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Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

• Kultura spominjanja in mirovni razvoj na Koroškem : knjižna predstavitev z diskusijo.- Celovec. Na Univerzi Alpe 
- Jadran Celovec je potekala knjižna predstavitev z diskusijo o kulturi spominjanja ter o procesu sporazumevanja in 
razvoju k miru na Koroškem, kamor so vabili Univerza, Pedagoška visoka šola, Univerza Gradec in Mohorjeva 
Celovec pod naslovom "Geschichte(n), Politik und Friedensbildung". Na podlagi predstavljenih knjig 
"Erinnerungsgemeinschaften Kärnten / Koroška (avtorji: Daniel Wutti, Nadja Danglmaier, Andreas Hudelist, Samo 
Wakounig - AAU in PH Kärnten, Mohorjeva Celovec) in "Geschichte(n) in Konflikt" (avtor: Jürgen Pirker, Uni Graz, 
založba Facultas) so se pogovarjali z moderacijo Daniela Wuttija in Jürgena Pirkerja politologinja Kathrin Steiner 
Hämmerle, avtorica Nadja Danglmeier, deželni glavar Peter Kaiser, zgodovinar Helwig Valentin ter sociolog in 
zgodovinar Werner Wintersteiner.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 20 (18. maj 2018), str. 2 

• Trampusch, Sebastjan. Šentpetrski dijaki so spoznali okuse Vipavske : Okusi Vipavske 2018 / Sebastjan 
Trampusch.- Vipava. Šentpetrski dijaki, ki na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru lahko pridobijo dodatno 
kvalifikacijo someljeja, so spoznali vinogradniški okoliš Vipavske doline in tamkajšnja vina.- Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec. - Št. 20 (18. maj 2018), str. 2-3  

• Dostojen spomin na koroške "odvedene" v Lešah pri Prevaljah : skupno spominjanje.- Leše. Tako kot vsa zadnja 
leta se je nad sto udeležencev na povabilo Koroške konsenzne skupine udeležilo na kraju morišča in nato pri sveti 
maši v Lešah prireditve posvečene spominu nekaj sto prisilno odvedenim in drugim žrtvam povojnih pobojev, ki 
ležijo zagrebljeni sredi gozda kak kilometer daleč od cerkve.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 
20 (18. maj 2018), str. 4  

• Wakounig, Franc. Zahteva po prepovedi srečanja upravičena : shod proti ustaškemu srečanju v Pliberku / Franc 
Wakounig.- Pliberk. Žalna slovesnost v spomin na ustaše in druge kvizlinške vojaške formacije, ki so kolaborirale z 
nacistično Nemčijo in fašistično Italijo ter se maja 1945 zatekle na Libuško polje, preden so bile izročene 
Jugoslaviji, je ponovno potrdila, da je zahteva Iniciative proti ustaškim in nacističnim srečanjem po prepovedi tega 
srečanja na avstrijskih tleh popolnoma upravičena in pravilna.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 
20 (18. maj 2018), str. 4-5 

• Polanšek, Emanuel. O slovenski povojni emigraciji na Koroškem in njenem doprinosu h krepitvi narodne zavesti 
: niz prireditev Mohorjeve / Emanuel Polanšek.- Celovec. Prireditelji: celovška Mohorjeva, Krščanska kulturna 
zveza in Študijski center za narodno spravo iz Ljubljane so z razstavo, predstavitvami knjig in podijsko diskusijo 
želeli občinstvu približati del slovenske zgodovine, ki se mu še vedno približujemo zadržano.- Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec. - Št. 20 (18. maj 2018), str. 6  

• Wakounig, Bojan. Modeli domačih stavb in dobra družba : domače umetnine / Bojan Wakounig.- Deščice. 
Nekdaj je Albert Sima v Duu Albert in Pavle prihajal v goste in pričaral duha domače glasbe. Danes ljudi vabi k sebi 
v Deščice, da si ogledajo modele domačih stavb in posedijo v dobri družbi.- Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec. - Št. 20 (18. maj 2018), str. 7  

• Šolsko praznovanje v poklon domači avtorici Lenčki Kupper : Ljudska šola Kostanje.- Kostanje. Letošnja 
nagrajenka 39. Tischlerjeve nagrade. Lenčka Kupper je bila ob svojem 80. rojstnem dnevu - prijeten povod za 
šolsko praznovanje na ljudski šoli na Kostanjah.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 20 (18. maj 
2018), str. 8  

• Med najboljšimi na svetu : občni zbor Slovenske gospodarske zveze.- Celovec. Uspešni projekti, povezovanje 
slovenskega in avstrijskega gospodarstva in delo z mladino so pozitivna bilanca zadnjih štirih let. Še boljša 
uveljavitev med Alpami in Jadranom je cilj za prihodnost.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 20 
(18. maj 2018), str. 13  

• Opozarjajo na neizpolnjen člen 7 : Narodni svet koroških Slovencev.- Pred 63 leti, 15. maja 1955, so podpisali 
Avstrijsko državno pogodbo, ki v sedmem členu ureja pravice slovenske manjšine v Avstriji. Narodni svet koroških 
Slovencev ob obletnici opozarja na neizpolnitev člena 7 Avstrijske državne pogodbe, še posebej kar se tiče 
izobraževanja, javne dvojezičnosti, medijev in finančne podpore narodni skupnosti.- Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. - Št. 20 (18. maj 2018), str. 13   

• Detela, Lev. V Slovenskem inštitutu na Dunaju o Slovenski gimnaziji v Celovcu : esej / Lev Detela.- Dunaj. V 
Slovenskem inštitutu na Dunaju sta 8. maja 2018 o svojem štiridesetletnem pedagoškem delu na slovenski 
gimnaziji v Celovcu, ki je lani obhajala svoj šestdeseti jubilej, poročala profesorja Marija Malle in Štefan Pinter.- 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 20 (18. maj 2018), str. 14  



• Ivanov in puhloglavo besedičenje : Celovško Mestno gledališče.- Celovec. Še do 25. maja je v Celovškem 
Mestnem gledališču na ogled Čehovov Ivanov v režiji Mateje Koležnik.- Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec. - Št. 20 (18. maj 2018), str. 15  

• Unikum vabi: Zvok & sozvočje pri Zilji.- Vrata - Podklošter. Kulturna krajina na območju tromeje med Avstrijo, 
Slovenijo in Italijo, med Vrati in Podkloštrom v spodnji Ziljski dolini, bo 26. in 27. maja 2018 prizorišče glasbenega 
pohoda pod vodstvom skladatelja in pianista Paula Gulde in v organizaciji celovškega univerzitetnega kulturnega 
centra Unikum.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 20 (18. maj 2018), str. 15  

• Oman, Valentin. Genialna poteza : pogovor z Valentinom Omanom / Valentin Oman ; [pogovarjala se je] Ana 
Grilc.- Dunaj. Valentin Oman, eden najbolj znanih likovnikov Koroške razstavlja skupno z ateljejem De la Tour pod 
naslovom "Sestra, brat, roža, žival" v "Galerie am Park" na Dunaju. Pogovor o umetnosti, spominih in 
nesmrtnosti.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 20 (18. maj 2018), str. 16-17  

• Varneje s kolesom z Gur v Celovec : nova kolesarska pot.- Kotmara vas. Do konca letošnjega poletja bo 
kolesarjenje iz Kotmare vasi v Celovec že precej varneje. Pot bo dokončno nared prihodnje leto. Pobudo je dala 
kotmirška Enotna lista.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 20 (18. maj 2018), str. 18  

 
Primorski dnevnik, Trst 
 

• Sandor Tence. Prvo obhajilo brez molitve v "moteči" slovenščini : Špeter - obsodbe vreden dogodek. Primorski 
dnevnik, št. 115 (18. maj 2018), str. 3 

• Marjan Kemperle. Ozbič odstopil z mesta občinskega svetnika : Nabrežina - vodja levosredinske opozicije v 
občinski skupščini : mesto predstavni  ka liste Skupaj-Insieme bo prevzela Marija Doroteja Brecelj. Primorski 
dnevnik, št. 115 (18. maj 2018), str. 5 

• (ep) Več slovenskih šolnikov tvega izgubo stalnega delovnega mesta: Trst – odločitev deželnega šolskega urada ne 
more mimo sklepa Državnega sveta. Igor Giacomini razlaga, da dejstva niso taka, kot jih prikazujejo politiki. 
Primorski dnevnik, št. 115, 18. maj 2018, str. 6 

• Sandor Tence. S Slovenci se bo najbrž ukvarjal Fedriga (ali namesto njega Roberti) : Trst - predsednik predstavil 
novo deželno vlado. Članek vsebuje: Polovica odbornikov pripada Ligi, ostali v podrejenem položaju: sestava 
novega deželnega odbora. Primorski dnevnik, št. 116 (19. maj 2018), str. 3 

• (pv) Boj z mlini na veter slovenskih vernikov: Benečija – duhovniki proti slovenščini. Primorski dnevnik, št. 116, 19. 
maj 2018, str. 3 

• Sandor Tence. "Za desno sredino in G5Z že skoraj 40 odst. Slovencev" : Ljubljana - predsednik SKGZ na Inštitutu za 
narodnostna vprašanja : Pavšič tudi o izvolitvi Gabrovca in dobrem volilnem izidu Ukmarja. Primorski dnevnik, št. 
118 (22. maj 2018), str. 3 

• "Ostajamo v središču mesta, a potrebujemo nov koncept" : intervju - predsednica Martina Strain pred jutrišnjim 
občnim zborom NŠK / Martina Strain ; Peter Verč. Primorski dnevnik, št. 117 (20. maj 2018), str. 10 

• Senatorka Rojc pisala nadškofu : Benečija. Primorski dnevnik, št. 117 (20. maj 2018), str. 10 

• Wales mora svoj jezik in kulturo promovirati na globalni ravni : zanimiv dokument ustanove British Council o 
valežanščini. Primorski dnevnik, št. 117 (20. maj 2018), str. 12 

• Norina  Bogatec. Primorski dnevnik radi berejo: raziskava SLORI med učenci in dijaki - branje dnevnega tiska med 
srednješolci (2). Primorski dnevnik, št. 117 (20. maj 2018), str. 14/15 

• »Najvplivnejša Slovenka poleg Melanie Trump živi v Avstraliji«: intervju – dr. Dejan Valentinčič, Urad vlade 
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Primorski dnevnik, št. 117 (20. maj 2018), str. 16 

• Sandor Tence. Gabrovec prej v slovenščini, predsednik prekinil Slokarja: Deželni svet - prisega svetnikov (z 
zapletom). Primorski dnevnik, št. 119 (23. maj 2018), str. 3 

• Petra Vidrih. Spodbudni odstotki popotnica novi upravi: Trst - občni zbor Narodne in študijske knjižnice. Primorski 
dnevnik, št. 119 (23. maj 2018), str. 4 

• (ar) Migranti izziv za šole: Gorica – različne izkušnje in pristopi v Italiji in Nemčiji. Primorski dnevnik, št. 119 (23. 5. 
2018), str. 17 

• (sta) Poklon Poljske in Ukrajine 10.000 padlim Slovencem: Galicija – slovenskim vojakom med prvo svetovno vojno 
postavili dva spomenika. Primorski dnevnik, št. 120 (24. maj 2018), str. 3 

• Sandor Tence. Leva sredina prva le v pretežno slovenskih občinskih uprava: Dežela - volilna podoba območja 
zaščitnega zakona. Primorski dnevnik, št. 120 (24. maj 2018), str. 4 

• Ivan, Žerjal. Dialog med bivšimi nasprotniki. Drugače tolmačiti tudi Bazovico: Trst - v TKS predstavili projekt o 
mirovni regiji Alpe-Jadran. Primorski dnevnik, št. 120 (24. maj 2018), str. 5 

• Poglobitev političnega položaja Slovencev v Italiji: Mladika- izšla revija 2-3. Primorski dnevnik, št. 120 (24. maj 
2018), str. 18 

 
 
 
 



• »Za desno sredino in G5Z že skoraj 40 odst. Slovencev«. Sandor Tence. Primorski dnevnik, Trst, letn. 74, št. 118, 
22.5.2018, str. 3 

Predsednik SKGZ na Inštitutu za narodnostna vprašanja 
Pavšič tudi o izvolitvi Gabrovca in dobrem volilnem izidu Ukmarja 

LJUBLJANA - Velike novosti, ki so jih Italiji prinesle parlamentarne, Furlaniji Julijski krajini pa deželne volitve, se zelo 
poznajo tudi v volilni usmeritvi slovenske manjšine. Kakšne so te novosti in kaj pomeni ta preobrat za Slovence v Italiji, je na 
srečanju Inštituta za narodnostna vprašanja skušal odgovoriti predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudi 
Pavšič. Po uvodnih besedah direktorice Inštituta Sonje Novak Lukanovič je Pavšič odgovarjal na vprašanja, ki mu jih je 
postavljala sociologinja Marija Jurič Pahor. 

Ponovno izvolitev v deželni svet Igorja Gabrovca (SSk) je Pavšič ocenil kot uspeh, čeprav glasovi za njegovo stranko iz 
leta v leto upadajo, kar je posledica tudi ne ravno spodbudnih demografskih trendov med Slovenci. Ideja o zbirni stranki 
slovenske manjšine ni uspela in Pavšič ne verjame, da bo sploh kdaj. Gabrovec je bil po njegovem znova izvoljen zahvaljujoč 
tudi volilnemu zavezništvu SSk-DS. Predsednik SKGZ je izpostavil tudi lepo osebno uveljavitev dosedanjega deželnega 
svetnika DS Štefana Ukmarja, ki bi ob zmagi predsedniškega kandidata Sergia Bolzonella spet sedel v deželnem svetu. 
Slovenski kandidati na drugih listah po Pavšičevi oceni Ukmarju niso škodili, saj tudi z njihovimi osebnimi preferencami ne bi 
prehitel Roberta Cosolinija, drugouvrščenega kandidata na tržaški listi DS. Govornik je vse bolj prepričan, da bi morali tudi 
na deželni ravni, podobno kot v Rimu, stremeti po zajamčeni izvolitvi Slovencev. 

Kot novost deželnih volitev je Pavšič izpostavil izvolitev ligaša Danila Slokarja. To je prvič, da imamo v deželnem 
parlamentu Slovenca iz vrst desne sredine, kar zrcali realnost, da Slovenci ne glasujejo več le za levo sredino. Kaj pomeni 
Slokarjeva izvolitev za manjšino bo pokazal čas. »Po eni strani postajamo bolj "normalni" nimamo pa nobenih jamstev, da 
bo desna sredina pozorna do Slovencev, kar je leva sredina gotovo bila,« je ocenil vodja SKGZ, po katerem se je 40 
odstotokov Slovencev, ki so šli na volišča, opredelilo za desno sredino in Gibanje 5 zvezd. Pri volilni usmeritvi slovenskih 
volivcev ni več bistveno slovensko vprašanje, je pristavil Pavšič. Leva sredina je v FJK izgubila na deželnih volitvah tudi zaradi 
nekaterih neposrečenih in nepopularnih ukrepov deželne vlade Debore Serracchiani, začenši z zdravstvom in reformo 
lokalnih uprav, iz katere so se rodile medobčinske zveze. 

O vsem tem se morajo zamisliti ne le politične stranke, temveč tudi krovni organizaciji in slovenska civilna družba. 
»Slovenci v Italiji se delijo po različnih koncentričnih krogih: v najožjem so Slovenci z izrazitim narodnostnim predznakom in 
močno narodno zavestjo, v najširšem pa tisti, ki jim je slovenstvo stranskega pomena.« 

Italija bo najbrž prva evropska država z vladno koalicijo, v katerih ne bo tradicionalnih političnih oziroma 
svetovnonazorskih opcij, to se pravi Ljudske stranke, socialistov in liberalcev. V Italiji (in tudi med Slovenci) je očitna velika 
kriza levice, ki se naslanja na stare ter preživele modele. Demokrati so se zaprli vase in pozabili na ljudi in njihovo vsakdanje 
življenje, kar nista naredila Liga in Gibanje 5 zvezd. 

