnostnim 
skupnostim, Slovenka slovenski, Srb srbski, Nemec nemški ... In če do dobro slüžili svojim lidam, do dobro slüžili Vogrskomi 
rosagi tö. Zatok bi pa nej škaudilo tekst prisege dopuniti ali spremeniti tak, ka do zagovorniki delovali v interesu svoje 
skupnosti ino Vogrskoga rosaga. 

 Prevzem poverilnih pisem in konstitutivna seja parlamenta. M. S. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 17. maja 2018 - Leto XXVIII, št. 20, str. 2 

Poslanci parlamenta, ki so na letošnjih volitvah dobili mandat, poslanec nemške narodnosti in narodnostni zagovorniki so 4. 
Maja 2018 prevzeli poverilna pisma, ki sta jih v veliki avli Parlamenta predala predsednica Nacionalne volilne pisarne dr. 
Ilona Pálffy in predsednik Nacionalne volilne komisije dr. András Patyi. 
Poverilna pisma je prevzelo 11 narodnostnih zagovornikov – med njimi tudi slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss. 
Armenski zagovornik bo poverilno pismo prevzel pozneje.  
8. maja je potekala konstitutivna seja parlamenta. Poslanci, ki so na volitvah 7. aprila dobili mandat in poslanec nemške 
narodnosti, so svečano zaobljubo opravili v sejni dvorani parlamenta, kamor so prinesli zgodovinske madžarske 
Madžarske praporje, narodnostni zagovorniki so prisegali pred predsednikom parlamenta Lászlóm Kövérjem. Na 
ustanovnem zasedanju so potrdili 199 poslanskih mandatov in 12 mandatov narodnostnih zagovornikov in izvolili vodilne 
funkcionarje parlamenta (predsednika, podpredsednika, notarje itd). Poslanci so ustanovili poslanske klube svojih strank in 
se dogovorili za odbore in komisije.  
Konstitutivne seje parlamenta so se udeležili tudi predstavniki diplomatsko - konzularnih predstavništev, med njimi tudi 
slovenski veleposlanik dr. Robert Kokalj in njegova namestnica Metka Lajnšček, ki sta posebej čestitala zagovornici 
slovenske skupnosti Eriki Köleš Kiss. Seje se je udeležil tudi Ferenc Horváth, predsednik Pomurske madžarske samoupravne 
narodne skupnosti, z zagovornico sta se zavzela, da bosta tudi v prihodnje delovala za poglobitev stikov med dvema 
skupnostma, Porabskimi Slovenci in prekmurskimi Madžari, ter za dobrobit obeh narodnostnih skupnosti. 

 Po veliki beli cesti – tudi zdaj. Besedilo: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. 
maja 2018 - Leto XXVIII, št. 20, str. 3 

Petanjci-Tišina: Naši zakladi 
S 17. Dnevom spominov in tovarištva na Petanjcih so se bolj kot vreme »poigrali« vremenoslovci, ki so za petkovo popoldne 