Nastajajoča nova italijanska vladna koalicija si je zadala zelo »visoke cilje«, Pavšič pa močno dvomi, da ji bo te 
obljube uspelo izpolniti. Precej kritičnih puščic je predsednik SKGZ namenil bivšemu tajniku DS in predsedniku vlade Matteu 
Renziju. 

 

 
Slika 1: Sociologinja Marija Jurić Pahor in predsednik SKGZ Rudi Pavšič 

 

 

 



Primorske novice, Koper 
 

• Vesna Pahor. Cankarjevi brki spet plešejo v tržaški burji: Trst – leto, posvečeno velikemu pisatelju, praznujejo tudi 
v Trstu. Primorske novice, 22. 5. 2018, št. 115, str. 17 

• Jolka Milič. O Hlapcu Jerneju in njegovih, že ciklično ponavljalnih pravicah. Primorske novice, 24. 5. 2018, št. 117, 
str. 24 

 

Delo, Ljubljana 

• Prototip slovenskega zamejca ne obstaja več. Jure Kosec. Delo, Ljubljana, 18. maj 2018  
http://www.delo.si/novice/svet/prototip-slovenskega-zamejca-ne-obstaja-vec-52176.html 
Manjšinske organizacije bi morale povezovati Slovence prve, druge, tretje in četrte kategorije, je prepričan Rudi Pavšič.   
 
 

 
Rudi Pavšič, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze, med okroglo mizo na Inštitutu za narodnostna vprašanja. 
FOTO: Voranc Vogel/Delo 
 
Izidi nedavnih parlamentarnih volitev v Italiji in deželnih volitev v Furlaniji – Julijski krajini so odprli vrsto pomembnih 
vprašanj za slovensko manjšino. Pod drobnogledom sta se znašli njena politična zastopanost in organiziranost, pa tudi njeni 
prihodnji odnosi z novimi državnimi in deželnimi oblastmi. 
Na zanimivi okrogli mizi, ki jo je v Ljubljani organiziral Inštitut za narodnostna vprašanja, je o teh in drugih vidikih političnih 
sprememb, ki so v zadnjem času doletele Slovence v Italiji, spregovoril Rudi Pavšič, predsednik Slovenske kulturno-
gospodarske zveze (SKGZ), ene od dveh krovnih organizacij slovenske manjšine v sosednji državi. 
Italija, ki bo morda kmalu dobila novo vlado, je po Pavšičevih besedah na marčevskih parlamentarnih volitvah doživela 
zgodovinski volilni preobrat. Italijansko volilno telo se je naveličalo tradicionalnih strank tako na levici kot na desnici, 
naveličalo se je tudi politične sredine. Največji delež glasov sta dobili stranki Gibanje pet zvezd in Liga. Za njiju je na 
parlamentarnih in deželnih volitvah glasoval tudi znaten delež slovenskih volivcev, ki se niso odločali na podlagi 
narodnostne pripadnosti, ampak izbirali podobno, kot je volila italijanska večina. Rezultat tega je, da je Liga danes »ena od 
vodilnih strank v okviru naše narodne skupnosti,« je povedal Pavšič. 
Volilni izidi so vplivali na zastopanost Slovencev v ključnih deželnih predstavniških organih. Čeprav je manjšina ohranila dva 
predstavnika v deželnem svetu FJK, nobeden od njiju ni predstavnik leve sredine, ki je Slovencem tradicionalno zagotavljala 
politično zastopanost tako na državni kot na deželni ravni.   
»Sogovornikov si ne izbiramo« 
Pavšič je pojasnil, da manjšina nima zadržkov za sodelovanje z novo deželno vlado in novoizvoljenim predsednikom FJK 
Massimilianom Fedrigo, ki prihaja iz vrst desničarske Lige. »Sogovornikov si ne izbiramo,« je poudaril ter spomnil, da so v 
Furlaniji – Julijski krajini v preteklosti zmagovale predvsem stranke z desnega političnega pola. Te stranke manjšine danes 
praviloma ne problematizirajo več. Nasprotno, sodeč po volilnih izidih se ji lahko zahvalijo za dobršen delež svoje podpore. 
»Logika, da manjšina ne nosi [desnici] nobenih glasov, danes ne drži,« je povedal Pavšič. Volilni izidi manjšini po njegovem 
dajejo priložnost, da iz političnih sprememb v deželi potegne tudi kaj zase.  

http://www.delo.si/novice/svet/prototip-slovenskega-zamejca-ne-obstaja-vec-52176.html
http://www.delo.si/images/slike/2018/05/18/o_Delo_Foto2018051812545919337400_1024.jpg


Rudi Pavšič in predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj sta Fedrigi predlagala, naj sam prevzame 
manjšinski resor oziroma vzpostavi posebno omizje za predstavnike manjšine pri predsedniku dežele ter s tem hkrati 
zagotovi določeno odprtost do Slovenije kot prve partnerice za sodelovanje znotraj širše regije. Ali bo do tega tudi dejansko 
prišlo, si Pavšič ne upa napovedati. 
Predstavnika obeh krovnih organizacij sta ta teden poslala tudi pismo predsednikoma Slovenije in Italije, Borutu Pahorju in 
Sergiu Matterelli, v katerem sta poudarila pomen italijanskega volilnega zakona za slovensko manjšino. Slovenci v Italiji po 
Pavšičevem prepričanju potrebujejo zagotovljeno politično zastopanost tako na državni kot na deželni ravni, v nasprotnem 
primeru lahko v prihodnosti ostanejo brez političnih predstavnikov. Kot zgled za ureditev te problematike je izpostavil 
ladinski model, po katerem ima prednost pri izvolitvi najbolje uvrščeni predstavnik manjšine. Da slovenska manjšina doseže 
podobno rešitev, se po njegovem mnenju ne sme bati preštevanja, ki se mu je zgodovinsko upirala. Ravno tako morajo 
različni deli manjšine pokazati sposobnost medsebojnega sodelovanja in preseganja starih razlik.    
Slovenci različnih kategorij 
Eden največjih izzivov za obe krovni organizaciji danes je, kako se prilagoditi in odzvati na vse večjo pluralizacijo manjšine, 
na demografske spremembe in na pritiske asimilacije. Pavšič, ki se bo do konca letošnjega leta umaknil z vrha največje 
krovne organizacije slovenske manjšine, vztraja, da je optimist glede prihodnosti. K temu ga spodbujajo dobri odnosi med 
Slovenijo in Italijo ter dejstvo, da italijanska politika do manjšine ni več sovražna. 
Spremembe znotraj manjšine ravno tako doživlja kot priložnost za prevetritev njene širše organiziranosti. »Če spremenimo 
koordinate naših pogledov, bomo ugotovili, da tudi vse te spremembe niso negativne za našo skupnost. Dovolj je, da znamo 
uvesti novosti v tradicionalno miselnost, ki izvira iz prejšnjega stoletja. Prototipa zamejskega Slovenca, ki ga imamo vsi v 
glavi, ni več,« je prepričan Pavšič. Namesto njega obstaja vrsta različnih posameznikov, ki čutijo različne stopnje pripadnosti 
slovenskemu narodu. »Imamo veliko možnost, da povežemo veliko množico Slovencev prve, druge, tretje, četrte kategorije, 
tako da nam bodo vsi bolj blizu.« Poudarek, dodaja, naj bo kvaliteti in ne na kvantiteti predstavništva. To vključuje tudi 
ukinjanje dvojnih manjšinskih organizacij, ki so ostanek nekih drugih časov. 

• V špetrski cerkvi prepovedali slovenščino. Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 19. maj 2018 
http://www.delo.si/novice/slovenija/v-spetrski-cerkvi-prepovedali-slovenscino-52265.html 

V pripravah na zakrament svetega obhajila je katehetinja župnije v Špetru prepovedala uporabo slovenščine.  
Špeter - Maša je v središču Beneške Slovenije potekala že 6. maja in za šokantno prepoved ne bi slišali, če ne bi 
tamkajšnjega zamejskega časnika Dom o tem obvestila ogorčena mati Giulia Strazzolini na podlagi pričevanja hčerine 
prijateljice slovenskih korenin. »Všeč mi je bilo slišati prošnje v več jezikih, čeprav jih nisem razumela. Zadovoljna pa bi bila, 
če bi v duhu takšne medkulturnosti slišala tudi slovenščino, toda to ni bilo dovoljeno,« je zapisala. Prošnje so med drugim v 
hrvaščini, romunščini in španščini brali otroci, katerih matere niso rojene Italijanke. V pripravah je namreč ena izmed 
prvoobhajank želela prošnjo med prihajajočo mašo prebrati v slovenščini, a jo je katehetinja zavrnila z besedami, da 
»slovenščino govorijo v Kobaridu, tukaj pa je nihče ne razume«. 
Neprimeren ton 
Ko je mati odhitela po pojasnilo, je katehetinja svojo odločitev potrdila v enakem tonu in ponovila, da slovenščine tukaj 
nihče ne razume, da pa se govori narečje, ki je popolnoma drugačno od tega jezika. Za nameček je dodala, da mati otroka ni 
rojena v Sloveniji. »Z branjem prošnje v slovenščini bi se poklonili identiteti in kulturi otroka, zato ne razumem, zakaj bi ji 
omejevali svobodo izražanja.« 
Skregano z realnostjo 
Oglasil se je msgr. Marino Qualizza, beneški duhovnik, ki se bori za slovenski jezik in kulturo: »Če imamo na našem območju 
dvojezično šolo z vsemi pravicami, ne razumemo, kako tega cerkev ne more razumeti. Večkrat smo poudarili, da bi bilo 
pametno, če bi tudi cerkev uvajala dvojezičnost kot znamenje velikodušnosti in medsebojnega spoštovanja. Če pa se to ni 
zgodilo, mislim, da je nujno, da starši šolarjev zahtevajo spoštovanje svojih temeljnih, najpomembnejših pravic.« 
V SSO poudarjajo, da je še posebej skrb vzbujajoča tudi okoliščina, da so bili deli obreda v drugih jezikih, pri tem pa se je 
prezrlo avtohtoni slovenski jezik. Svet ocenjuje, da je to dejanje nesprejemljivo in skregano z današnjo realnostjo, ki da je 
usmerjena v priznanje in ovrednotenje avtohtone navzočnosti Slovencev v Benečiji. 
Predsednik SSO Walter Bandelj je poleg srečanja pri cerkvenih predstavnikih v Videmski pokrajini napovedal, da se bodo 
obrnili tudi na kardinala Franca Rodeta in vatikanski urad. »Moramo najti rešitev, saj se to že predolgo vleče. Sem pa vseeno 
zadovoljen zaradi odziva matere, ki se očitno zaveda, da je to okolje drugačno. Ne nazadnje dvojezična šola obstaja že 30 
let, poleg tega ima videmska škofija svojo radijsko oddajo v italijanščini, furlanščini in slovenščini,« je povedal Bandelj. 

• Janko Pleterski si želi umreti - življenje je postalo neznosno breme. Jožica Grgič. Delo, Sobotna priloga. 19. maj 
2018, str. 12-14  

http://www.delo.si/sobotna-priloga/janko-pleterski-si-zeli-umreti-52217.html 
Evtanazija in samomor s pomočjo sta legalna v vse več državah, v Sloveniji ne.  
Akademik dr. Janko Pleterski je znani zgodovinar. Je avtor številnih knjig, pred dnevi je objavil zadnjo – Knjiga pisem: 
razmišljanje o slovenski državnosti. To je zagotovo njegova zadnja knjiga. Star je 95 let in si želi umreti. 
Janko Pleterski želi umreti, ker mu je življenje postalo neznosno breme. Oglušel je in oslepel, telo je opešalo, um je v dobri 
formi, z izjemo kratkoročnega spomina. Pri polni zavesti se je odločil za smrt. Na zapestju leve roke si je prerezal žile, a se 
mu je smrt izmaknila. Ni si predstavljal, da kri odteka tako počasi. Med odtekanjem je v njegovo sobo v domu starejših 
občanov Fužine v Ljubljani vstopila tam zaposlena oseba in sprožila akcijo preprečitve smrti. 
Akademik dr. Janko Pleterski je znani zgodovinar. Je avtor številnih knjig, pred dnevi je objavil zadnjo – Knjiga pisem: 
razmišljanje o slovenski državnosti. To je zagotovo njegova zadnja knjiga. Star je 95 let in si želi umreti. 
Janko Pleterski želi umreti, ker mu je življenje postalo neznosno breme. Oglušel je in oslepel, telo je opešalo, um je v dobri 
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formi, z izjemo kratkoročnega spomina. Pri polni zavesti se je odločil za smrt. Na zapestju leve roke si je prerezal žile, a se 
mu je smrt izmaknila. Ni si predstavljal, da kri odteka tako počasi. Med odtekanjem je v njegovo sobo v domu starejših 
občanov Fužine v Ljubljani vstopila tam zaposlena oseba in sprožila akcijo preprečitve smrti. 
Njegov sin dddr. Andrej Pleterski, ki ima očeta rad, pravi: »Samo pustiti bi ga morali. A so se bali, da bodo v tem primeru 
kazenskopravno odgovarjali.« Res bi. 
Pismo državnemu zboru 
Janko Pleterski je tak način smrti izbral zato, ker nima druge izbire. Če bi lahko, bi izbral evtanazijo. Prepričan je, da ima 
človek pravico končati življenje po lastni volji. Zato je prostovoljki, ki ga obišče enkrat na teden, narekoval pismo državnemu 
zboru: »Želim izraziti svojo željo, da uveljavim svojo osebno človekovo pravico do smrti. Izrazil sem svojo željo tudi s svojim 
dejanjem, o katerem priča brazgotina pod zapestjem moje levice. Ta brazgotina priča tudi o tem, da sistem v Sloveniji te 
moje človekove pravice ne priznava. Hočem posebej poudariti, da vztrajam pri stališču, da bi morala biti ta pravica do smrti 
priznana v Sloveniji pa tudi v vseh drugih državah. Moja želja in namen je opozoriti državni zbor RS kot najvišji organ naše 
državne suverenosti, da mora sistem demokracije to vprašanje pravice rešiti sistemsko. Sam v tem smislu kaj drugega ne 
morem storiti več.« 
Kdo bi vedel, v čigavih rokah je pristalo to pismo in ali je tistemu, ki ga je prebral, dalo kaj misliti. Janko Pleterski je želel 
doseči vsaj to, saj ve, kakšen je postopek sprejemanja zakonov in da pobuda posameznika, če ni zbral najmanj 5000 
podpisov, ne velja nič. Tako in tako pa je zanj prepozno. Državni zbor je nagovoril v svojem imenu, a za druge, ki si želijo in si 
bodo želeli umreti. 
Janko Pleterski je želel doseči vsaj to, saj ve, kakšen je postopek sprejemanja zakonov in da pobuda posameznika, če ni zbral 
najmanj 5000 podpisov, ne velja nič. Tako in tako pa je zanj prepozno. Državni zbor je nagovoril v svojem imenu, a za druge, 
ki si želijo in si bodo želeli umreti.    
Evtanazija in samomor s pomočjo 
Za lahko smrt je v rabi najmanj troje izrazov – poleg evtanazije oziroma uboja iz usmiljenja še samomor s pomočjo. Med 
njimi je tudi pomenska razlika. Pri samomoru s pomočjo bolnik s pomočjo druge osebe, iz medicinske stroke, aktivno 
sodeluje pri procesu, ki bo pripeljal do lastne smrti. Najpogosteje popije medikament v smrtonosni količini, ki mu ga da 
druga oseba. Pri evtanaziji pa življenje bolnega človeka z njegovo privolitvijo prekine nekdo drug, napogosteje zdravnik, ki 
vbrizga smrtonosno injekcijo.  
Pravica do življenja je temeljna človekova pravica, utemeljena že v času Hipokrata in danes zapisana v številnih dokumentih. 
Toda ali pravica do življenja pomeni, da je človekova dolžnost živeti in da sama po sebi izključuje možnost evtanazije? Na to 
vprašanje ni enotnega odgovora in ga nikoli ne bo. S pravico do življenja so povezana tudi vprašanja splava, smrtne kazni in 
evtanazije, o katerih že leta potekajo polemike med zdravniki, filozofi, bioetiki, pravniki, duhovniki in med državljani v 
najširšem pomenu besede. Glede na to, da je splav v večini držav legaliziran in da so v mnogih državah smrtno kazen ukinili 
ali pa jo redko izvajajo, je v zadnjih letih največ razprav o legalizaciji evtanazije.   
Dobra smrt 
Evtanazija je grška beseda in pomeni dobra smrt, prvi pa jo je v medicinskem kontekstu uporabil Francis Bacon v 17. 
stoletju, da bi opisal lahko, srečno smrt. Da takšna smrt ni bila nesprejemljiva starim Grkom, je jasno iz številnih ohranjenih 
razprav o tem. V nekem obdobju atenske države je lahko vsak državljan stopil pred senat in povedal svoje razloge, zakaj bi 
končal življenje, ter je v primeru privolitve od zeliščarja dobil smrtonosno dozo pikastega mišjaka. 
Rimljani, ki so bili kot kultura prežeti z močnim vojaškim kodeksom časti, so šli neredko pri tem še dlje. Plinij st. je možnost 
samomora štel za največje darilo, ki so ga dali bogovi človeku. Politiki, vojaški poveljniki in aristokrati so se navadno zatekli k 
samomoru kot častnemu izhodu iz sramotnih situacij. Evtanazija je veljala za legitimni način, s katerim so neozdravljivim 
bolnikom skrajšali trpljenje, zato so bolniki od zdravnikov pogosti zahtevali in dobili dozo smrtonosnih strupov. 
S širjenjem krščanstva je vsaka oblika samomora veljala za smrtni greh, toda kljub temu so se taki primeri dogajali.    
Kaznivo dejanje 
Odvzem življenja iz usmiljenja velja za kaznivo dejanje šele v novejši dobi. Špartanci so nekaznovano ubijali svoje fizično in 
duševno šibke otroke, v starem Rimu so ta običaj uredili z zakonikom 12 plošč in v 4. tablici je pisalo, da je treba spačene 
otroke takoj ubiti, Nomadi so starejše ljudi ubijali ali zapuščali, ker so bili nekoristni in niso vzdržali tempa selitev, Švedi so 
na obreden način tepli in ubijali težke bolnike ter stare in onemogle ljudi, Prusi so ubijali obnemogle starše, toda z njihovo 
privolitvijo ... 
Toda bolj ko se bližamo moderni dobi, več je bilo ubojev iz usmiljenja. Danes je tema o samomoru s pomočjo in evtanaziji v 
družbi ves čas navzoča, število držav, kjer sta zakonsko dovoljena, se povečuje. Glede na naraščanje starejšega prebivalstva, 
je več bolnih, zato je domnevati, da bo to vprašanje vse bolj aktualno.   
Države z legalno evtanazijo 
Samomor s pomočjo ter uboj iz usmiljenja torej obstajata že od antike, toda še nikoli ni bilo ozračje tako naklonjeno 
zagovornikom teh metod kot danes. Zakon, ki dovoljuje evtanazijo, so najprej sprejeli na Nizozemskem, leta 2001, veljati je 
začel 2002, vendar so evtanazijo tolerirali že več let prej. Sledila ji je, še istega leta, Belgija in tej še peščica držav. Zdravniki 
morajo pri tem ravnati po pravilih. Bolnik, ki vloži zahtevo, mora imeti neozdravljivo bolezen in pri tem nevzdržno trpeti, 
njegov zdravnik se mora posvetovati s svojim kolegom, zatem pa gre primer pred komisijo, ki jo sestavljajo pravnik, zdravnik 
in strokovnjak za etiko. 
Na Nizozemskem, Belgiji, Luksemburgu, Kanadi in Kolumbiji sta dovoljena evtanazija in samomor s pomočjo.  
Na Nizozemskem, Belgiji, Luksemburgu, Kanadi in Kolumbiji sta dovoljena evtanazija in samomor s pomočjo. Švica dovoljuje 
samomor s pomočjo, če oseba pomaga iz nesebičnih razlogov. V Švici so ga dovolili že leta 1942, vendar brez pomoči 
zdravnika. Švica dovoljuje tujcem, da na njenem ozemlju končajo svoje življenje, zato tja prihajajo umirati iz vsega sveta. 