(4. maj) napovedali neurje tudi nad Prekmurjem, zato je Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija tradicionalni majski dogodek 
prestavila in odlično izpeljala v dvorani občine Tišina. Vreme se je res poslabšalo, ampak ravno takrat, ko so se udeleženci 
po končani prireditvi zbrali ob sproščenem druženju na občinskem dvorišču, hudo neurje pa se je razbesnelo nekaj deset 
kilometrov vstran, na Ptuju in okolici. Večer prej je podobno neurje pustošilo po delu Prekmurja in v sosednji Avstriji. 
V programu Dneva spominov in tovarištva je že vrsto let saditev spominskega drevesa v Vrtu spominov in tovarištva, ki ga je 
ob svoji domačiji zasnoval pokojni profesor ustavnega prava, dr. Vanek Šiftar, eden redkih prekmurskih in vseslovenskih 
izobražencev, ki se je aktivno in z dejanji zavzemal za sodelovanje med Slovenci v Porabju, na avstrijskem Štajerskem in 
Hrvati na avstrijskem Gradiščanskem ali rečeno na kratko, med prebivalci v panonskem prostoru. 
Tokrat je rumeni dren, krhko sadiko, prinesel sin narodnega heroja Štefana Kovača - Marka, tudi Štefan Kovač iz Nedelice, ki 
sicer živi v Ljubljani. Na prostoru vrta, kjer že rasejo drevesa predsednikov Slovenije Milana Kučana, Danila Türka in drugih, 
sta dren posadila darovalec in predsednik Uprave dr. Šiftarjeve fundacije Ernest Ebenšpanger. Spominskih dreves ne 
prinašajo samo politiki, ampak tudi predstavniki organizacij, s katerimi sodeluje fundacija, denimo gostje, predstavniki 
Slovencev v Porabju, na Štajerskem in v Italiji. 
Osrednji program Dneva spominov in tovarištva, že nekaj let poimenovan  aši  zakladi, je letos potekal pod geslom »Po 
veliki beli cesti«, kar pomeni asociacijo na prvega predsednika programskega sveta fundacije in Vanekovega prijatelja, 
akademika dr. Antona Vratušo, ki je umrl lani, v 103. letu starosti. 
Tokrat je bila prireditev tudi brez Franca Kuzmiča, izjemno dejavnega predsednika Programskega sveta, ki je umrl pred 
nedavnim. Letošnji govornik, nekdanji predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, vrhunski strokovnjak s 
področja fizike dr. Boštjan Žekš, je uvodoma pojasni, da bo sicer govoril o Antonu Vratuši, vendar brez oznak »akademik«, 
ali »dr.« ampak o človeku, ki je odšel in se vračal po veliki beli cesti. Odhajanje in prihajanje ima mnogo širšo, večplastno 
vsebino, kakor se zdi na prvi pogled. Antonu Vratuši je odhajanje pomenilo pot v svet novih spoznanj in učenja, po čemer je 
hrepenel kot kmečki deček na Dolnjih Slavečih. Zelo si je želel »nekam v svet« po znanje, in se je vse do smrti z velikim 
veseljem vračal na Goričko. Prva vračanja, že študenta slavistike, so bila povezana s proučevanjem domačega narečja in 
govora v Porabju. Za mnoge, ki s(m)o se pozneje ukvarjali z narečji, so bile njegove razprave odlična osnova pri študiju. Zelo 
natančno je prisluhnil Goričancem in Porabcem in zapisal njihov govor ter o tem objavil več, še zdaj pomenljivih razprav in 
spoznanj. 
Dr. Boštjan Žekš se je dotaknil tudi odhajanj in preredkih vračanj, strokovno visoko izobraženih mladih Slovenk in Slovencev. 
Ni problem v odhajanju na tuje, problem je, da vse več mladih na tujem ostaja za daljši čas, nekateri za zmeraj. Slovenci 
premalo skrbimo tudi za svojo kulturo, je prepričan Boštjan Žekš. Jamramo, da za kulturo ni dovolj denarja. Vendar denar je, 
le odločiti se je potrebno, kje ga vzeti. Po mnenju govornika ni problem v tem, da je Slovenija majhna država, marveč, da je 
predraga. To je potrebno spremeniti, poceniti delovanje države, in bo dovolj denarja tudi za kulturo. Denar moramo dajati 
za delovanje asociacij, v katere je Slovenija vključena, recimo za vojaško organizacijo Nato. Tu je bil svetovalec vrhovnega 
poveljnika slovenske vojske nadvse previden, čeprav se mnogim (tudi avtorju tega zapisa) postavlja resno vprašanje, zakaj 
mora Slovenija dajati denar nekomu, ki hoče za vsako ceno »zapovedovati« svetu. Ampak, to je povsem druga tema, ki je le 
posredno povezana z »Našimi zakladi«, s katerimi je počaščen tudi spomin na 9. maj, dan zmage nad fašizmom. 
Izjemno kulturno ozračje so v drugem delu dogodka ustvarili člani Moškega pevskega zbora Slava Klavora (himno vrta 
Kajuhovo Bosa pojdiva dekle, obsorej so zapeli na začetku), dijaki Gimnazije Ljutomer in pevec Vlado Kreslin, ki je zgolj 
potrdil, kako odličen pevec in kantavtor je. Cesta, Namesto koga roža cveti, Tista črna kitara in še nekaj pesmi je navdušilo 
obiskovalce, ki so priljubljenemu pevcu namenili močan, dolg aplavz. Vladu Kreslinu se je pridružil pevski zbor in skupaj so 
zapeli Daleč je moj rojstni kraj in Dekle moje.  
Prav za konec je moški zbor, ki nosi ime narodne herojinje Slave Klavore,  povezane tudi s Petanjci, vodi pa ga Aleksander 
Čonč, zapel pesem Rožmarin na besedilo generala Rudolfa Maistra, prekmurski narodni San se šetao in Marko skače ter Oh, 
kako je dolga, dolga pot ameriških avtorjev v priredbi Jožeta Leskovarja, ki so jo peli taboriščniki, ko so se po koncu druge 
svetovne vojne vračali na svoje domove. Za res lepo prireditev (program je oblikovala Irena Štuhec, profesorica na 
ljutomerski gimnaziji), se je nastopajočim zahvalil predsednik uprave Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije Ernest Ebenšpanger. 
Kot osebni (avtorjev) »pripis« pa tole: Dnevi spominov in tovarištva so vedno skrbno pripravljen in odlično obiskan 
dogodek. Program je raznolik, prilagojen nosilni temi, lani recimo 500-letnici reformacije, letos spominu vrhunskega 
znanstvenika in tudi po malem politika, akademika dr. Antona Vratuše, v programu so doslej sodelovale kulturne skupine od 
Pirana do Kobarida, od Porabja do Pavlove hiše, iz avstrijske Koroške, Italije in drugod. Z eno besedo, odlična prireditev, 
dogodek, ki bi mu morali slovenski mediji (elektronski in tiskani) nameniti ustrezno pozornost (glede na to, kaj vse z drugih 
koncev Slovenije objavlja, recimo TV Slovenija), vendar se to zgodi redko in bolj po naključju. 

 Materinski dan v porabskih vrtcih. Zapisali: vzgojiteljici asistentki Romana Trafela in Andreja Serdt Maučec. 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. maja 2018 - Leto XXVIII, št. 20, str. 4 

Ob materinskem dnevu, ki je prvo nedeljo v maju, povabimo v vrtec mamice, babice in prababice. Tako smo tudi v vseh 
porabskih vrtcih praznovali materinski dan. Na materinski dan se še posebej želimo zahvaliti svojim preljubim mamicam, 
babicam in prababicam za vso ljubezen, skrb in dobroto. Podariti objem in reči nekomu, da ga imaš rad, je preprosto 
dejanje, a zelo veliko pomeni. 
Mame so v našem življenju prav gotovo najpomembnejše. Niti z najdražjim darilom ne bi mogli plačati njihove materinske 
ljubezni. Otroci iz porabskih vrtcev so se tako zahvalili vsem mamam, s pesmijo, plesom in deklamacijami. Hvala vsem, ki 
ste nas prišli pogledat in upamo, da se vam lahko tako vsaj malo zahvalimo za vse, kar nam vsak dan podarjate. 

 Sakalovski malčki pred materinskim dnevom. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. 
maja 2018 - Leto XXVIII, št. 20, str. 4 



Na Madžarskem praznujemo prvo nedeljo v maju materinski dan. V dnevih okoli 6. maja so svojim mamicam in babicam 
letos voščili tudi malčki iz porabskih narodnostnih vrtcev. Dva dneva pred prazničnim dogodkom smo obiskali sakalovske 
predšolske otroke in vzgojiteljico-asistentko iz Slovenije Romano Trafela spraševali o pripravah. 
- Kako ste preživeli čas pred materinskim dnevom? 
»V mesecu maju praznujejo naše mamice, zato smo se že prej seznanili s temo ’moja družina’. Poimenovali smo družinske 
člane v slovenskem jeziku in tako to temo navezali na materinski dan. Naučili smo se dve deklamaciji in pesmico ’Koga imaš 
rad?’« 
- Ali so otroci z veseljem sodelovali? 
»Veliko smo se pripravljali in lepo so sodelovali. To se vidi tudi pri programu. V vseh porabskih vrtcih pripravljamo programe 
za materinski dan, mamice in babice bomo razveselili s pesmicami, deklamacijami, plesom in tudi z majhnim darilcem, ki so 
ga otroci sami izdelali. Tako se jim bomo zahvalili in jim izkazali pozornost.« 
- Tako se lahko otrokom tudi približa slovenski jezik. 
»Veliko ponavljamo in utrjujemo, tako do konca šolskega leta otroci usvojijo kar nekaj slovenskih besed in besednih zvez. 
Učimo se kratke deklamacije in preprosta besedila. Pogovarjamo se o različnih temah, da otroci osvojijo osnovne izraze. To 
pa je zelo pomembno za ohranjanje slovenskega jezika tu v Porabju.« 
- Ali vas je lepo vreme privabilo na prosto? 
»Po dolgi zimi so naši otroci pomlad že nestrpno pričakovali, zato smo opazovali prebujanje narave. Spoznali in poimenovali 
smo rožice in drobne živali, ki jih najdemo na travniku in na dvorišču našega vrtca. Veliko smo se gibali v naravi, peli smo 
pomladanske pesmice in rajali.« 

 Ustvarjalna delavnica v vrtcu Gornji Senik. Zapisala: vzgojiteljica asistentka Andreja Serdt Maučec. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. maja 2018 - Leto XXVIII, št. 20, str. 5 

V petek 27. aprila so se mamice in tudi nekateri drugi, željni ustvarjanja z različnimi materiali, pridružili otrokom v Vrtcu 
Gornji Senik, da bi skupaj naredili razne izdelke. Starši so že pred tem na roditeljskem sestanku izrazili željo, da ob 
prihajajočem materinskem dnevu pripravimo skupno delavnico. Le-to je organizirala tamkajšnja vzgojiteljica Eva Papp 
Balogh. 
Na njej so otroci skupaj s svojimi mamicami izdelali najrazličnejše izdelke - od svetleče rožice iz srčkov v manjšem cvetličnem 
lončku, zapestnice z barvnimi kroglicami, raznih poslikav kamnov različnih oblik, barvnih metuljčkov na lesenih ščipalkah, do 
lesenih okvirjev za sliko ali risbico, obeskov za ključe in papirnate rožice, ki so jo nato prilepili na trši papir, ozadje pa okrasili 
z barvnimi svetlečimi rožicami in srčki. 
Delavnica je potekala od poznega popoldneva pa vse do večera in je minila v znamenju prijetnega druženja in pogovora. 
Prečudovite izdelke so otroci skupaj z mamicami odnesli domov. Le-ti jih bodo vedno spominjali na to, kako lepo je biti in 
ustvarjati skupaj ter kako pomembno za družinske člane je skupno preživljanje prostega časa. 

 Gledališka igra o materini ljubezni. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. maja 2018 
- Leto XXVIII, št. 20, str. 5 

Nekaj tednov nazaj je na Gornjem Seniku gostovala gledališka skupina župnije Vasszécsény, ki se je pred materinskim  
dnevom predstavila tudi v Sakalovcih. Predstavila se je z igro o kardinalu Mindszentyju, napisal pa jo je župnik Ferenc 
Merkli. Pred začetkom igre so gledalci molili v slovenskem in madžarskem jeziku. Igro, ki traja približno 50 minut in je bila 
namenjena za darilo pred materinskim dnevom, so gledalci nagradili z burnim aplavzom. 

 Obiskali smo Blatograd. M.S. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. maja 2018 - Leto 
XXVIII, št. 20, str. 5 

Člani predsedstva in sodelavci Slovenske zveze so za prvomajske svetke gorpoiskali Blatograd/Zalavár, gde je Slovenska 
zveza leta 2006 dala postaviti obeležje v spomin na slovansko kneževino knezov Pribine in Koclja. Pri spomeniki, steroga je 
napravo slovenski kipar Metod Frlic, so položili vejnec pa poslüšali kratko predavanje člana predsedstva dr. Karla Gadányina. 

 Obmejna zgodba Mišija in Piroške. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. maja 2018 
- Leto XXVIII, št. 20, str. 6 

»San se šetau, gori, doli ...«, smo slišali 4. maja popoldne v razstavnem prostoru Slovenskega doma v Monoštru, ko je 
prisotnim gostom zapela Ženska vokalna skupina Zarja. Štiriglasno Štiriglasno petje ducata žensk je koordiniral zborovodja 
Jože Slaviček, zbor, ki deluje pod okriljem Kulturno-turističnega društva Moščanci, pa je s svojim krasnim nastopom obogatil 
odprtje razstave slikarja madžarskega rodu iz Slovenije Lászla Hermana. 
Zagotovo se je »gori, doli  šetala« tudi Piroška, zaročenka poveljnika straže na lendavskem gradu Mihaela Hadika, ko je 
nestrpno pričakovala vrnitev svojega najdražjega z bojnega polja. Legenda iz turških časov ima več inačic: po prvi naj bi 
Hadik padel v boju proti Turkom leta 1603, zato je njegova izvoljenka Piroška zblaznela in se z grajskega stolpa vrgla v 
gotovo smrt. Po drugi varianti naj bi Mihael umrl naravne smrti, vsekakor pa si je s svojimi junaštvi zaslužil, da počiva 
danes v baročni cerkvici svete Trojice med vinogradi nad Lendavo.  
Oba legendarna junaka vidimo na stvaritvah Lászla Hermana, ki tokrat v središču Porabja razstavlja že drugič. Umetnik nam 
glavni osebi človeško približa s tem, da ju poimenuje kar »Miši in Piroška«.  
»Vse te legende o Hadiku me že od otroških let nekako spremljajo. To zgodbo pa sem želel predelati na svoj način,« nam je 
v kasnejšem pogovoru zaupal ustvarjalec, ki izhaja iz neposredne okolice Lendave. »Tudi sam sem rojen ob slovensko –
madžarski meji, navdihujejo me vsi dogodki, ki so povezani z obmejnim dogajanjem v preteklosti.« 
Če se sprehodimo po tokratni razstavi Lászla Hermana, se pred našimi očmi izrisuje zgodba z začetka 17. stoletja. »Zgodbo 
Mihaela in Piroške predstavljam tako, kot da bi mi jo pripovedovala onadva. Pravzaprav sem se tudi sam prikradel v njuno 