Samomor s pomočjo dovoljuje tudi pet zveznih držav v ZDA ter avstralska zvezna država Victoria. 
Zakonodaje posameznih držav pa različno opredeljujejo legalne razloge za hoteno smrt oziroma to, koliko mora človek 
trpeti, da mu pomagajo umreti. Na Nizozemskem mora biti bolnikovo trpljenje neznosno in brez prognoze za izboljšanje. Ni 
nujno, da je trpljenje povezano s terminalno boleznijo in ni omejeno samo na telesne bolečine. Gre lahko tudi za izgubo 
osebnega dostojanstva, strah pred dušenjem ipd. 
Belgijski zakon je podoben. Bolnikovo trpljenje mora biti dolgotrajno in neznosno. V zakonu ni naveden pogoj, da mora 
imeti bolnik diagnosticirano terminalno bolezen, čeprav morajo primer bolnika, ki ni terminalno bolan, dodatno preveriti. 
V Kanadi mora biti bolnik v težkem in nepopravljivem stanju, ki povzroča neznosno trpljenje. 
V petih ameriških zveznih državah je dovoljen samomor s pomočjo le, če je pacient terminalno bolan. V njihovih zakonih ni 
dodatnega pogoja, ki se nanaša na pacientovo izkušnjo bolezni ali na kakršnokoli minimalno raven trpljenja. 
Zakoni vseh držav pa zahtevajo, da je bolnik dobro obveščen in da prostovoljno zahteva smrt. In povsod na koncu evtanazijo 
odobri posebna komisija.   
Evtanaziranje otrok 
Zakonodaje pa se razlikujejo glede starostne omejitve. Le na Nizozemskem in v Belgiji je dovoljena evtanazija bolnikov, 
mlajših od 18 let. Na Nizozemskem lahko zahteva evtanazijo ali samomor s pomočjo najstnik v starosti od 16 do 18 let, pri 
čemer se je treba s starši ali skrbniki posvetovati, a nimajo pravice veta. Bolniki v starosti od 12 do 16 let prav tako lahko 
zahtevajo evtanazijo, vendar morajo vanjo privoliti starši. V Belgiji bolnik, mlajši od 18 let, lahko zahteva evtanazijo, vendar 
s privolitvijo staršev. Belgija je tudi prva država, ki je ukinila starostno mejo za evtanazijo. Odzivi so bili burni, poslanci pa so 
odločitev utemeljevali s tem, da pri zakonu ne gre za sprejemanje odločitve o tem, ali naj otrok umre ali ne, ker bi smrt 
nastopila v vsakem primeru. Gre za dovoljenje otroku, so pojasnjevali, da izrazi svoje mnenje o koncu življenja in o načinu, 
kako bo umrl. Če se otrok sam o tem ne more izjasniti, namesto njega to lahko storijo starši.   
Oče hudo prizadetega otroka 
Evtanazija otrok je še posebej občutljivo vprašanje, nanj se ljudje tudi najbolj čustveno odzivajo. Tega se zelo zaveda dr. 
Sašo Greiner, oče sedemletne deklice s hudo genetsko okvaro, pa vendar pravi, da zagovarja evtanazijo otroka, ki se rodi s 
tako hudo prizadetostjo, zaradi katere bo bodisi umrl bodisi bo rastlina. Sašu in Petri Greiner se je rodila hčerka z redko 
genetsko okvaro trisomijo 13, s katero v prvem mesecu življenja umre več kot 80 odstotkov otrok. 
Sašo Greiner torej o evtanaziji ne razmišlja hipotetično, ampak na podlagi svoje izkušnje z bolnim otrokom in ker je skozi to 
izkušnjo spoznal mnoge hudo bolne otroke in odrasle. Meni, da bi morala biti odločitev o koncu življenja in načinu smrti 
temeljna človekova pravica. Človek, ki je še pri zavesti in pameti, naj odloča zase, pravi. »Nedopustno je, da se mu ne 
omogoči dostojnega konca, če tako sam želi. Onemogočanje ima številne negativne posledice, od trpljenja, tesnobe, ki jo na 
smrt bolni doživljajo, pa vse do (neuspelih) poskusov samomora. Do živali smo bolj usmiljeni kot do ljudi. Ko resnično več ne 
morejo, jih damo uspavati, medtem ko ljudi, ki več ne (z)morejo, pitamo z morfijem, antibiotiki in kortikosteroidi.« 
Nasprotniki legalizacije evtanazije pogosto omenjajo možnost zlorab. Greiner o tem pravi: »Zloraba ni nikakršen argument 
proti, saj bi po isti logiki morali prepovedati mnogo stvari, ki so danes dovoljene (alkohol, mastno hrano, hitra vozila, seks). 
Odločitev za evtanazijo bi morala biti konsenzualna. V prvi vrsti bi odločal posameznik, ki bi imel največjo težo, potem 
njegovi zdravniki in svojci. Morda bi končno odločitev sprejelo sodišče. Tako bi minimizirali možnosti zlorabe. Razlog proti je 
pogosto tudi moralne ali verske narave. Tudi to je legalna pravica posameznika, vendar samo posameznika, in ne sme veljati 
za celotno družbo.«   
Možnost in ne obveznost 
Nekateri so ogorčeni že ob sami povezavi besed otrok in evtanazija, pravi Greiner. »Vendar pa je treba stvari konkretizirati. 
Resnično hude okvare, ki vodijo v popolno vegetacijo, so dober razlog za možnost evtanazije in ne obveznost.« Na 
vprašanje, ali bi dal svojo prizadeto hčerko evtanazirati ob rojstvu, če bi imel možnost, odgovarja: »Težko vprašanje. Takrat 
morda ne. Zdaj, po dolgoletni izkušnji, če bi se mi po čudnem naključju rodil še en težko prizadet otrok, bi želel imeti to 
možnost.« Bi lahko dal svojega prizadetega otroka evtanazirati zdaj? »Zdaj pri njegovih sedmih letih nikakor. Ta otrok je del 
našega življenja, radi ga imamo, žalostni bomo, ko bo odšel.« 
Starši dobijo hudo prizadetega otroka in ne vedo kaj z njim početi, pravi Greiner. »Nimajo informacij, znanja, izkušnje. Če bi 
jim pripeljali na ogled nekaj let starega otroka z isto okvaro, bi se morda odločili za evtanazijo, saj bi jih šokiralo spoznanje, 
kaj jih čaka. Tri dni star otrok še ni socialno povezan v družino, ne poznamo ga, še mati ga ne pozna, saj ga ji takoj vzamejo 
in namestijo v inkubator. Deset let star otrok pa je del družine in ko umre, je enako, kot da umre povsem zdrav otrok. S to 
razliko, da je ta otrok deset let vegetiral in trpel.« 
Sašo Greiner meni, da zakon o evtanaziji vsekakor potrebujemo. »Menim, da bi staršem dal možnost pomembne izbire, ki 
bi spremenila njihovo življenje na bolje. Absurdno in hkrati ironično je stališče nekaterih pro life aktivistov, da je to 
nedopusten umor, ko prav to staršem omogoča nadaljevanje življenja, imeti drugega otroka, ki bo sposoben živeti.«  
Sašo Greiner pravi, da je slišal tudi to, naj otroka dajo v zavod, če zanj niso sposobni skrbeti. »To je suha birokratska izjava 
človeka, ki ne pozna življenja. Napotitev v zavod je seveda možna, vendar je to samo preložitev problema na pleča države. 
Otrok bo v zavodu negovan, vendar ne bo srečnejši. Ker ni sposoben živeti, ne more živeti. Videl sem take otroke. Ljudem, ki 
imajo polna usta svetosti življenja, priporočam, da kakšnega vzamejo k sebi in ga opazujejo med epileptičnimi napadi. Vsak 
dan, leto za letom.«   
Kaj je prinesla legalizacija 
Z legalizacijo evtanazije se število evtanaziranih povečuje, a ne bistveno. Na Nizozemskem so naredili raziskavo, ki je 
pokazala, da so leta 1990, pred legalizacijo, z njo izzvali približno 1,7 odstotka vseh smrti. Poltretje desetletje pozneje se je 
ta odstotek povzpel na 4,5. Od vseh evtanaziranih je bilo 92 odstotkov resno bolnih. Drugi so zahtevali evtanazijo zaradi 
težav, povezanih s starostjo, demenco ali psiho. 