zgodbo, ki se pripoveduje na zelo intimen način, z osebnega zornega kota. Spomin na dogodke seveda preveva veliko 
legend, obstaja veliko različnih variacij. Doživljam jih na svojstven način,« je povedal umetnik, ki je zaposlen kot učitelj 
tehnike na eni od ljubljanskih šol. 
László Herman ponavadi ustvarja v klasičnih slikarskih tehnikah, vendar si je avtorsko prepoznavnost ustvaril s tehniko, 
imenovano »fusing glass« ali »tehnika topljenega stekla«. Pri tej se stekleni delčki združujejo s taljenjem pri visoki 
temperaturi, avtor je zanj značilno tehniko dognal z raziskovanjem in preizkušanjem. »Ne poznam drugih umetnikov v 
Sloveniji ali na Madžarskem, ki bi delali v podobni tehniki. Sam jo doživljam kot nekakšno udejstvovanje na področju 
vitražerstva. V kolikšni meri je moja, je vprašanje, za enkrat pa še nisem naletel na ustvarjalca z isto tehniko,« nam 
je zaupal László Herman.  
Umetnik je svojo tokratno razstavo v Porabju naslovil »Na meji«, kot navdih zanjo pa je služila tudi knjiga pomurskega 
madžarskega pisatelja-zgodovinarja Lászla Göncza z naslovom »Obmejni veter« (»Határ- szél«). Na več stvaritvah 
najdemo tudi motiv bodeče neže, ki simbolizira ovire na nekdaj strogo zastraženem mejnem odseku. »Ta rastlina aludira na 
bodečo žico. To je umetniška interpretacija nekdanje obmejne zgodbe, ki je nekoč delila nas Madžare na obeh straneh 
meje. In seveda obe državi,« nam je razkril László Herman.  
Tokratni izbor iz stvaritev umetnika, prekmurskega Madžara, živečega v Ljubljani, je odprl gostitelj, predsednik Zveze 
Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök. Obenem je izkoristil  priložnost in ustvarjalca povabil na letošnjo, že 17.  
Mednarodno likovno kolonijo v Monoštru. Dogodek se je končal z vrhunsko izvedbo dveh slovenskih zborovskih skladb s 
strani Ženske vokalne skupine Zarja iz občine Puconci. 

 Obnovljen spomenik na Trgu zmage. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. maja 2018 - 
Leto XXVIII, št. 20, str. 7 

Murska Sobota ob dnevu Evrope 
Dan Evrope je bil letos v Murski Soboti v znamenju zaključka obnove Spomenika zmage na Trgu zmage in tradicionalnega 
obiska ruske delegacije z veleposlanikom dr. Dokumom Zavgajevom ter položitvijo vencev v spomin več kot 500 vojakom 
Rdeče armade, ki so aprila 1945 padli ob Muri in Kučnici v bojih z Nemci. Poveljstvo armade je 6. maja takratni komandi 
mesta naročilo, naj organizira postavitev spomenika, ki bo tudi grobnica za njihove posmrtne ostanke. 
Spomenik, ki je visok 17,35 metra, so postavili po načrtih inženirja Vladimira Arončika, za končno izvedbo v belem 
kararskem marmorju pa je poskrbel arhitekt Franc Novak. Na spodnjem platoju sta kipa dveh vojakov, delo kiparjev Zdenka 
(Partizan) in Borisa (Rdečearmejec) Kalina. Na stranskih platojih sta sovjetska topova. 
Kar je pomenljivo tudi za današnji čas, svečanega odkritja spomenika 12. avgusta 1945 so se udeležili predstavniki 
slovenskih političnih oblasti in vojaški predstavniki zmagovalnih zavezniških vojska ZDA, Velike Britanije in Francije. 
Obnova spomenika sodi v projekt celovite ureditve mestnega središča, za kar bo porabljeno 570 tisoč evrov. Po obnovi tudi 
ob Trgu kulture naj bi, tako poudarjajo v mestni občini, ki jo vodi dr. Aleksander Jevšek, postalo središče mesta bolj prijazno 
za prebivalce in obiskovalce. 

 Predsednik države je za spremembo volilnega zakona. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
17. maja 2018 - Leto XXVIII, št. 20, str. 7 

Na ustanovnem zasedanju madžarskega parlamenta je predsednik države János Áder opozoril tudi na anomalije sedanjega 
volilnega zakona. Kot je rekel, na letošnjih parlamentarnih volitvah je predložilo državno listo 23 strank, kar je največ v 
zgodovini dosedanjih demokratičnih volitev. 16 strank ni doseglo podpore niti enega odstotka volivcev, še več, 15 izmed 
teh niti pol odstotka. Vsaka stranka, ki je predložila državno listo, je dobila najmanj 153 milijonov forintov podpore za 
kampanjo. »Če pogledamo izkušnje prejšnjih volitev,« je izpostavil predsednik, »je velika možnost, da stranke ne bodo 
obračunale tega denarja«. Zato je predlagal parlamentu, naj premisli, ali se ne bi bilo bolje vrniti k prejšnjemu volilnemu 
zakonu, saj so nekateri naredili iz praznika demokracije, tj. volitev, biznis.  
V svojem uvodnem govoru je poudaril, da legitimnost novega parlamenta in bodoče vlade niti za trenutek ni vprašljiva, saj 
mora odločitev volivcev vsak upoštevati in spoštovati, to je temelj demokracije.  