Zahtev za evtanazijo tistih, ki ne trpijo zaradi neozdravljivih bolezni, je torej še vedno zanemarljivo malo, vendar naraščajo. 
Ljudje, ki nimajo smrtne bolezni, želijo umreti, ker se počutijo stari in tega bremena ter zdravstvenih in psihičnih problemov, 
ki jih starost prinaša, ne zmorejo nositi.   
Pasivna evtanazija 
Aktivna pomoč pri smrti je v številnih državah po zakonu izenačena z ubojem. Pasivna evtanazija pa v glavnem nikjer v 
Evropi ni kazniva. Pasivna pomoč pomeni odtegnitev medicinskih ukrepov, ki podaljšujejo življenje, na primer operacije ali 
umetnega hranjenja, če to želi bolnik ali njegovi svojci v primeru, ko on ni pri zavesti. Ali predpisovanje snovi, kot je morfij, 
ki blaži bolečine, lahko pa tudi skrajša življenje umirajočemu. 
V zdravstvenih ustanovah na različne načine pomagajo lajšati tako telesno kot duševno trpljenje bolnikov pred smrtjo. Med 
njimi je zdravljenje s tako imenovanim dvojnim učinkom, za katero ni potrebna privolitev bolnika. To je zdravljenje s 
tolikšnimi odmerki zdravil, kolikor je potrebnih za lajšanje bolečin, četudi je jasno, da to bolniku skrajšuje življenje. 
Med zdravljenje s dvojnim učinkom spada tudi terminalna ali paliativna sedacija, s katero bolniku, ki so mu z medikamenti 
povzročili globoko spanje ali komo, izklopijo umetno hranjenje in hidracijo. Takšno ravnanje zdravnika ni kazensko ali etično 
sporno skoraj nikjer v svetu. 
V veliki večini držav, tudi v Sloveniji, imajo bolniki možnost zavrniti predlagano zdravljenje, tudi v primeru, ko bi jim to lahko 
rešilo življenje. Možnost velja tudi za mladoletnike. Zdravnik mora bolnikovo voljo upoštevati. 
Frančišek za prekinitev terapevtskega nasilja 
Ob številnih odmevnih primerih v različnih državah, ko so se svojci in zdravniki odločili za prekinitev umetnega ohranjanja 
pri življenju svojih najbližjih, ker ni bilo najmanjšega upanja za ozdravitev, se je pokazalo, da je javnost večinoma temu 
naklonjena, duhovščina pa ne. Teologi prisegajo na svetost življenja, pa četudi zgolj vegetiranja. Katoliška cerkev nikoli ne 
bo naklonjena splavu in evtanaziji, toda papež Frančišek je tudi glede tega presenetil, ko je leta 2017 zdravnikom Svetovne 
medicinske zveze, ki so se sestali v Vatikanu, poslal sporočilo, da prekinitev terapevtskega nasilja ni evtanazija. Danes je 
mogoče podaljšati življenje v pogojih, kakršnih si v preteklosti ni bilo mogoče predstavljati, je sporočil, ter poudaril, da 
medicinski posegi lahko spodbujajo biološke funkcije ali jih celo nadomestijo, toda to ni zdravljenje. »Moralno je dovoljeno 
prekiniti uporabo terapevtskih sredstev, kadar njihova uporaba ne ustreza etičnemu in moralnemu merilu, ki je definirano 
kot proporcionalnost zdravljenja.«    
Volja slovenskega pacienta 
Pacient v Sloveniji pa lahko svojo voljo izrazi tudi vnaprej za primer, ko tega ne bo več sposoben storiti. Vnaprej izražena 
volja mora biti dokumentirana na posebnem obrazcu, pacientov osebni zdravnik in zastopnik pacientovih pravic pa ga 
morata pred izjavljanjem takšne volje poučiti o pomenu njegove odločitve. Pacient lahko to izjavo ne glede na sposobnost 
odločanja o sebi kadarkoli pisno prekliče. Je pa postopek zelo zapleten. Človek mora iti k zastopniku pacientovih pravic in 
zdravniku, potem mora overiti podpis na upravni enoti, iti na Zavod za zdravstveno zavarovanje, kjer vnesejo podatek v 
računalnik, nato pa mora poslati izjavo zdravniku in zastopniku. 
V debatah o evtanaziji navajajo veliko razlogov za njo in proti njej. Nasprotniki navajajo, da jemlje vrednost človekovemu 
življenju in da ni mogoče povsem izključiti zlorab in možnosti, da bi bila komu vsiljena. Stari, revni in bolni bi legalno 
evtanazijo lahko občutili kot pritisk, naj se čimprej umaknejo s tega sveta.   
Možnost zlorab 
Verjetnost zlorab je večja, če je zakon slabo pripravljen in če ni družbenega nadzora, o čemer priča izkušnja iz Tretjega rajha. 
Prav v Tretjem rajhu so prvi uzakonili evtanazijo, leta 1939, idejni tvorec zakona pa je bil Hitler. Zakon je dovoljeval, da 
neozdravljive ljudi osvobodijo trpljenja. Zakon so zaradi pritiska svetovne javnosti po dveh letih ukinili, kajti v tem času so 
ubili 275.000 ljudi. Kljub ukinitvi pa se je ubijanje ljudi, ki so kvarili arijsko čistost, nadaljevalo v plinskih celicah. 
Nasprotniki se tudi sklicujejo na etiko, toda etika je produkt časa in okolja in se torej spreminja. Tisti, ki se sklicujejo na dve 
tisočletji staro Hipokratovo prisego, bi morali vedeti, da je tudi ta, kot veliko drugih stvari, veljala za neko drugo obdobje. 
Kajti po Hipokratu številne stvari danes ne bi bile dovoljene.   
Kaj kažejo izkušnje 
Filozof dr. Friderik Klampfer s filozofske fakultete v Mariboru meni, da pomislekov ne kaže podcenjevati, vendar dodaja, da 
se v državah z dalj časa uzakonjeno evtanazijo ali zdravniško pomočjo pri samomoru niso pokazali kot upravičeni. Po 
uzakonitvi je sicer v vseh postopno naraščalo tako število zahtev po aktivni prostovoljni evtanaziji kot tudi smrtnih primerov 
zaradi nje, so pa napovedani trendi izostali v vseh drugih, bolj problematičnih kategorijah: število neprostovoljnih in prisilnih 
evtanazij ali stagnira (v Belgiji) ali pa celo očitno upada (na Nizozemskem), krog ‛upravičencev‘ do evtanazije se ni razširil s 
kompetentnih na nekompetentne bolnike (ostarele, otroke, dementne, depresivne, kronično bolne, revne …), v naboru 
‛upravičenih‘ razlogov za evtanazijo neznosnega telesnega trpljenja ni zamenjalo težje izmerljivo psihično trpljenje in še 
manj neoprijemljive eksistencialne stiske ali naveličanost življenja; zakonske varovalke pred zlorabami se v tem času niso 
zrahljale in zdravniki po vseh teh letih še vedno spoštujejo zakonsko predpisane postopke, od pojasnilne in komunikacijske 
dolžnosti do dolžnosti dokumentiranja in poročanja. 
Dr. Klampfer pravi: »Na smrt bolnim priznati pravico do evtanazije ne pomeni, da jih je katerikoli zdravnik na njihovo 
zahtevo dolžan ubiti, temveč da bodo lahko odslej zdravniki, ki so pripravljeni uslišati njihovo prošnjo, to storili brez strahu 
pred kazenskim pregonom in začasnim ali trajnim odvzemom licence.  
Dr. Klampfer pravi: »Na smrt bolnim priznati pravico do evtanazije ne pomeni, da jih je katerikoli zdravnik na njihovo 
zahtevo dolžan ubiti, temveč da bodo lahko odslej zdravniki, ki so pripravljeni uslišati njihovo prošnjo, to storili brez strahu 
pred kazenskim pregonom in začasnim ali trajnim odvzemom licence. V nobeni od držav, ki so evtanazijo ali samomor z 
zdravniško pomočjo ali oboje že uzakonile (ali, natančneje, dekriminalizirale), ni zakon zdravnikom naložil dolžnosti, da 
neozdravljivo bolnega, ki v skladu z zakonsko predpisanimi pogoji upravičeno prosi za smrt, brez odlašanja usmrtijo. 



Zdravnik sme tako prošnjo vedno zavrniti in bolnika napotiti k drugemu zdravniku. Zakon mu v takem primeru nalaga le, da 
zdravniku, ki je omenjenemu bolniku takšno prošnjo pripravljen uslišati, preda ustrezno zdravstveno dokumentacijo.«   
Pot do slovenskega zakona 
Pripravo slovenskega zakona o evtanaziji, če bi bila politična volja zanj, pa si filozof predstavlja tako, da bi ministrstvo za 
zdravje najprej imenovalo komisijo za izdelavo strokovnih podlag za tak zakon, ki bi sploh prvič v zgodovini naše države 
preverila potrebo po evtanaziji med neozdravljivo bolnimi pri nas in analizirala obstoječe razmere, tj. zbrala in obdelala 
empirične podatke o za širšo javnost povsem netransparentni trenutni praksi odločanja o končanju njihovih življenj, 
pregledala zakonske rešitve in evtanazijsko prakso v državah, kjer je ta že dalj časa uzakonjena, in si nato pri pisanju 
evtanazijskega zakona, če bi se seveda pokazala potreba po njem, pomagala s primeri dobrih praks iz tujine. Strokovni 
pripravi zakonskega osnutka bi morala nato slediti dolgotrajna in izčrpna javna razprava, v kateri bi se moral imeti vsak 
posameznik in organizacija možnost seznaniti s tem dokumentom in izreči o njem, v živo ali po spletu. Podobno kot je pred 
predlansko sodno odrejeno uzakonitvijo evtanazije v Kanadi ravnala tamkajšnja oblast in kjer sta v režiji kanadske Kraljeve 
družbe in pa posebne komisije Quebeškega parlamenta v letih 2011 in 2012 nastali dve res vzorni, izčrpni poročili o tako 
imenovani dostojanstveni smrti. Ne le v postopku, tudi v disciplinarno pestri sestavi komisije bi lahko posnemali Kanadčane: 
vsekakor bi morali v njej poleg zdravnika sedeti tudi strokovnjak za paliativno oskrbo (ukrepi za izboljšanje le-te bi morali iti 
vštric s pisanjem evtanazijske zakonodaje), psiholog, socialni delavec-gerontolog, pravnik(i), sociolog, filozof in kot nujno zlo 
uradnik z ministrstva za zdravje. Morda še zdravstveni antropolog. »Za okras lahko zaradi mene dodajo tudi moralnega 
teologa, čeravno se bojim, da so njihova predvidljivo dogmatična stališča slaba popotnica za trezno razpravo in neizogiben 
moralni kompromis,« dodaja Klampfer. 
Evtanaziranje otrok dr. Klampfer podpira, četudi ga, kakor pravi, ob tej misli zmrazi. »Ker bi bilo pač nedosledno, če bi 
odraslim pravico do pospešitve smrti v primeru neznosnega trpljenja priznali, otrokom pa bi jo v enakih ali zelo podobnih 
okoliščinah odrekli. Je pa seveda zaradi njihove čustvene nezrelosti in/ali zmanjšane sposobnosti razumne in avtonomne 
presoje nujno, da mladoletnega neozdravljivega bolnika pred tem temeljito pregleda psiholog oz. psihiater in da se z 
njegovo odločitvijo s težkim srcem strinjata tudi oba starša.«   
Svoboda izbire 
Svoboda izbire je najbrž najmočnejši argument v prid legalizaciji evtanazije in samomora s pomočjo. Zagovorniki pravijo, da 
gre za spoštovanje osebne avtonomije pri odločanju o lastni smrti. 
Mnenja o tem, ali pravica do življenja pomeni tudi pravico do smrti, nikoli ne bodo enotna. 
Janka Pleterskega razprave o tem ne zanimajo. Nima več časa. Zanimajo pa njegovega sina Andreja, ki pravi, da je smrt 
preveč tabuizirana, saj je vendar del življenja. Vsi umremo, pomembno pa je, kako. Zase in za očeta lahko reče, da si ne 
želita dolgega in neznosnega trpljenja, ki ga je pred smrtjo prestajala njuna mama in žena.  

• Novi italijanski premier naj bi postal pravnik Giuseppe Conte. Ma. F., STA. Delo, Ljubljana, 21. maj 2018 
http://www.delo.si/novice/svet/novi-italijanski-premier-naj-bi-postal-pravnik-giuseppe-conte-52808.html  

Desničarska Liga in Gibanje pet zvezd bosta ime novega premierja še danes predstavila predsedniku Sergiu Mattarelli.  
Rim - Predsednik nove italijanske vlade naj bi po poročanju italijanskih medijev postal odvetnik in profesor zasebnega prava 
iz južne Italije Giuseppe Conte. Desničarska Liga in Gibanje pet zvezd bosta ime novega premierja še danes predstavila 
predsedniku Sergiu Mattarelli. 
Conte se je rodil leta 1964 v kraju Volturara Appula s 500 prebivalci v deželi Apulija na jugu države. Leta 1988 je z odliko 
diplomiral na rimski univerzi La Sapienza, nato pa je študij nadaljeval na Yalu, na pariški Sorboni in Cambridgeu. Trenutno 
živi v italijanski prestolnici in predava zasebno pravo na univerzi v Firencah in na rimski univerzi Luiss, poročajo tuje tiskovne 
agencije. 
Pred parlamentarnimi volitvami ga je Gibanje pet zvezd predstavilo kot kandidata za ministra za javno upravo, ki bi bil 
zadolžen za debirokratizacijo le-te. Ločeni oče desetletnega sina se je sicer gibanju pridružil po prigovarjanju svojega 
prijatelja Alfonsa Bonafedeja, odvetnika in desne roke vodje populističnega gibanja Luigija Di Maia. Doslej se v politiki ni 
pojavljal. 
Kot je dejal pred časom, je v preteklosti volil leve stranke. »Danes pa menim, da so ideološke šablone 20. stoletja zastarele,« 
je povedal. 
Desničarska Liga in Gibanje pet zvezd bosta še danes italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli predstavila osnutek 
koalicijske pogodbe, o kateri so se predstavniki strank dogovorili že prejšnji teden. Predsedniku bosta Di Maio in vodja Lige 
Matteo Salvini predstavila tudi ime novega premierja, o katerem so se sicer dogovorili v nedeljo. Mattarella mora soglašati 
z imenovanjem, nato bo o kandidatu glasoval še parlament. 

• Kandidat za novega italijanskega premierja je pravnik Giuseppe Conte.  Ma. F., STA. Delo, Ljubljana,  21. maj 
2018  

http://www.delo.si/novice/svet/novi-italijanski-premier-naj-bi-postal-pravnik-giuseppe-conte-52808.html  
Po tem, ko Liga in Gibanje pet zvezd ime kanditata predstavila Mattarelli, je zdaj na potezi on, da se odloči, ali bo Conteju 
podelil mandat za sestano nove vlade.  
Rim - Kandidat za predsednika nove italijanske vlade je 54-letni pravnik Giuseppe Conte. Že pred uradno potrditivijo, da je 
Conte kandidat za mandatarja nove italijanske vlade, so to napovedovali italijanski mediji. Conte je odvetnik in profesor 
zasebnega prava iz južne Italije. Desničarska Liga in Gibanje pet zvezd sta ime verjetnega novega premierja predstavila 
predsedniku Sergiu Mattarelli. 
  Sedaj je na potezi predsednik Mattarella, ki se bo odločil, ali bo Conteju podelil mandat za sestano nove vlade. 
Kot je sporočil Luigi Di Maio, ki je informacijo o kandidatu nove vlade zapisal na spletni strani, so na svojo odločitev »zelo 
ponosni«. Po 80 dneh intenzivnih pogajanj bo tako Italija lahko dobila »politično vlado«, katere cilj bo izboljšanje življenja 
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Italijanov. Na koalicijskih pogajanjih pa je bil po njegovih besedah vedno v ospredju koalicijski program in ne razdelitev 
resorjev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Koalicijski program sicer vsebuje vseh 20 točk gibanja. 
Conte velja za nov obraz v italijanski politiki. 54-letnik prihaja iz južne Italije in je univerzitetni profesor v Firencah in Rimu. V 
italijanskem parlamentu ni poslanec, je pa blizu krogom iz gibanja. 
Di Maio in Salvini, ki sta po volitvah sprva oba želela prevzeti premierski položaj, sta se na koncu zedinila za tretjo osebo. 
Conte je očitno pogodu obema strankama, navaja nemška tiskovna agencija dpa. 
Sestavljanje italijanske vlade v Evropi spremljajo z zaskrbljenostjo, saj tako Liga kot gibanje veljata za kritika Evropske unije. 
Italijanska koalicija namerava v ospredje svojega dela postaviti narodni interes. Znižanje davkov, razveljavitev pokojninske 
reforme ter uvedbo temeljnega dohodka so gospodarski strokovnjaki že označili kot nerealistična za visoko zadolženo 
državo. 
Prav zaradi odmika od varčevalnih ukrepov številni napovedujejo tudi napetosti med novo italijansko vlado in Brusljem. 
Dodatno naj bi za napetosti poskrbele še druge zunanjepolitične teme, kot je želja obeh strank po omilitvi sankcij proti 
Rusiji. 

• Sodišče v Nemčiji zavrnilo zahtevo za ponovno aretacijo Puigdemonta. Ti. L. Delo, Ljubljana,  22. maj 2018  
http://www.delo.si/novice/svet/sodisce-v-nemciji-zavrnilo-zahtevo-za-ponovno-aretacijo-puigdemonta-52977.html 
Na podlagi novih dokazov španskih oblasti so tožilci zahtevali ponovno prijetje nekdanjega katalonskega voditelja.  
Nemško sodišče je zavrnilo zahtevo tožilcev, da se nekdanji katalonski voditelj Carles Puigdemont vrne v pripor, dokler ne 
bo jasno ali bo izročen Španiji. 
Nemška policija je 25. marca Puigdemonta pridržala, ko je prestopil mejo z Dansko. Španija je izdala evropski nalog za 
prijetje in izročitev na podlagi obtožb o uporu in zlorabi javnih sredstev - obtožb, ki izhajajo iz nedovoljenega referenduma 
lanskega leta za neodvisnost Katalonije. 
Poročali smo že, da je sodišče v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa 
Puigdemonta proti plačilu varščine pogojno izpustilo iz pripora 6. aprila. Španiji ga lahko izročijo samo na podlagi obtožb 
zlorabe javnih sredstev, ne na podlagi obtožb upora, saj upor v nemški zakonodaji ni opredeljen kot kaznivo dejanje. 
Danes so tožilci v Schleswigu povedali, da so španske oblasti predložile nove informacije, ki nakazujejo, da bi bilo to 
mogoče. Zato so tožilci pozvali naj Puigdemonta ponovno aretirajo, kar je državno sodišče zavrnilo. 