 Zbaugom Annuš néni! Uredništvo. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. maja 2018 - Leto 
XXVIII, št. 20, str. 7 

Nej dugo nazaj smo slobaud vzeli od tetice Časar Annuš (po možej Stangl), stera je zadobila lejpo starost, bila je v 
93-tom lejti, gda jo je Baug k sebi vzejo. 
Annuš néni je vsigdar rada spejvala, vej se je pa narodila na Gorenjom Seniki, gde so lidgé radi meli slovenske 
pesmi. Dugo lejt je spejvala v ansambli Lacina Korpiča. Vsigdar je rada ojdla na slovenske programe, nikdar nej 
pozabila, ka je Slovenka, gdekoli v Varaši smo go srečali, je trno rada pripovejdala z nami. 
Naj počiva vu meri Božjem! 
 

Vestnik, Murska Sobota 

 Zichyji zlorabili priključitev Prekmurja?. Janko Votek. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 20, 17. maja 2018, 
str. 1/3 

Denacionalizacija 
Prilastili so si beltinsko gospostvo, čeprav nikoli ni bilo njihovo 
Ustavno sodišče je razveljavilo vse zavrnilne denacionalizacijske sodbe upravnega sodišča, ki so temeljile na avstrijsko-
nemški finančni izravnalni pogodbi. Podobno je ravnalo upravno sodišče, saj je razveljavilo prvostopenjske odločbe upravnih 
enot in jim naložilo ponovno obravnavo. 



Upokojeni odvetnik Oskar Norčič pravi, da ga odločitev preseneča, po drugi strani pa je razumljiva. Kot je znano, so upravne 
enote nekaterim velikim denacionalizacijskim upravičencem vrnile del premoženja. Po odkritju avstrijsko-nemške finančne 
izravnalne pogodbe so imeli denacionalizacijski upravičenci, ki so bili nemški oziroma avstrijski državljani, možnost dobiti 
odškodnino za odvzeto premoženje v Jugoslaviji. Po tem odkritju so upravni organi začeli zavračati denacionalizacijske 
zahtevke z obrazložitvijo, da so imeli možnost izplačila odškodnine v Avstriji. V svoji odločitvi je ustavno sodišče poudarilo, 
da bi moral upravni organ preveriti, ali je denacionalizacijski upravičenec odškodnino tudi dejansko dobil. V Pomurju se tako 
vračata na začetek denacionalizacijski zahtevek za premoženje grofice Zichy in naslednikov predvojnih lastnikov Radenske 
Šaričevih. V primeru vračanja premoženja grofice Zichy bo treba vrniti nekaj več kot 600 hektarjev gozdov in polj in tudi 
beltinski grad. 
Norčič že nekaj časa trdi, da za vračanje premoženja naslednikom grofice Zichy ni pravnega temelja, in to dokazuje z 
zgodovinskimi dejstvi, ki jih je predstavil tudi beltinskemu županu Milanu Kermanu. Pri svojih argumentih se naslanja na 
doktorsko disertacijo prekmurskega zgodovinarja Ivana Zelka z naslovom Gospodarska in družbena struktura turniške 
pražupnije po letu 1381. Zelko je na osnovi arhivskih dokumentov v zagrebški nadškofiji in madžarskih arhivih ugotovil, da 
beltinsko gospostvo (grofija) nikoli ni bilo v zasebni grofovski lasti. S to posestjo je madžarska krona ravnala kot s »kronsko 
zemljo«, leta 1706 imenovano fiscalis joszagh (državno posestvo). Do leta 1695 je imel posest v upravljanju Jurij Szechenyi, 
ki je bil škof za madžarsko vojsko in pozneje estergomski nadškof. Po njegovi smrti je okoli leta 1700 pridobil beltinsko 
gospostvo general Ladislav Ebergenyi. Ta je dal v Beltincih zgraditi zidano cerkev in bila je ustanovljena župnija. Naslednji 
zemljiški gospod beltinskega gospostva je postala rodbina Jurija Csakyja, ki je bil cesarski general. Za njim se leta 1816 pojavi 
Konstantin Emanuel Gyika kot nov zemljiški gospod, po njegovi smrti leta 1825 je nekaj časa gospodovala njegova žena 
Anastazija, to je nasledil sin Evgen Gyika, ki je leta 1848 nastopal kot major madžarske vojske zoper čete bana Jelačića in je 
imel nalogo, da prepreči prehod hrvaških čet čez Muro. V drugi polovici 19. Stoletja je bila na beltinskem gospostvu  
madžarska rodbina Sina. Prvega člana rodbine Simona Sino je nasledila vdova Anastazija, v zadnjem desetletju si  pridobi 
pravico do beltinskega gospostva rodbina Zichy. V tem primeru je šlo za nasledstvo, saj se je Avguštin Zichy poročil s hčerko 
vdove po Simonu Sini. Toda Zelko izrecno poudari, da si je Zichy moral pridobiti pravico do beltinskega gospostva. Avguština 
je nasledila hči Marija Zychy, ki je upravljala posest, dokler niso bili po drugi svetovni vojni likvidirani ostanki srednjeveške 
fevdalne posesti. Zelko se posebej ne ukvarja z medvojnim obdobjem po priključitvi Prekmurja matici. V tistem času so se 
Zichyji očitno vpisali v zemljiško knjigo kot lastniki posesti. 
Tu je treba opozoriti na prvo agrarno reformo, ki so jo izvedle takratne jugoslovanske oblasti. Mali kmetje, ki so dobili 
zemljo, so morali to odplačati. Z madžarsko okupacijo Prekmurja med drugo svetovno vojno je bil ponovno vzpostavljen 
madžarski pravni red in Madžarska je bila kraljevina. Miklos Horty sicer ni bil kralj, bil pa je regent. To pomeni, da je bilo 
med vojno in v času osvoboditve izpod Madžarov po drugi svetovni vojni beltinsko gospostvo v kronski lasti.  
Beltinski župan Kerman pravi, da je vsako novo dejstvo za občino dobrodošlo. Očitno namreč je, da se bodo za grad morali 
»boriti« sami. Je pa res, da imajo kot stranski udeleženci v postopku vse možnosti za zaščito svojih interesov. Posredno 
Zelko dokazuje, da bi moralo s priključitvijo Prekmurja Kraljevini SHS beltinsko gospostvo preiti v jugoslovansko kronsko last. 