• Eksperiment.  Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana,  23. maj 2018  
Vznemirjenje, ki ga je rojevanje vlade v Rimu povzročilo v Evropi, je popolno, suverenistični vzgibi so dosegli eno 
najpomembnejših držav članic EU.  
http://www.delo.si/mnenja/komentarji/eksperiment-53137.html 
Predsednik republike bo razmislil. Potem ko je v ponedeljek zvečer na Kvirinalu sprejel zmagovalca, prinesla sta mu predlog 
za prihodnjega premiera, si je Sergio Mattarella vzel kak dan časa. Luigi Di Maio in Matteo Salvini želita, da bi nemudoma 
potrdil njun predlog. Toda če sta sama razmišljala dva meseca in pol, potem najbrž tudi predsedniku pripada kak dan za 
refleksijo. V rokah ima vendar kapitalno odločitev in strankarska prvaka sta mu za vodenje vlade predlagala profesorja, ki 
ima reference najprestižnejših univerz na svetu, a je v politiki nepopisan list. 
Za kako resen razmislek gre, je predsednik dal vedeti že s tem, da je na konzultacijah prvakoma, ki ju je sprejel vsakega 
posebej, dal v branje ustavni člen, ki definira vlogo in odgovornost ministrskega predsednika. To je akt brez precedensa. In 
vendar sorazmeren teži Mattarellove potrditve profesorja prava Giuseppeja Conteja za premiera in sploh celotne vlade 
ekipe. Predsednik ima razloge, da je zaskrbljen. 
Vznemirjenje, ki ga je rojevanje vlade v Rimu povzročilo v Evropi, je popolno, suverenistični vzgibi so dosegli eno 
najpomembnejših držav članic EU. Bruselj z grozo opazuje Italijo in nastajanje ekipe, ki simpatizira z Rusijo, je v samem 
bistvu evroskeptična, spremenila bi pravila evroobmočja in priseljenske politike. Borze so zabeležile močan padec delnic 
italijanskih vrednostnih papirjev, razlika med donosnostjo italijanskih in nemških obveznic se povečuje. 
V Rimu ne nastaja evropska desnosredinska vlada, ampak nekaj novega. Gledamo eksperiment. Združila sta se čudna 
populizma, ki sta raznovrstna, povezali sta se politični sili, ki sta bili v kampanji zagrizeni tekmici, v en dokument sta se zlila 
programa, ki sta nekompatibilna. Po 72 dneh sta Di Maio in Salvini sprevidela, da nista neobhodna: vnovične volitve bi bile 
tvegane, čas se je iztekel. Nakar sta v nekaj dneh nahitro izpogajala vse. 
Dilema je, kako lahko shaja takšna vlada, koliko časa lahko traja. Verjetno je tvegana za oboje, Gibanje 5 zvezd v povezavi s 
skrajno desno Ligo izgublja svojo fiziognomijo, nemara tudi Liga. Vsekakor je v njunem sestavljanju vlade neskončna količina 
improviziranja, treba je pomisliti samo na prvotno verzijo koalicijskega dogovora z omembo izhoda iz evra in vznemirjenje, 
ki ga je povzročil. Vladna ekipa vzbuja dvome, še posebej minister za gospodarstvo. Paolo Savona, pri katerem vztraja Liga, 
ima nesporne strokovne reference, vendar velja za nasprotnika evra, pravzaprav za teoretika izhoda iz evra. 
Vprašanje ostaja, koliko manevrskega prostora ima Mattarella, njegova vloga je večidel formalna. Italija je bila vedno 
laboratorij. Četrt stoletja po politični revoluciji, ki jo je po hladni vojni uprizoril Berlusconi in pometel s t. i. prvo republiko, 
se spet kaže kot prostor eksperimentiranja. 

• Komu kresnik prvič, drugič, četrtič? Igor Bratož. Delo, Ljubljana,  23. maj 2018   
http://www.delo.si/kultura/knjiga/komu-kresnik-prvic-drugic-cetrtic-53191.html 
V veliki peterici trije dosedanji dobitniki, trikratni lavreat Drago Jančar, Štefan Kardoš in Vlado Žabot.  
Mesec dni je do kresnega večera, ko bo oznanjen 28. dobitnik Delove nagrade za roman leta kresnik. Žirija, ki ji predseduje 
dr. Tone Smolej, je izbrano deseterico zdaj skrčila za polovico, 23. junija bo v klavzuri na ljubljanskem Rožniku izbirala med 
petimi romani. 
V sklepni izbor je žirija uvrstila romane In ljubezen tudi Draga Jančarja, Vse moje Amerike Štefana Kardoša, Gramoz Florjana 
Lipuša, Starec in jaz Sarivala Sosiča in Sveti boj Vlada Žabota. 
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Žirija je presojala o rekordnem številu romanov, na seznamu, ki ga kresnikovi žiriji po tradiciji pripravijo na oddelku za 
slovensko bibliografijo Narodne in univerzitetne knjižnice, je bilo letos na začetku kar 172 izvirnih del z lansko letnico izida. 
V igri za nagrado so ostale le še tri knjige mariborske založbe Litera in dve knjigi ljubljanske Beletrine. 
Med letošnjimi petimi finalisti so trije, ki so kresnika že dobili (Jančar, Kardoš, Žabot) in en prvenec (Sosič). Največkrat – 
trikrat – je bil doslej nagrajen Drago Jančar, dobitnik Prešernove nagrade leta 1993 in redni član SAZU od leta 2001: prvič je 
slavil leta 1999 z romanom Zvenenje v glavi, leta 2001 je dobil kresnika za roman Katarina, pav in jezuit, leta 2011 pa za 
roman To noč sem jo videl. Med petimi finalisti se je znašel še leta 1994 s Posmehljivim poželenjem in leta 2009 z Drevesom 
brez imena, med deseterico nominiranih je bil še leta 2007 z romanom Graditelj. 
Kardoš je na Rožniku slavil leta 2008 z romanom Rizling polka, med finalisti je bil kot soavtor romana Sekstant leta 2003, 
leta 2011 z romanom Pobočje sončnega griča in leta 2016 z Vetrom in odmevom. Žabot, ki si je nagrado kresnik pred skoraj 
tremi desetletji zamislil, je kresnika dobil leta 1997 za roman Volčje noči, med nominiranci je bil leta 1995 z romanom 
Pastorala, leta 2004 s Sukubom in leta 2011 z romanom Ljudstvo lunja. 
Lipuš, najpomembnejši slovenski pripovednik na avstrijskem Koroškem, dobitnik Prešernove nagrade leta 2004 in dopisni 
član SAZU od leta 1985, je bil leta 1992 med petimi nominiranci za nagrado kresnik z romanom Srčne pege, leta 1996 z 
romanom Stesnitev, leta 2004 z romanom Boštjanov let. 
Edini prvenec v izboru je delo Sarivala Sosiča, kustosa za sodobno vizualno umetnost v Mestni galeriji Ljubljana (Muzej in 
galerije mesta Ljubljana), po izobrazbi učitelja glasbene vzgoje, profesorja umetnostne zgodovine in diplomiranega 
literarnega komparativista. Knjižnim izdajam svojega magisterija (Fotograf Avgust Berthold) in doktorata (Vizualni nagovori) 
na temo nagovor likovnih razstav, zasnovanih kot celovit vizualni organizem v slovenskih galerijah od leta 1945 do 2000, je 
lani dodal romaneskni prvenec. 
Večina finalistov je romane, ki so v letošnjem izboru, pisala dolgo, večina jih pogleduje v preteklost, Jančarjeva zgodba je 
postavljena v čas, ko je svetu zavladalo sovraštvo, v čas druge svetovne vojne, Kardoševa sledi prekmurskim emigrantom v 
Ameriko od konca prve svetovne vojne do prvih let po drugi, Lipuševo besedilo je sestavljeno iz fragmentov o usodi 
taboriščnic in opisov trpljenja v koncentracijskem taborišču, Sosičeva zgodba govori o odraščanju fanta in njegovih spominih 
na profesorja glasbe z neobičajnimi pedagoškimi prijemi, Žabotov roman doktorskega študenta zgodovine pošlje na 
nekdanje vojno žarišče, da bi tam odkril pravo resnico o preteklosti. 
Dobitnik 28. Delove nagrade za roman leta kresnik bo znan 23. junija po enourni klavzuri žirije v Cankarjevi spominski sobi 
na Rožniku. Nagrado kresnik, ki si jo je zamislil pisatelj Vlado Žabot in jo poimenoval po poganskem mitološkem bitju, so 
prvič podelili 23. junija 1991 v Razkrižju ob Murinih mrtvicah. Do leta 1996 je gostovala na domačiji Josipa Jurčiča na 
Muljavi, od takrat pa (po dvakratnem skoku na Ljubljanski grad) poteka na kresni večer na ljubljanskem Rožniku.  
Nagrado kresnik so doslej prejeli Lojze Kovačič (dvakrat, drugega mu je žirija namenila posthumno), Feri Lainšček (dvakrat), 
Miloš Mikeln, Andrej Hieng, Tone Perčič, Berta Bojetu Boeta, Vlado Žabot, Zoran Hočevar, Drago Jančar (trikrat), Andrej 
E. Skubic (trikrat), Katarina Marinčič, Rudi Šeligo, Alojz Rebula, Milan Dekleva, Štefan Kardoš, Tadej Golob, Davorin 
Lenko, Miha Mazzini in lani (tretjič) Goran Vojnović z romanom Figa.  

• Tujci v Sloveniji, vlada na drugem planetu. Brane Piano. Delo, Ljubljana,  23. maj 2018  
http://www.delo.si/novice/slovenija/tujci-v-sloveniji-vlada-na-drugem-planetu-53455.html 
Državni svet vladi predlaga učinkovitejše vključevanje tujcev, da konflikti ne bi eskalirali  
Ljubljana, Velenje – V senci predvolilnih prerekanj o prebežnikih in tujcih v Sloveniji je državni svet vladi predlagal 
ustanovitev medresorske delovne skupine. Pripravi naj program integracije tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v 
Sloveniji. S tem so se državni svetniki odzvali na pobudo, ki jo je februarja o problematiki, ki lahko preraste v nestrpnosti, dal 
svetnik in velenjski župan Bojan Kontič.  
»Če se ne bomo nemudoma lotili vzpostavitve celostnega in medresorsko usklajenega pristopa ter sistemskih rešitev na 
ravni države ter priprave zakonodajnih rešitev zanje, se bomo kmalu znašli v zahtevnem položaju, katerega posledica bodo 
nevarno zaostrene družbene, politične in gospodarske razmere,« je opozoril Kontič in obenem poudaril, da občine za 
soočanje z vse več tujci nimajo ne informacij, ne kadrov, ne financ. 
V tednih po njegovem opozorilu so tudi od drugod iz države prihajali podatki, da je potrebno začeti ukrepati takoj.  
To so v razpravi poudarjali tudi državni svetniki, celo, da posamezniki, ki v državo prihajajo legalno, v lokalnih skupnostih 
sprožajo konfliktne situacije zaradi neznanja slovenskega jezika. To onemogoča integracijo prišlekov v vzgojno-izobraževalni 
sistem, otežena pa je tudi komunikacija v zdravstvenih domovih, centrih za socialno delo in drugod.  
Državni svet je vladi še priporočil, da naj izdela finančni okvir za izvajanj potrebnih ukrepov, zagotovi sodelovanje 
ministrstev ter dopolni delovanje Sveta za integracijo tujcev. V oblikovanje ukrepov in politik uspešnejše integracije tujcev 
naj povabi lokalne skupnosti, predstavnike gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva in zdravstva.  
Skupnost vrtcev Slovenije ugotavlja, da je v vrtce vključenih že 5 do 8 odstotkov otrok priseljenih staršev. Skupnost centrov 
za socialno delo predlaga, da bi otroke priseljencev pred vstopom v šolo leto dni učili slovenščine, poseben jezikovni 
program pa - nekaj dobrih zgledov je že – uvedli za njihove matere. Nenazadnje mora tudi gospodarstvo prevzeti del 
naporov za lažjo integracijo tujcev, saj mnogi pridejo v Slovenijo na pobudo ali zaradi potreb slovenskih podjetij.  
Ministrstva se sicer s problematiko ukvarjajo, a na seji državnega zbora jih je večina menila, da sedanji zakonodajni okvir 
zadostuje. Državni svetniki s takšnimi stališči niso bili zadovoljni, predloge vladi pa so sprejeli brez glasu proti. Kontič je po 
seji povedal: »Na sejah komisij pred zasedanjem so predstavniki vlade podpirali pobudo o ukrepanju, na zasedanju pa so 
razlagali le, kaj vse so že naredili. Morda ne živijo na drugem planetu, a razmer na terenu gotovo ne poznajo.«  

• Denar v raziskave za boljšo konkurenčnost. Sandra Hanžič. Delo, 24. maj 2018  
http://www.delo.si/novice/slovenija/denar-v-raziskave-za-boljso-konkurencnost-53136.html  
Stranke o financiranju znanosti: V besedah vsi naklonjeni povečanju sredstev – Sistemski zakon v predalu  
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Varčevanje v vseh sektorjih države je med krizo še posebno prizadelo znanost in raziskave, zato strokovnjaki že lep čas 
opozarjajo, da bo Slovenija izgubila stik z razvitejšo konkurenco. Delova anketa med političnimi strankami je pokazala, da so 
vse naklonjene povečanju deleža za to področje. 
Financiranje znanosti in raziskav je bilo podhranjeno vsa krizna leta, danes se postopoma, vzporedno z dvigovanjem 
gospodarske rasti, nekoliko povečuje. K temu smo zavezani tudi na evropski ravni in z resolucijo o raziskovalni in inovacijski 
strategiji, ki določa, da moramo do leta 2020 v znanost in razvoj vložiti tri odstotke ustvarjenega bruto domačega proizvoda. 
Tretjino tega zagotovi država, preostanek gospodarstvo. 
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Slovenski znanstveniki in raziskovalci so se v zadnjem letu zbrali na dveh shodih, s katerima so opozarjali na mačehovski 
odnos politike do tega za razvoj ključnega področja. Med drugim so dejali, da visoka gospodarska rast, ki jo dosegamo, ni 
posledica novih spoznanj, ampak slabo plačanega dela. Poleg več sredstev so zahtevali tudi čim prejšnje sprejetje zakona o 
znanstvenoraziskovalni dejavnosti, ki je zaradi Cerarjevega odstopa obtičal v predalu.   
Nam bo vzor OECD ali EU? 
812 milijonov evrov je predlanskim država namenila celotni raziskovalno-razvojni dejavnosti.  
Pristojno ministrstvo za izobraževanje je sicer negativni trend financiranja leta 2015 začelo obračati navzgor, občutno pa so 
sredstva povečali, kot so zapisali, za to in prihodnje leto. Letos je tako na voljo 231 milijonov evrov, kar je 50 milijonov več 
kot leto prej. Leta 2019 bo vsota še za ščepec večja, 236 milijonov. Predlog zakona, ki so ga konec leta dali v javno razpravo, 
predvideva vlaganja v to področje v znesku 0,7 odstotka BDP v petih letih in odstotek v desetih. 
Medtem se stranke SDS, Lista Marjana Šarca in SD zavzemajo, da bi tak delež dosegli že do leta 2020 oziroma dve leti 
pozneje. Podobno menijo v Dobri državi in Levici, kjer pa bi v prihodnjih letih v znanost vložili 0,75 odstotka bruto domačega 
proizvoda. V Desusu bi financiranje vrnili na predkrizno raven, kar pomeni približno 30 milijonov na leto več, kot smo 
namenili leta 2016. Pred desetletjem je namreč država za znanost dala 193 milijonov. V NSi bi vsa, ne samo državna vlaganja 
v znanost, zvišali na povprečje OECD oziroma 2,3 odstotka BDP. Leta 2016 smo se temu precej približali, saj smo ji skupno 
namenili dva odstotka. V SLS pa se zavzemajo, da bi državna vlaganja v znanost dosegla evropsko povprečje, ki se ustavi pri 
0,62 odstotka BDP. 
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812 milijonov evrov ali dva odstotka BDP 
 
Ureditev tega področja je v prihodnjem mandatu prednostna naloga za SMC, v Dobri državi nameravajo krepiti raziskave, ki 
omogočajo našo mednarodno konkurenčnost, in ustanoviti centre za raziskave. Tudi v SLS opozarjajo, da zaradi premajhnih 
vložkov izgubljamo stik z razvitejšimi evropskimi državami, saj znanosti namenjamo pol manj denarja kot druge. 
 