 Viktor Orban v Lendavi. A. G. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 20, 17. maja 2018, str. 4 
»Politika je hujša kot vojna, saj tam človeka ubijejo le enkrat,« je takoj v začetku govora dejal predsednik madžarske vlade 
Viktor Orban, ki je na obisk v Slovenijo, najprej v Lendavo in nato v Celje, prišel kot predsednik stranke Fidesz podpret 
poslanske kandidate stranke SDS. 
Sestal se je tudi s predstavniki Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, ob tem pa so smeli biti prisotni le 
mediji madžarske manjšine. 
V kulturni dvorani v Lendavi, kjer je potekal osrednji dogodek, lokalnih gospodarstvenikov ali politikov ni bilo veliko, med 
njimi je bil v niti ne polni dvorani – bilo naj bi okrog 180 ljudi – poleg predsednika Turistične zveze Lendava Janeza Somija 
tudi župan Moravskih Toplic Alojz Glavač.  
Madžarska je obisk svojega premierja naznanila ministrstvu za notranje zadeve in to je potem poskrbelo, da so za Orbana, 
čeprav obisk ni bil državniški, zagotovili varovanje na enaki ravni. Je pa Orban pripeljal tudi četo svojih varnostnikov. 

 Podpora trem kandidatom. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 20, 17. maja 2018, str. 5 
Lendavski občinski svet je podprl predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da se da pozitivno 
mnenje kandidaturi Tatjane Sabo za delovno mesto ravnateljice Dvojezične osnovne šole I ter Raheli Hojnik Kelenc za 
direktorski položaj v javnem zavodu Ljudska univerza Lendava, obe pa sta bili edini kandidatki. Od ravnateljice se pričakuje, 
da bo šola otroke pripravila na uspešno nadaljevanje šolanja in da bo še naprej dobro sodelovala z lendavsko srednjo šolo, 
ravnateljica pa je ob svoji kandidaturi zagotovila, da bo v prihodnje pozornejša na morebitno politizacijo našoli. Od  
direktorice ljudske univerze pa ustanoviteljica pričakuje, da javni zavod pripravi programe, s katerimi bo ob splošni nizki 
izobrazbeni ravni prebivalcev v občini prispeval k izboljšanju socialnega in kulturnega kapitala.  
Prav tako je občinski svet imenoval Dubravka Baumgartnerja za direktorja zavoda Galerija - Muzej Lendava (GML) za 
petletno obdobje. To funkcijo je prevzel 14. maja, saj se je Beati Lazar, dosedanji direktorici in nazadnje vršilki dolžnosti, 13. 
maja iztekel mandat. Za direktorski položaj se je potegoval tudi Evgen Lazar, ta je prav tako izpolnjeval razpisne pogoje in se 
je tudi uspešno predstavil na seji sveta zavoda GML, vendar je svet prednost dal Baumgartnerju zaradi boljšega poznavanja 
delovanja zavoda. Pozitivno mnenje obema kandidatoma je dal tudi Svet madžarske samoupravne narodne skupnosti 
Občine Lendava. 
Občinska komisija, ki je vodila postopek imenovanja direktorja, je potem izvedla točkovanje kandidatov po kriterijih, ki jih je 
sprejela na seji v začetku aprila. Lazar je zbral točko manj od Baumgartnerja zaradi manj delovnih izkušenj. Občina kot 
ustanoviteljica javnega zavoda pričakuje, da bo Baumgartner izboljšal poslovanje zavoda tako v organizacijskem kot 
finančnem smislu. 



 Tihožitja, črno-barvni svet in avstrijska fotografska umetnost. Marina Vrbnjak. Vestnik, Murska Sobota, leto 
LXX, št. 20, 17. maja 2018, str. 20 

Fotograd Negova 
Na negovskem gradu se predstavljajo Grazia de la Hoz Roch, Tomaž Velechovsky in umetniki fotografije iz Avstrije 
V prostorih negovskega gradu so minuli petek odprli spomladanski cikel razstav Fotograd Negova. Tokrat so na ogled 
tihožitja fotografinje Grazie de la Hoz, črno-barvni svet Tomaža Velechovskega in avstrijska državna razstava 2017 
Fotografske zveze Avstrija. Grazia de la Hoz Roch se je prvič srečala s fotografijo v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Kmalu je začela sodelovati na fotografskih natečajih doma in po svetu. Fotografska razstava Tihožitja izraža 
izkušnje in strokovnost življenja, posvečenega fotografiji in didaktiki, skupaj z voljo in ustvarjalnim namenom, ki presegata 
gola dejstva ali preprosto fotografiranje. 
Z razstavo Črno-barvni svet se predstavlja domači avtor, član Fotokluba Svit Celje Tomaž Velechovsky. Fotografska zveza 
Slovenije (FZS) mu je leta 2013 podelila naslov kandidat za mojstra fotografije FZS, mednarodna mednarodna 
fotografska zveza FIAP pa naslov EFIAP (excellence FIAP). Svet je v barvah, črno-bela tehnika pa se uporablja za doseganje 
večjega učinka, pravi. 
Avstrijsko fotografsko združenje in FZS že od leta 1999 tesno povezuje pogodba o sodelovanju. Ob devetdeseti obletnici 
Fotografske zveze Avstrije sta lani predstavnika obeh zvez pogodbo obnovila in poglobila. Rezultat Rezultat tega je med 
drugim razstava o avstrijski fotografski umetnosti v fotografskem središču FIAP Fotograd Negova. Fotografska zveza Avstrije 
z več kot 3000 člani in 175 fotografskimi klubi s pomočjo svojega partnerja CEWE Foto spodbuja in skrbi za fotografijo kot 
kulturno dobrino. Od leta 1960 prireja pod pokroviteljstvom ministrstva za umetnost in kulturo fotografsko prvenstvo in 
mladinsko fotografsko državno prvenstvo. Mednarodni žiranti in žirantke pri tem izberejo med več kot 10.000 deli najboljše 
fotografije avstrijskih fotografov in fotografinj. Leta 2017 in 2018 sta bila v strokovni žiriji predsednik slovenskega 
fotografskega združenja in njegova žena, Ivo in Stefi Borko. 
Dogodek je popestrila vokalistka Sara Koler Urbanič, na klavirju jo je spremljal Valter Klemenčič.  
 

Reporter, Ljubljana 
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 S kakšno parlamentarno večino naj Grčija "požegna" novo ime Makedonije? 
                 STA. Reporter, Ljubljana, 14. maj. 2018  
https://reporter.si/clanek/svet/s-kaksno-parlamentarno-vecino-naj-grcija-pozegna-novo-ime-makedonije-638380  
Evropska unija je danes Grčiji predlagala, da glede reševanja grško-makedonskega spora o uradnem imenu Makedonije 
zviša zahtevano parlamentarno večino, ki bi podprla dokončni dogovor med državama. Predlog EU naj bi podpirala tudi 
predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini. 
Bruselj naj bi Atenam predlagal zvišanje zahtevane parlamentarne večine z 151 na 180 poslancev v 300-članskem 
parlamentu. EU je namreč prepričana, bi bi tako zagotovili širšo politično in parlamentarno legitimnost morebitnega 
dogovora med Grčijo in Makedonijo, poročanje grških medijev povzema makedonska tiskovna agencija MIA. 
Sporazum Atene-Skopje v nasprotnem primeru ne bi imel prihodnosti, predvsem zaradi stališča grške opozicije, so 
prepričani v Bruslju. 
Viri blizu Evropske komisije so medijske navedbe označili za neresnične. Ob tem so izpostavili Junckerjev govor v grškem 
parlamentu, kjer je dejal, da se EU ne bo vmešavala v spor, saj ni njena naloga, da daje predloge in določa smernice. 
Zunanja ministra Grčije in Makedonije, Nikos Kocias in Nikola Dimitrov, sta se nazadnje sestala 12. aprila v Ohridu, kjer so na 
pogajanjih o uradnem imenu Makedonije dosegli napredek, preboja pa še ne. Konec aprila se je s predstavniki obeh držav 
sestal tudi posrednik ZN Matthew Nimetz, ki je dejal, da sta obe državi "zelo predani" rešitvi dolgoletnega spora glede 
imena države. 
Makedonsko-grški pogovori o rešitvi dolgoletnega spora so oživeli, ko je vodstvo makedonske vlade lani prevzel premier 
Zoran Zaev. Slednji upa, da bi bil spor z Grčijo glede uradnega imena Makedonije rešen do julijskega vrha Nata, tako da bi 
zavezništvo lahko razpravljalo o usodi njenega članstva. Pogoje za vstop je izpolnila že leta 2008, a zaradi nasprotovanj Aten 
ni bila sprejeta. 
Zaradi spora Grčija blokira tudi nadaljnje približevanje Makedonije Evropski uniji, članica Združenih narodov pa je lahko 
postala le pod imenom Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (FYROM). 

 Italijani bodo morali na novo vlado še počakati. STA. Reporter, Ljubljana,  15. maj. 2018  
https://reporter.si/clanek/svet/italijani-bodo-morali-na-novo-vlado-se-pocakati-638511  
Včerajšnji pogovori vodij Gibanja pet zvezd in desničarske Lige o sestavi nove italijanske vlade s predsednikom Sergiom 
Mattarellom so pokazala, da bodo morali na Apeninskem polotoku na vlado še počakati. V gibanju si želijo dodatne dni 
za sklepanje dogovorov, v Ligi pa odkrito priznavajo, da manjka dogovor o nekaterih ključnih vprašanjih. 
Vodja populističnega Gibanja pet zvezd Luigi Di Maio je predsedniku Mattarellu včeraj v Rimu predstavil osnovna izhodišča 
programa nove vlade, o katerem se je njegova stranka dogovorila s predstavniki desničarske Lige. Obenem je predsednika 
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prosil za še nekaj dni časa za oblikovanje nove vlade. 
"Načrtujemo vladno pogodbo po nemškem modelu, ki bo vključevala pomembne točke programov obeh strank," je po 
srečanju s predsednikom države dejal Di Maio in izpostavil, da bodo naslednji dnevi ključni. Obenem je napovedal, da se 
bodo člani njegove stranke o programu oziroma o dogovoru z Ligo lahko izjasnili na posvetu, ki bo potekal na medmrežju, 
poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
Vodja Lige Salvini pa je po sestanku z Mattarello poudaril, da se stranki še nista dogovorili o posameznih pomembnih 
vsebinah. "Na dogovoru delamo noč in dan, a predsedniku in državljanom ne moremo reči, da so dogovori sklenjeni," je 
dejal Salvini in kot odprta vprašanja naštel infrastrukturo, migracije, pa odnos do Evropske unije, kjer zahteva uveljavitev 
svojih programov. 
Tudi ime kandidata za novega italijanskega premierja prav tako še vedno ostaja neznanka, a so v Gibanju pet zvezd zanikali, 
da je kandidat za to mesto strokovnjak iz vrst gospodarstva Giulio Sapelli. "Najprej potrebujemo program, nato pa ime 
premierja in ministrov," pravi di Maio, ki zagotavlja, da se s Salvinijem trudita, da bi Italija čim prej dobila novo vlado, saj je 
država pred pomembnimi izzivi. Prav zato sta se oba odpovedala premierski funkciji, saj le to omogoča oblikovanje vlade. 
Predstavniki Gibanja pet zvezd in Lige so s pogajanji o sestavi vlade začeli prejšnji teden, v četrtek pa predsednika 
Mattarello zaprosili, naj jim rok za pogovor podaljša še za konec tedna. Prvi napredek so v obeh strankah potrdili že v 
soboto, v nedeljo pa dosegli osnovni dogovor. 
Po njem bi nova vlada med drugim okrepila boj proti nezakonitemu priseljevanju, za pokojninsko reformo bi namenila pet 
milijard evrov, uvedla bi zakonsko določeno najnižje plačilo za uro dela, družine pa bi razveselila z brezplačnimi jaslimi ter 
ničelno obdavčitvijo izdelkov za otroke. A pogovori so se nadaljevali tudi včeraj. 
Če stranki ne bosta uspeli sestaviti vlade, bo to najverjetneje pomenilo nove predčasne volitve. Če jima uspe sestaviti vlado, 
pa je vprašanje, kako dolgo se bo ta obdržala. Doslej vladajoča Demokratska stranka (PD), ki velja za največjo poraženko 
parlamentarnih volitev 4. marca, je namreč napovedala "najostrejšo opozicijo" populistični vladi. 
Kritiki se prav tako sprašujejo, kako trdna bo koalicija med strankama, ki veljata za popolnoma različni. Obe sta sicer kritični 
do Evropske unije, po drugi strani pa se Gibanje pet zvezd bori proti starim političnim elitam, Liga pa se je dolgo časa borila 
za odcepitev severnega dela države od južnega in šele Salvini jo je spremenil v "vseitalijansko" stranko. 