Po zadnjih podatkih statističnega urada je sicer predlanskim država raziskovalno-razvojni dejavnosti – v vseh sektorjih, 
poslovnem, visokošolskem in državnem – namenila 812 milijonov evrov ali dva odstotka BDP. V primerjavi z letom 2015 so 
se sredstva nominalno zmanjšala za nekaj manj kot pet odstotkov oziroma 41 milijonov. 
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Dnevnik, Ljubljana 

• Berlusconi Salvinija pozval k odstopu od dogovora o oblikovanja vlade. STA. Dnevnik, Ljubljana, 18. maj 2018  
https://www.dnevnik.si/1042822498/svet/berlusconi-salvinija-pozval-k-odstopu-od-dogovora-o-oblikovanja-vlade-  
Po objavi dogovora med populističnim Gibanjem pet zvezd in desno usmerjeno Ligo o oblikovanje nove italijanske vlade, 
se je nekdanji premier Silvio Berlusconi danes uprl sestavi vlade brez njega in njegove stranke Naprej Italija. Berlusconi je 
vodjo Lige Mattea Salvinija že pozval, naj odstopi od dogovora, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 
»V zadnjem telefonskem pogovoru sem Salviniju svetoval, naj se odpove vladanju z Gibanjem pet zvezd,« je danes na 
prireditvi v Aosti dejal Berlusconi in dodal, da je zaradi vsebine koalicijske pogodbe zelo zaskrbljen. »V njej so številne točke, 
ki popolnoma nasprotujejo desno-sredinskemu programu. Razlika med strankama Naprej Italija in Liga je trenutno zelo 
velika,« je po poročanju italijanskih medijev še dejal zdaj 81-letni nekdanji italijanski premier. 
Berlusconi je vodja desno-sredinskega zavezništva med strankama Naprej Italija in Liga, ki je na zadnjih volitvah 4. marca s 
36 odstotki prejelo največ glasov. Liga se je nato odločila za koalicijska pogajanja z Gibanjem pet zvezd, čemur je Berlusconi 
vseskozi nasprotoval. 
Potem ko so mu prejšnji petek ukinili prepoved opravljanja javnih funkcij, je Berlusconi izrazil pripravljenost, da bi prevzel 
vodenje manjšinske desno-sredinske vlade. »Nobenega drugega kandidata ni moč primerjati z Silviom Berlusconijem,« je še 
dejal. 
Salvini na drugi strani trdi, da koalicijska pogodba vključuje številne programske točke njegove Lige in zavezništva z 
Berlusconijem. »Vse bomo naredili za oblikovanje vlade. V ponedeljek bomo o položaju obvestili predsednika Sergia 
Mattarello,« pravi Salvini, ki z vodjem Gibanja pet zvezd Luigiem Di Maiom išče primernega kandidata za premierski stolček. 

• Ovire na meji, ki beguncem preprečujejo vstop, niso legalne. Intervju: James C. Hathaway. Pogovarjal se je: 
Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 19. maj 2018 
https://www.dnevnik.si/1042822479/svet/ovire-na-meji-ki-beguncem-preprecujejo-vstop-niso-legalne 
Migracije in begunstvo sta pojava, ki sta zaznamovala vrsto volitev v zahodnem svetu. Trenutno debate o tem, kako naj 
se slovenska družba in država odzoveta na ljudi, ki iz tretjega sveta prihajajo v »prvi svet« in pri tem prečkajo Slovenijo, 
zaznamujejo tudi domačo predvolilno kampanjo. Naš sogovornik, ameriški profesor James C. Hathaway z Univerze v 
Michiganu, je vse argumente, povezane z begunci – od humanih do skrajno sovražnih – že slišal.  
Profesor Hathaway sodi med največje strokovnjake za begunsko pravo na svetu. Redno predava v ZDA, v Kanadi, na 
Nizozemskem in na Japonskem. Napisal je množico knjig in člankov, ki jih citirajo vrhovna sodišča po vsem svetu. Osebno 
obiskuje tudi najpomembnejša begunska krizna žarišča. Nazadnje je bil na Nauruju, otoku sredi oceana pred avstralsko 
obalo. Tam avstralske oblasti izvajajo migracijske ukrepe, ki so »mokre sanje« vseh evropskih desničarjev: Avstralija 
»problem« geografsko odrine na drugo stran morja, da se sploh ne bi dotaknil njenih obal. Profesor Hathaway opozarja, da 
se podobno dogaja v sporazumu med EU in Turčijo ter v trenutni akciji zavračanja migrantov in beguncev pred obalo Libije, 
v kateri naj bi sodelovala tudi slovenska vojaška ladja Triglav. Zahodni politiki je vseeno, ali prosilci za azil obtičijo v državah, 
kjer jih mučijo, posiljujejo in zasužnjujejo. Da se le ne bi bilo treba z njimi ukvarjati na evropskih tleh oziroma pod evropsko 
jurisdikcijo. To, pravi profesor Hathaway, pa je jasna kršitev mednarodnopravnih obveznosti zahodnih držav. 
Profesor je kritičen do Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) ter do Mednarodne organizacije za 
migracije (IOM). Opaža, da je njuna dejavnost preveč usmerjena v administrativno upravičevanje njunega obstoja in 
zagotavljanje dotoka denarja iz državnih proračunov, premalo pa v njuno osnovno dejavnost: pomoč beguncem in 
migrantom. Prepričan je, da bo treba odnos do beguncev čim prej spremeniti – dokler je njihovo število še relativno 
majhno. Če ne, bo problem eskaliral do razsežnosti, ki jih ne bo več mogoče obvladovati. 
V Ljubljani je bil profesor Hathaway gost izobraževalnega modula Jeana Monneta »MigRaLE«, ki ga na Pravni fakulteti 
koordinira docent dr. Samo Bardutzky. Slovenski publiki se je sicer predstavil že pred letom dni, ko je ostro kritiziral sprejem 
zakona o tujcih, s katerim bi Slovenija zaprla mejo pred begunci. V pogovoru za Dnevnik se do zakona neposredno ni 
opredeljeval. V več odgovorih pa je pojasnil, zakaj zapiranje meje ni zakonito. Obenem pa se zaveda omejitev, s katerimi se 
soočajo države pri delu z begunci. Zato je predstavil rešitev za prihodnost, ki, kot pravi, upošteva tako potrebe beguncev kot 
potrebe držav, ki jih sprejemajo. Pri tem je združil izkušnje z različnih kriznih območij, ki jih je obiskal. Hathaway izhaja iz 
dejstva, da je na svetu mnogo krajev, ki so za begunce pogubni. Evropa in ZDA nista na vrhu tega »črnega« seznama. »Kraj, 
kjer iščete zaščito, ni nujno kraj, kjer jo boste prejeli,« je predstavil osnovno idejo za prihodnjo ureditev begunskih pravic. 
»Bolj običajno bi bilo, da bi zaščito prejeli v regiji, ki je bližje vašemu domu. A po obdobju petih let bi morali tisti begunci, ki 
se ne morejo vrniti domov ali ki se ne morejo integrirati v regiji blizu doma, vendarle dobiti možnost, da se preselijo v 
države zunaj svoje regije.« 
Hathaway pravi, da je po dognanjih socialnih psihologov pet do sedem let čakanja obdobje, v katerem življenje v ustrezno 
oskrbovanem begunskem taborišču še ne postane toliko travmatično, da bi trajno poškodovalo zdravje ljudi. »Rešitev, ki jo 
predlagam, imenujem ’skupna, a raznolika odgovornost’. Združiti bi morali različne naloge različnih držav za to, da bi 
beguncem zagotovili varnost – kjerkoli že. To bi lahko pomenilo, da nekateri begunci ne bodo imeli tako dobre azilne 
izkušnje, kot so je deležni zdaj v Evropi ali Ameriki. A zagotovili bi, da bi vsak begunec dobil vsaj nekaj. S prispodobo bi lahko 
rekli, da bi vzeli Mercedes desetim odstotkom, zagotovili pa bi, da vsi dobijo vsaj kolo.« 
Profesor Hathaway, na svetu je okrog 65 milijonov beguncev…  
Oprostite, tu vas moram takoj prekiniti. Ta številka, ki so jo objavili Združeni narodi, vključuje begunce, a tudi tiste, ki so 
notranje razseljeni, ki so bili torej prisiljeni zapustiti svoje domove, a so ostali na območju svoje države. Vključuje pa tudi 
vse, ki so brez državljanstva. Številka 65 milijonov je v resnici groteskno pretirana. Bolj pravilno je govoriti o slabih 20 
milijonih. Ta številka pa niti ni dramatično višja kot kadarkoli prej v zgodovini. Je nekoliko višja od povprečja, a ne zelo 
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presenetljiva. Res pa je, da številka, ki jo poudarjajo Združeni narodi – hote ali nehote – ustvarja vtis večjega izziva. S tem se 
ustvarja vtis, da je UNHCR pomembna institucija. 
Raziskave kažejo, da velika večina ogroženih ljudi – več kot milijarda prebivalcev Zemlje, ki živijo v ekstremni revščini 
oziroma v življenjsko ogrožujočih razmerah – v resnici ostaja tam, kjer so. Tudi če jim grozi smrt, se le redki odpravijo na 
dolgo pot na zahod. Zakaj je tako?  
Ker nimajo sredstev za to. Za začetek so sicer pomembni družbeni razlogi. Kot vidimo, ženske in otroci večinoma ostajajo 
doma. Med begunci jih je manj, saj ženske zaradi otrok ali pa zato, ker morajo skrbeti za ostarele starše, ne morejo zapustiti 
domov. Tudi v ekonomskem smislu je bolj smiselno, da se na begunsko pot podajo moški. Moški si lahko privoščijo 
potovanje s pomočjo tihotapcev, ki jim pomagajo prečkati zastražene meje. Za ženske je to tudi nevarno. 
Glede na situacijo je treba povedati, da so med begunci, ki jih srečamo v Evropi, predvsem tisti, ki so imeli nekoliko boljše 
ekonomske pogoje od tistih, ki ostajajo v ogroženih regijah. To ne pomeni, da niso bili ogroženi, ampak da so imeli več 
možnosti za to, da poskušajo uiti smrti oziroma preganjanju. Le takšni so sposobni premagati ovire, ki smo jih postavili zato, 
da ne bi prišli k nam. 
Katere ovire imate v mislih? 
Izhodišče so geografske ovire, te so objektivne. Izolirajo večino beguncev, da ne morejo priti do Severne Amerike ali 
Avstralije, pa tudi do Evrope ne. Kot veste, je 90 odstotkov sirskih beguncev odšlo v zgolj tri države, ki so najbližje Siriji: v 
Turčijo, Jordanijo in Libanon. Niso prišli do Evrope. Pa govorimo o prebivalstvu, ki je relativno blizu zahodnemu svetu. Kaj 
šele, če govorimo o beguncih v Afriki ali južni Aziji. Ti so še mnogo bolj oddaljeni in še mnogo manj jih bo prišlo do nas. S 
temi geografskimi dejstvi pa so neposredno povezani vizumski ukrepi. Izvajajo jih letalski prevozniki, ker jim tako narekujejo 
zakonska pravila zahodnih držav. Zakonodaja pravi, da je lahko letalski prevoznik, če denimo v Evropo pripelje nekoga, ki ne 
izpolnjuje pogojev za vstop, za to odgovoren, tudi če ta oseba zaprosi za azil. To pa je v nasprotju z begunsko konvencijo 
Združenih narodov, ki je bila leta 1951 sprejeta v Ženevi. Ta konvencija izrecno dovoljuje, da begunci pripotujejo v državo ne 
glede na to, ali imajo dovoljenja za vstop. Takšno dejanje ne sme biti sankcionirano. Jasno je namreč, da nobena država ne 
izdaja vizumov za to, da bi nekdo vstopil v državo in prosil za azil. Takšni vizumi ne obstajajo. Že po definiciji torej vsi 
begunci prispejo na nelegalen način. Drugače ne gre. 
A sankcioniranje letalskih prevoznikov zaradi prevažanja beguncev ni najbolj zlobna stvar, ki smo jo uvedli. Najnovejši ukrep 
je sodelovanje držav Evropske unije z libijsko obalno stražo pri preprečevanju prihoda beguncev iz Libije. Kot veste, begunce 
v Libiji mučijo in zasužnjujejo. Pravkar je bila na Evropsko sodišče za človekove pravice vložena tožba zaradi sodelovanja 
italijanskih oblasti z libijskimi pri vračanju beguncev v Libijo. 
Podoben primer je bil na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu uspešen že leta 2012, imenoval se je 
Hirsi Jamaa proti Italiji. Država je bila obsojena, ker je prosilce za azil sredi morja obrnila in jih vrnila v Libijo, kjer so bili 
izpostavljeni mučenju in nečloveškemu ravnanju.  
Kar nekaj tovrstnih primerov je strasbourško sodišče že uspešno razrešilo. Tokratni primer izhaja iz poskusa reševanja 
migrantov v Sredozemskem morju, v katerega sta bili vpleteni dve reševalni plovili – italijanska ladja in ladja nevladne 
organizacije, ki skrbi za varnost beguncev na morju. Plovili sta se zapletli v prepir, kdo bo rešil begunce na čolnih. Vladna 
ladja je poskušala nevladnikom preprečiti, da bi begunce rešili in jih prepeljali na varno v Italijo. 
Ukrepi torej lahko segajo od nečesa zelo pasivnega, kot je nadzorovanje vizumov, do zelo aktivnih ukrepov, kot je 
prevažanje ljudi nazaj, od koder so prišli, kot se dogaja v Libiji. Vmes pa je cela vrsta administrativnih ukrepov, ki otežujejo 
vlaganje prošenj za azil. Pa tudi ovire na mejah, kakršne imate še vedno tudi v Sloveniji. Če veste, da na mejo prihajajo 
begunci, in ste postavili ovire, ki jih ne bodo mogli prestopiti, je to v bistvu zavračanje beguncev. To je nelegalno. Ne smete 
postaviti ovir, če veste, da begunci prihajajo in da nimajo drugih možnosti za dostop do vas. To ni zakonito. 
Pravite, da so ukrepi nezakoniti in da Evropsko sodišče za človekove pravice v mnogih primerih ugotovi kršitve. Zakaj, 
menite, države kljub temu vztrajajo pri ukrepih, ki kršijo pravice beguncev?  
Odgovorov na to vprašanje je več. Begunska konvencija, ki jo vi imenujete ženevska konvencija, je edina pogodba Združenih 
narodov, ki nima predvidenega mehanizma za uveljavitev. Konvencije z drugih področij – od preprečevanja mučenja do 
pravic žensk – imajo predvidene komisije in odbore, ki preverjajo njihovo izvajanje in poročajo o kršitvah, ter predvidevajo 
sankcije. V begunski konvenciji pa tega ni. Pravimo, da je ta konvencija osamljen osiroteli otrok Združenih narodov. 
Teoretično bi sicer zaradi kršitev konvencije kakšna država lahko drugo državo tožila pred Meddržavnim sodiščem 
(International Court of Justice – ICJ, op. p.). A tega nobena država nikoli ni storila. 
Kaj torej narediti? Evropa je v nekoliko drugačnem položaju kot drugi deli sveta. V Evropi obstajata dva stranska vhoda – 
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu in Sodišče Evropske unije v Luksemburgu. Sodišče v Luksemburgu 
nadzoruje izvajanje evropske zakonodaje, ki vsebuje tudi določila begunske konvencije. Če torej zagovornikom beguncev 
uspe formulacija pritožbe v okviru evropske zakonodaje, se lahko pritožijo na tem sodišču. Sodišče v Strasbourgu nima glede 
beguncev neposredno nobene pristojnosti, a tudi begunci imajo človekove pravice, zato se lahko pritožijo tudi na to sodišče. 
Vendar ne v okviru ženevske konvencije, temveč v okviru Evropske konvencije o človekovih pravicah. Obe sodišči sta 
denimo v preteklosti že prepovedali vračanje beguncev v Grčijo, saj jim Grčija ni sposobna zagotoviti ustrezne zaščite. 
V veliki večini preostalih držav sveta pa se zaradi kršitev ženevske konvencije ne morete pritožiti prav nikomur, razen 
nacionalnim sodiščem teh držav. A to je odvisno od nacionalnih zakonodaj in od ureditve pravnih sistemov. V okviru 
sistemov common law (anglosaški sistemi, op. p.) redna sodišča nimajo pristojnosti za odločanje o mednarodnih pogodbah. 
V tako imenovanih kontinentalnih sistemih (med katere spada tudi slovenski, op. p.) pa je to (pristojnosti za odločanje o 
tem, ali so bila spoštovana določila mednarodnih pogodb, op. p.) relativno enostavno. 
Kot vidite, razlogi za to, da se države izogibajo izpolnjevanju obveznosti iz ženevske konvencije, niso povsem enoznačni. Sam 
sem že pred skoraj dvajsetimi leti, na slovesnosti ob petdeseti obletnici ženevske konvencije, predlagal, da v ženevsko 



konvencijo vnesemo mehanizem, ki bo države prisilil, da jo spoštujejo. Žal se je izmed vseh držav takrat s predlogom 
strinjala le Švica. Niti UNHCR ni bil navdušen. Verjetno so menili, da bi jim to odvzelo avtoriteto. Nič plemenitega ni bilo v 
tem. 
V Slovenijo ste prispeli ravno pred volitvami, ko so se ponovno razvnele debate o beguncih…  
O teh 1500 beguncih, ki so prišli do vas? 
Predvsem o tem, kdo sploh je »pravi« begunec. Vi ste o tem vprašanju napisali knjigo. Kakšna je uradna definicija 
begunca?  
Obstaja le ena definicija, ki velja za ves svet. Zapisana je v ženevski konvenciji o beguncih in nobena država je ne more 
spremeniti. Begunec je oseba, ki ima dobro utemeljene razloge za strah pred preganjanjem zaradi svoje rase, vere, 
nacionalnosti, družbene ali politične pripadnosti. To je jedro definicije. Biti preganjan pa pomeni nevarnost hude kršitve 
človekovih pravic, ki je oblast države, iz katere oseba prihaja, ne more ali noče odpraviti. Precej preprosto, torej. 
Je oseba, ki pride na mejo in trdi, da je begunec, že begunec, ali bo to potrjeno šele kasneje?  
Begunska konvencija pravi, da je treba osebo, ki trdi, da je begunec, šteti za begunca. Preverjanje statusa begunca zgolj 
potrjuje tisto, kar že obstaja. Begunski status obstaja sam po sebi, na podlagi dejstev. Če si torej svojo državo zapustil zaradi 
relevantnih razlogov, si begunec. Država pa vam je dolžna zagotoviti pomoč, ko pridete pod njeno pristojnost. To lahko 
pomeni, da ste na ozemlju te države ali pa na ladji, ki pluje pod zastavo države. Lahko tudi stojite na meji, prislonjeni ob 
ograjo. Tudi v tem primeru je – v vašem primeru – Slovenija že pristojna za vas. Država je odgovorna, vse dokler se ne 
ugotovi, da niste begunec. 
Odgovornost je torej obrnjena. Logika tega procesa je, da država begunca lahko prisili, da se ukloni njeni zakonodaji, 
begunec pa ne more prisiliti države, da prisluhne njegovim trditvam. Zato je bila ženevska konvencija zasnovana tako, da 
osebam pripisuje status begunca, vse dokler se ne izkaže nasprotno. Če tega ne bi bilo, bi si države lahko zamašile ušesa in 
ne bi ne slišale ne videle ničesar. 
Vendar begunci pravice pridobivajo postopoma. Na začetku, ko šele prispejo na območje države, jim morajo države 
priznavati le najosnovnejšo zaščito. Ko se začne obravnavanje prošnje za azil, obseg pravic naraste. Ko jim je priznan status 
begunca, dobijo še več pravic, in po določenem obdobju življenja v državi še več. Zavedati se je treba, da so begunci 
sčasoma vse bolj povezani z državo gostiteljico, zato jim je treba dati tudi vse več pravic. Treba pa je biti pošten. Od držav ne 
moremo takoj zahtevati velikega obsega pravic. 
Zanimiva je denimo pravica do dela. Takoj, ko prispete, ne morete pričakovati delovnega dovoljenja. Ko podate prošnjo za 
azil, pa bi ga že morali dobiti. Ne govorim o pravici do zaposlitve, ampak o pravici do samozaposlitve. Slovenija, na primer, 
pravico do delovnega dovoljenja prizna šele devet mesecev po podaji prošnje za azil. Mislim, da je to kršitev pravil. 
Samozaposlitev bi morala biti dovoljena takoj, ko se začne procesiranje prošnje; čez čas pa bi morala slediti še pravica do 
zaposlitve. Če greste v Republiko Južno Afriko, boste videli, da večina beguncev opravlja kakšno delo na ulici. Delajo na 
stojnicah in podobno. Na ta način se preživljajo. 
Kakšno je vaše mnenje o argumentu, ki ga je mogoče slišati tudi od politikov v Sloveniji, da si begunci tu ne zaslužijo 
obravnave, saj bi morali za azil zaprositi že v kateri od predhodnih varnih držav, skozi katere so potovali do Slovenije?  
Koncept »varne države« je izmišljen. Ne obstaja. Res pa so se mnoge države oklenile tega koncepta, saj služi njihovim 
interesom. Velja ravno nasprotno: beguncu se ni treba ustaviti v prvi državi, v katero prispe. Zaščito lahko poišče, kjerkoli 
želi. Prepovedano je le, da za azil zaprosi v več državah naenkrat. 
Če bi morali begunci zaprositi za azil v prvi državi, na katero na svoji poti naletijo, bi bile geopolitične posledice tega pravila 
grozne. Vsi begunci, ki prihajajo iz težavnih delov sveta, bi ostali v težavnih delih sveta. Mi, preostali, pa ne bi v zvezi s tem 
storili ničesar. Takšnega pravila torej ni. Obenem pa velja še eno pravilo: države ne smejo beguncev poslati nazaj v države, 
kjer bi jim grozilo preganjanje. To je prepovedano neposredno, pa tudi posredno. Tudi če pošljemo begunca nazaj v državo, 
ki naj bi bila varna, se moramo najprej prepričati, da ne bo ta država begunca poslala še bolj nazaj, v nevarnost. Slovenija 
lahko torej begunce vrača na Hrvaško le, če ni nobene nevarnosti, da jih ne bo Hrvaška vračala v Srbijo, od koder bi lahko 
bili vrnjeni v Bolgarijo, od tam v Turčijo in iz Turčije v Sirijo. Tovrstne verižne deportacije pa žal niso nobena redkost. Vsi 
vemo, da Turčija vrača begunce v Sirijo. 
Ne samo to – na meji s Sirijo je zgradila zid in vojaki streljajo na begunce, ki se približujejo meji.  
Zato je v begunski konvenciji takšno vračanje, pri katerem ni zagotovil, da se beguncem ne bo zgodilo kaj hudega, 
prepovedano. Vsaka država mora najprej raziskati stanje v preostalih državah in jim postaviti prava vprašanja. Zato je po 
mojem mnenju gradnja ovir na meji tako problematična. Ovira ne postavlja vprašanj, je topa, v njej ni nobene subtilnosti. 
Tam – v vašem primeru na meji s Hrvaško – bi moral biti namesto ovire obmejni policist, ki bi v vsakem primeru preveril, ali 
bo Hrvaška tega begunca res sprejela in ali res ni nobene nevarnosti, da bi ga vrnili še bolj nazaj, v Srbijo. (Znano je, da 
hrvaška policija mnoge begunce brez obravnave prošenj deportira v Srbijo in v Bosno in Hercegovino, op. p.) 
Bi moral vsak od zavrnjenih beguncev prejeti tudi pisno odločitev, na katero bi se lahko pritožil?  
Ženevska konvencija o tovrstnih procesnih pravicah ne govori. Obstajajo pa druge konvencije, ki vsem, tudi beguncem, 
zagotavljajo procesne pravice. Vendar se mi na splošno zdi, da države delajo vse, da jim begunci ne bi prišli niti blizu. To se 
je začelo dogajati že pred četrt stoletja, zdaj pa se je povsem razmahnilo. Države menijo, da če begunci ne pridejo na 
njihovo ozemlje, jim niso dolžne ničesar ponuditi.  
Pred tednom dni sem se vrnil z otoka Nauru, majhne otoške države, v katero Avstralija pošilja vse begunce, ki so namenjeni 
v Avstralijo. Ujamejo jih že na morju in jih preusmerijo v drugo državo. Evropa ni slepa za to in delno je enak dogovor 
sklenila s Turčijo, ki zadržuje begunce na svojem ozemlju. Enako se EU dogovarja z Libijo. 
Je dogovor med Avstralijo in Naurujem zakonit?  



Ne. Oziroma odvisno od tega, kako je izveden. Če avstralske oblasti ujamejo ladje z begunci, preden prispejo do avstralske 
celine, jih odpeljejo na Nauru. To pa pomeni, da so vmes, med transportom, zanje že pristojne. Avstralija bi se torej morala 
najprej vprašati, ali je dolžna poskrbeti za te ljudi. Nauru v preteklosti niti ni bil podpisnik begunske konvencije. Zdaj je k njej 
sicer pristopil in ironično je, da po mojem mnenju Nauru sploh ne krši konvencije o beguncih. Ne deportira jih, ne zapira jih, 
prizna jim pravico do dela… A ta država je res majhna (po površini je enaka centru Ljubljane, op. p.). Ukrep Avstralci 
imenujejo »tihomorska rešitev«. Nauruju ne dovolijo, da bi beguncem dovolil oditi z otoka. 
Vse skupaj zveni kot igra skrivalnic, z vedno novimi pravili. Vlade zahodnih držav nenehno kopirajo strategije druga od druge 
in preizkušajo, kaj deluje in kaj ne. Zdaj se te strategije širijo že tudi v tretji svet. V Afriko, na primer. Nedavno se je kenijska 
vlada odločila, da bodo vse somalske begunce poslali nazaj v Somalijo. Morda je samo še vprašanje časa, kdaj bodo začeli 
Evropejci govoriti, da je čas, da se začnejo Sirci vračati domov. Zato smo mi, ki z begunci nismo tako obremenjeni, dolžni 
ukrepati. Slovenija, na primer, je prevzela res majhen del odgovornosti. 
Res?  
Čakajte no – 1500 beguncev na leto! Nič ne bi rekel, če bi govorili o 150.000 beguncih na leto. A številke v Sloveniji so 
neskončno majhne v primerjavi s številom beguncev po svetu in zelo majhne v primerjavi s tem, kar je država 
administrativno sposobna izpeljati. Slovenija je zelo sofisticirana država in je sposobna z lahkoto obravnavati več primerov, 
kot jih trenutno obravnava. 
Ampak, kot rečeno, če se naše države, ki sprejmejo tako malo beguncev, do njih obnašajo tako grdo, ne smemo biti 
presenečeni, če se v državah, kamor so begunci res množično pribežali, začenjajo obnašati na enak način. Vedeti je treba, da 
je trenutno 60 odstotkov svetovnih beguncev nastanjenih v zgolj desetih državah. In vse te države so revne. Noro je, da se 
tu, v razvitem svetu, pogovarjamo o »kontroliranju begunskega toka«, ki naj bi bil »takooo« velik. Lepo vas prosim – številke 
niso velike. In tudi ko je Nemčija doživela množični prihod beguncev v kratkem času, jih je sprejela in obravnavala. 
Z nekaj težavami, sicer.  
Z nekaj težavami, seveda. A jim je uspelo. Pa je poleg Švedske Nemčija prevzela največji delež beguncev. 
Kaj pa Avstrija?  
Avstrija jih je večino poslala naprej v Nemčijo. 
V obdobju od 2015 do 2016 je vendarle sprejela 100.000 prošenj za azil.  
Dobro, vendar je tudi to obvladljiva številka. Avstrija je še vedno zelo funkcionalna in bogata država. Nič hudega se ji ni 
zgodilo. Če to primerjamo z Libanonom, kjer je skoraj vsak tretji prebivalec begunec… Koliko prebivalcev ima Slovenija? 
Dva milijona.  
No, to je tako, kot če bi imeli v Sloveniji 600.000 beguncev. Takšna je situacija v Libanonu. Šeststo tisoč v primerjavi s tisoč 
petsto. Tega ni mogoče primerjati niti v mislih. 
Debata o zakonu o tujcih in o zapiranju meje pred begunci se je v Sloveniji vrtela prav okrog tega vprašanja – kolikšen 
delež beguncev mora neka država sprejeti.  
Temu vprašanju se ne izogibam. Mislim, da je pravilno in da je način, kako se reševanja beguncev lotevamo zdaj, precej 
neumen. Relativno veliko denarja namenimo za to, da obravnavamo prošnje za azil ene desetine svetovnih beguncev, ki jim 
uspe doseči naš bogati del sveta. Namesto tega bi lahko več naredili za to, da bi zaščitili devet desetin tistih, ki ostajajo v 
revnem delu sveta. Veliko več bi lahko storili zanje. Namesto zaposlovanja odločevalcev, socialnih delavcev, vladnih 
uslužbencev bi lahko poskrbeli za tisto, kar begunci dejansko potrebujejo. Sem zagovornik globaliziranega begunskega 
sistema, ob katerem bi lahko države povsem razpustile svoje domače azilne sisteme. S tem bi prihranili ogromne, res 
ogromne količine denarja. Le del tega prihranjenega denarja pa bi porabili za dva ukrepa: da bi v prvih nekaj letih begunce v 
regijah blizu njihovemu domu opolnomočili in jim po možnosti omogočili vrnitev domov. Če to v petih letih ne bi bilo 
mogoče, pa bi jim zagotovili drugačno rešitev – preselitev v oddaljene regije, kjer bi lahko nadaljevali z življenjem. Vse to bi 
bilo mogoče izpeljati na urejen, natančno začrtan način, brez kaosa, kakršnemu smo priča zdaj. Slovenija bi potem morda 
sprejela štirikrat ali petkrat več beguncev, a bi prišli na urejen način. Namesto tega pa imamo zdaj po svetu okrog dvanajst 
milijonov beguncev, ki na rešitev svojega položaja v povprečju čakajo po dvajset let. Socialni psihologi pravijo, da vsako 
čakanje, ki presega pet ali sedem let, ljudem povzroča hude socialno-psihološke poškodbe. 
Vprašanje je seveda, kako ljudi pravično razdeliti med državami. To je odvisno od velikosti države, bruto domačega 
proizvoda, površine države, stopnje brezposelnosti… Prepričan pa sem, da bi bilo to bolje tudi za vlade držav, saj bi 
natančno vedele, kdo prihaja. Ne bi jih bilo treba skrbeti, da čez mejo vdirajo kriminalci. 
Je to – namreč vprašanje varnosti – relevantno? Ljudje sicer morda intimno čutijo, da sistem obravnave beguncev ni 
pravičen do beguncev, da ni moralen. A hkrati jih skrbi za lastno varnost.  
To je povsem pošteno vprašanje. Ampak konvencija državam ne le dovoljuje, temveč jim celo nalaga, da resnim 
kriminalcem, ki kršijo načela Združenih narodov, zavrnejo status begunca. Ne le da jih lahko deportiramo – moramo jih 
deportirati. Varnostni mehanizmi v ženevski konvenciji so zelo močni. 
Če pa begunce pod krinko varnosti množično zadržujemo v regijah, kjer so še naprej žrtve nasilja in revščine, bo iz vsega 
skupaj nastal le še večji varnostni problem. Če bomo ljudi dve ali tri generacije zadrževali zaprte za bodečo žico, ne bo 
nobeno presenečenje, če bodo postali teroristi. Tudi jaz bi najbrž postal terorist, če bi bil vse življenje, skupaj z otroki in 
vnuki, zaprt v begunskem taborišču. Po drugi strani pa se je v več raziskavah pokazalo, da begunci lahko prispevajo k razvoju 
družbe, ki jih sprejme. So namreč zelo motivirani za to, da bi jim v življenju uspelo. 
Namesto tega pa vidimo, da se družbe pred begunci zapirajo. In to celo takšne, kot je Madžarska, ki so še pred nekaj 
desetletji svojo inteligenco reševale prav na takšen način – da so intelektualci bežali iz njih in iskali zaščito na zahodu. Tega 
ne morem imenovati drugače kot hinavščina. Politiki, ki so nekoč sami pripadali preganjani skupini, zdaj kujejo volilne 
uspehe na plečih beguncev. 