 BiH ne more sama poskrbeti za migrante, zato prosi za mednarodno pomoč . STA 15. maj. 2018  
https://reporter.si/clanek/svet/bih-ne-more-poskrbeti-za-migrante-zato-prosi-za-mednarodno-pomoc-638666  
Vlada Bosne in Hercegovine je zaradi naraščajočega števila beguncev zaprosila za mednarodno tehnično in finančno 
pomoč pri preskrbi prebežnikov. Istočasno je Svet Evrope pozval BiH, naj migrantom pomaga po najboljših močeh, kar je 
razvidno iz danes objavljenega pisma komisarke Sveta Evrope za človekove pravice Dunje Mijatović. 
Mijatovićeva je zaskrbljena nad dejstvom, da morajo številni begunci, med njimi družine z otroki, spati pod milim nebom in 
da primanjkuje tudi hrane. V pismu naslovljenem na ministrico BiH za človekove pravice in begunce Semiho Borovac in 
ministra za varnost Dragana Mektića ocenjuje, da je to posledica "slabega sistemskega odziva" oblasti v BiH. 
V BiH poudarjajo, da v državo pride vsak dan več kot 100 beguncev in da zato potrebujejo mednarodno pomoč. 
"Pričakujemo strokovno, tehnično, predvsem pa finančno pomoč, da prebežnikom zagotovimo bivališča, zdravstveno 
oskrbo in možnosti izobraževanja," je za medije dejal premier BiH Denis Zvizdić. Kot pravi, je treba najprej poskrbeti za 
ustrezne namestitve za begunce, ki se v večji meri nahajajo v Sarajevu ter na zahodu države na meji s Hrvaško. 
Mijatovićeva izpostavlja, da morajo prosilci za azil v BiH za to dobiti tudi priložnost in biti prepričani, da se bo njihov status 
preveril, s čimer je posredno opozorila na načrte oblasti, da bi okrepili varovanje na meji in s tem zajezili begunski tok. 
Mijatovićeva je v zvezi s tem opozorila tudi na obstoječe načrte vlade Bosne in Hercegovine o ravnanju z begunci iz leta 
2015, ki pa niso več ustrezni, saj so oblasti v BiH takrat izhajale iz dejstva, da je država le tranzitna. Položaj pa se je 
spremenil, saj Hrvaška zdaj vrača begunce v BiH in mnogi med njimi se odločijo, da bodo za azil zaprosili tam. 
Zvizdić je že napovedal, da bo vlada že danes začela snovati nov akcijski načrt za begunce. Begunska pot preko BiH je 
namreč od začetka maja vse bolj aktualna za migrante in samo od začetka leta so v BiH zabeležili 3000 ilegalnih migrantov, 
od katerih jih je okrog 400 zaprosilo za azil. 
Zapleten je tudi položaj v državi, saj v Republiki Srbski zavračajo namestitev beguncev, ker nimajo ustreznih pogojev in 
sredstev za oskrbo, v Federaciji BiH pa so oblasti pred kratkim predlagale, naj se po celi državi izberejo vojašnice za 
begunske namestitvene centre. 
 

Mladina 
 

 Ženske, političarke?! : v čem je smisel spolnih kvot v politiki in zakaj so še vedno nujno potrebne? / Peter 
Petrovčič. – št. 19, 11.05.2018, str. 7 

 Ujetniki orožja : kot pred letom 1914 /Janko Lorenci. – št. 19, 11.05.2018, str. 17 

 Zakaj pa ne levica? : parlamentarne volitve / Jure Trampuš. – št. 19, 11.05.2018, str. 19-22 

 Lagati sebi : morda bi veljalo v tej deželi obmejne žice postaviti na severozahodu, da bi preprečili izseljevanje iz 
te zatohle države / Bogomir Kovač. – št. 19, 11.05.2018, str. 29 

 Brezpravni južnjaki : v Sloveniji živeči pripadniki narodnih skupnosti iz držav nekdanje SFRJ so presenetljivo 
postali vroča predvolilna tema. Žal. / Peter Petrovčič. – št. 19, 11.05.2018, str. 40-41 

 Je kapitalizem mogoče reformirati? : krasni novi svetovi /Markus Brauck. – št. 19, 11.05.2018, str. 42-48 (C 2018 
Der Spiegel) 

 

https://reporter.si/clanek/svet/bih-ne-more-poskrbeti-za-migrante-zato-prosi-za-mednarodno-pomoc-638666


Periodične publikacije – kazala 

 Journal of Multilingual and Multicultural Development, Volume 39, Issue 3, April 2018 
https://www.tandfonline.com/toc/rmmm20/39/3?nav=tocList  
 

 Journal of Multilingual and Multicultural Development, Volume 39, Issue 4, May 2018 
https://www.tandfonline.com/toc/rmmm20/39/4?nav=tocList  
 

 Ethnic and Racial Studies, Volume 41, Issue 4, 2018 
                 Special Issue: Rethinking Reconciliation and Transitional Justice After Conflict 
https://www.tandfonline.com/toc/rers20/41/4?nav=tocList 
 

 Ethnic and Racial Studies, Volume 41, Issue 5, 2018 
                 Themed Issue: Migration and race in Europe 
https://www.tandfonline.com/toc/rers20/41/5?nav=tocList 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tandfonline.com/toc/rmmm20/39/3?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/rmmm20/39/4?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/rers20/41/4?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/rers20/41/5?nav=tocList