Bi lahko sistem zaščite beguncev razbremenili čustev in ga razumeli kot pragmatično zavarovanje: če danes mi zaščitimo 
begunce, bodo morda nekoč drugi nas zavarovali, ko bomo sami postali begunci?  
Prepričan sem, da o tem ljudje niso pripravljeni razmišljati, saj ne verjamejo, da bi se to njim lahko kdaj zgodilo. Čeprav je 
povsem verjetno, da bi, če bi prišlo do vojne, iz Slovenije pobegnilo veliko ljudi, skupaj s trenutno vodilnimi politiki, ki 
beguncem niso naklonjeni. 
Pragmatičnost pa bi raje iskal drugje. Poznate prispodobo o loputi v jezu? Ta je namenjena temu, da odlivamo manjši, 
odvečni del vode, tisti del, ki bi lahko ogrozil stabilnost jezu. Na ta način, če »odlijemo« zgolj manjši del prebivalstva, torej 
begunce, lahko ohranimo veliki migracijski jez, ki kontrolira migracije mnogo večjega dela svetovnega prebivalstva. 
Migracije lahko zadržujemo, če dovolimo pretok tistega dela prebivalstva, ki je pod takšnim pritiskom, da ne more ostati na 
mestu. Če pa bomo zaprli še to loputo, lahko pritisk tako naraste, da se bo podrl celoten migracijski jez. V tem smislu ni 
begunsko pravo nič kaj plemenito. Je pragmatičen ukrep, ki omogoča nadziranje mnogo večjih migracij. 
Tudi če nas ne zanima moralnost odziva na človeške tragedije, je pomoč beguncem v našem interesu. Če ne dovolimo 
prihoda niti tistim, katerih življenja so ogrožena, se bo celoten migracijski zid nekoč podrl. Mislim, da si tega ne želi ne 
Slovenija ne katerakoli druga razvita država. Kakorkoli torej pogledate na zadevo – s stališča morale ali s stališča 
pragmatizma – je zaščita beguncev pameten ukrep. 

• Koalicijski dogovor Gibanja petih zvezd in Lige je eksplozivna mešanica. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 20. maj 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042822661/svet/gibanje-pet-zvezd-in-liga-dosegla-dogovor-o-kandidatu-za-premierja-imena-
se-niso-razkrili  
Populistično Gibanje petih zvezd in skrajno desničarska Liga sta objavila program prihodnje vlade. Gre za eksplozivno 
mešanico znižanja davkov in povečanja izdatkov. 
Že tako preveč zadolžena Italija se bo, če bo objavljeni koalicijski dogovor tudi uresničen, letno zadolžila vsaj še za dodatnih 
60 milijard evrov, kar predstavlja 3,5 italijanskega BDP. To bo privedlo do konflikta z Brusljem. V skladu s predvolilno 
obljubo Gibanja petih zvezd bodo brezposelni in ljudje brez sredstev prejemali mesečno 780 evrov temeljnega dohodka. Pri 
tem ne bodo smeli zavrniti več kot treh ponudb za delo in bodo morali opravljati dela v skupno korist in se prekvalificirati za 
delo, ki ustreza potrebam italijanskega gospodarstva. Pravzaprav za brezposelne v bogatih evropskih državah ni dosti 
drugače. Predvsem bodo imeli od tega koristi revni z juga Italije, kjer je največ volilcev Gibanja. 
Ligi je v vladni program uspelo med drugim vnesti zahtevo po večji represiji do migrantov, Romov, muslimanov in mladih 
prestopnikov. Pol milijona migrantov naj bi po hitrem postopku izgnali, a ni jasno kako. Vodja Lige Matteo Salvini je zlasti 
lahko vesel znižanja vseh davkov na 15 in 20 odstotkov prihodkov posameznika in podjetij. Taki davčni reformi, ki jo 
priporočajo neoliberalni ekonomisti in je v korist ljudi z bolj visokimi prihodki, je namreč med volilno kampanjo močno 
nasprotovalo Gibanje petih zvezd. Italijani z juga namreč običajno nimajo visokih prihodkov. 
Javni dolg bo še večji 
Tudi revizija pokojninske reforme je bila zahteva Lige. Leta 2011 je tehnokratski premier Mario Monti na vrhuncu krize 
evrskega območja, ki je grozila s hudimi posledicami predvsem zaradi zadolžene in gospodarsko oslabljene Italije z njenim 
vse bolj starajočim se prebivalstvom, upokojevanje prestavil na 67 let starosti. Odslej naj bi veljalo pravilo 100, po katerem 
je za upokojevanje dovolj, da je vsota starosti in delovne dobe 100. Torej bi se lahko nekdo, ki je star 62 leti in ima za seboj 
38 let delovne dobe, upokojil. Tudi to bi bolj koristilo severnjakom, med katerimi je delojemalcev s to kombinacijo starosti 
in delovne dobe več kot na jugu. 
Vse te velike spremembe, pri čemer bi lahko omenili še znižanje davkov na bencin in povečanje javnih naložb, bodo 
ogromno stale državo, ki ima poleg Grčije največji javni dolg glede na BDP. Ta v Italiji znaša 130 odstotkov ali 2300 milijard 
evrov. Samo omenjeno znižanje davkov bi lahko pomenilo na leto tudi 50 milijard manj prihodkov v proračun. Temeljni 
dohodek bo stal 17 milijard evrov, njegova razširitev na tiste z nizkimi pokojninami pa še dodatnih 8 milijard evrov. 
Razveljavitev pokojninske reforme bi na leto vsaj za 10 milijard poslabšala stanje javnih financ. 
Vse to bo mogoče zgolj z novim zadolževanjem Italije, kar bo vodilo v konflikt z Brusljem. Prihajajoči konflikt z EU pa se zdi 
kot obračun s krivcem za 20-letno stagnacijo v gospodarstvu in življenjskem standardu Italijanov, prav tako za veliko 
brezposelnost. V resnici je vsega tega kriva uvedba evra leta 1999, ko Italija za svoja večinoma premalo konkurenčna 
podjetja ni mogla več devalvirati lire in na ta način spodbuditi njihovega izvoza. Tudi zato sta Gibanje in Liga lahko s svojo 
sovražnostjo do EU zmagala na volitvah. 
O premierju jutri 
Vodstvi italijanskega populističnega Gibanja petih zvezd in desno usmerjene Lige sta dosegli dogovor o skupnem kandidatu 
za novega predsednika italijanske vlade in s tem odstranili eno od zadnjih večjih ovir na poti k oblikovanju vladne koalicije. 
Imena sicer niso razkrili, a to ne bosta ne vodja Lige Matteo Salvini, ne vodja petih zvezd Luigi Di Maio. Več bo znano jutri, 
ko naj bi dogovore predstavila predsedniku države Sergiu Mattarelli. 

• Več nezakonitih prestopov meje, gasilci v Kolpi našli utopljeno osebo. Sth. Dnevnik, Ljubljana, 21. maj 2018 
https://www.dnevnik.si/1042822750/Kronika/-vec-nezakonitih-prestopov-meje-gasilci-v-kolpi-nasli-utopljeno-osebo- 
Danes proti jutru, nekaj čez 4.30, so policisti pri mostu  v  Rosalnicah (v bližini Metlike) prijeli dva tujca, ki sta nezakonito 
prestopila slovensko-hrvaško mejo. Tujca sta policistom povedala, da so čez Kolpo skušali preplavati  trije, vendar naj bi 
eno osebo voda odnesla.  
Policisti so nato o dogodku obvestili gasilce, ki so s čolnom pregledali območje. Nekaj po 6. uri so na predelu, kjer Kolpa v 
globino meri okoli enajst metrov, našli utopljeno osebo. Okoliščine in identiteto utopljene osebe zdaj še preiskujejo. 
V azilni dom odpeljali 82 tujcev  
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Pretekli konec tedna so policisti prijeli 82 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju Bele krajine in 
Posavja. Državljani Pakistana, Afganistana, Alžirije, Maroka, Indije, Libije in Egipta so zaprosili za mednarodno zaščito, zato 
so jih odpeljali v azilni dom.  
Skriti v tovoru 
Policisti na mejnem prehodu Obrežje so danes v jutranjih urah med opravljanjem kontrole pri pregledu tovornega  vozila 
bolgarskih registrskih oznak v tovornem delu našli  štiri tujce, ki s se skriti med tovorom skušali izogniti kontroli. Tri 
Afganistance in državljana Pakistana so predali hrvaškim varnostnim organom. 

• Madrid ohranja neposredni nadzor nad Katalonijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21.5.2018 
https://www.dnevnik.si/kartica/1042822759  
Madrid zaenkrat še ne želi potrditi nove katalonske vladne ekipe, ki jo je minuli konec tedna imenoval njen predsednik 
Quim Torra, v njej pa so tudi politiki, ki so bodisi v priporu bodisi so se zatekli v tujino. Španska vlada tako zaenkrat ohranja 
neposredni nadzor nad pokrajino, ki ga je uvedla po lanski razglasitvi neodvisnosti. Vplivno gibanje ANC, ki podpira 
neodvisnost Katalonije, je za danes zvečer v Barceloni in Geroni pozvalo k protestom proti nadzoru s strani Madrida in proti 
»izsiljevanju člena 155«, piše AFP.  

• Novi italijanski premier naj bi postal pravnik Giuseppe Conte. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. maj 2018  
https://www.dnevnik.si/1042822774/Svet/novi-italijanski-premier-naj-bi-postal-pravnik-giuseppe-conte  
Predsednik nove italijanske vlade naj bi po poročanju italijanskih medijev postal odvetnik in profesor zasebnega prava iz 
južne Italije Giuseppe Conte. Desničarska Liga in Gibanje pet zvezd bosta ime novega premierja še danes predstavila 
predsedniku Sergiu Mattarelli. 
Conte se je rodil leta 1964 v kraju Volturara Appula s 500 prebivalci v deželi Apulija na jugu države. Leta 1988 je z odliko 
diplomiral na rimski univerzi La Sapienza, nato pa je študij nadaljeval na Yalu, na pariški Sorboni in Cambridgeu. Trenutno 
živi v italijanski prestolnici in predava zasebno pravo na univerzi v Firencah in na rimski univerzi Luiss, poročajo tuje tiskovne 
agencije. 
Nekdanji volivec se doslej v politiki ni pojavljal 
Pred parlamentarnimi volitvami ga je Gibanje pet zvezd predstavilo kot kandidata za ministra za javno upravo, ki bi bil 
zadolžen za njeno debirokratizacijo. Ločeni oče desetletnega sina se je sicer gibanju pridružil po prigovarjanju svojega 
prijatelja Alfonsa Bonafedeja, odvetnika in desne roke vodje populističnega gibanja Luigija Di Maia. Doslej se v politiki ni 
pojavljal. 
Kot je dejal pred časom, je v preteklosti volil leve stranke. »Danes pa menim, da so ideološke šablone 20. stoletja zastarele,« 
je povedal. 
Desničarska Liga in Gibanje pet zvezd bosta še danes italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli predstavila osnutek 
koalicijske pogodbe, o kateri so se predstavniki strank dogovorili že prejšnji teden. Predsedniku bosta Di Maio in vodja Lige 
Matteo Salvini predstavila tudi ime novega premierja, o katerem so se sicer dogovorili v nedeljo. Mattarella mora soglašati z 
imenovanjem, nato bo o kandidatu glasoval še parlament. 

• 54-letni Giuseppe Conte uradno kandidat za mandatarja nove italijanske vlade. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. maj 
2018  

https://www.dnevnik.si/1042822774/svet/novi-italijanski-premier-naj-bi-postal-pravnik-giuseppe-conte  
54-letni pravnik in politični novinec Giuseppe Conte je tudi uradno kandidat Gibanja pet zvezd in Lige za mandatarja nove 
italijanske vlade, je po poročanju tujih tiskovnih agencij na spletni strani stranke objavil vodja gibanja Luigi Di Maio. 
Sedaj je na potezi predsednik države Sergio Mattarella, ki se bo odločil, ali bo Conteju podelil mandat za sestavno nove 
vlade. 
Kot je še sporočil Di Maio, so na svojo odločitev »zelo ponosni«. Po 80 dneh intenzivnih pogajanj bo tako Italija lahko dobila 
»politično vlado«, katere cilj bo izboljšanje življenja Italijanov. Na koalicijskih pogajanjih pa je bil po njegovih besedah vedno 
v ospredju koalicijski program in ne razdelitev resorjev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Koalicijski program sicer 
vsebuje vseh 20 točk gibanja. 
Nov obraz v italijanski politiki 
Conte velja za nov obraz v italijanski politiki. 54-letnik prihaja iz južne Italije in je univerzitetni profesor v Firencah in Rimu. V 
italijanskem parlamentu ni poslanec, je pa blizu krogom iz gibanja. 
Conte se je rodil leta 1964 v kraju Volturara Appula s 500 prebivalci v deželi Apulija na jugu države. Leta 1988 je z odliko 
diplomiral na rimski univerzi La Sapienza, nato pa je študij nadaljeval na Yalu, na pariški Sorboni in Cambridgeu. Trenutno 
živi v italijanski prestolnici in predava zasebno pravo na univerzi v Firencah in na rimski univerzi Luiss, poročajo tuje tiskovne 
agencije. 
Zastarele ideološke šablone 20. stoletja 
Kot je dejal pred časom, je v preteklosti volil leve stranke. »Danes pa menim, da so ideološke šablone 20. stoletja zastarele,« 
je povedal. 
Desničarska Liga in Gibanje pet zvezd bosta še danes italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli predstavila osnutek 
koalicijske pogodbe, o kateri so se predstavniki strank dogovorili že prejšnji teden.  

• Na območju novomeške policijske uprave več nezakonitih prehodov meje. STA. Dnevnik, Ljubljana, 22.5.2018 
https://www.dnevnik.si/kronika  
Policisti na območju Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev 
Sinji vrh, Preloka, Želebej in Božakovo v ponedeljek prijeli 34 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Gre za 22 
državljanov Pakistana in 12 državljanov Alžirije, so sporočili z omenjene policijske uprave. Tujci so zaprosili za mednarodno 
zaščito, policijski postopki pa še niso zaključeni.  
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• Koliko stane en človek?. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 23. maj 2018  
Predvolilno debato je razklal obrabljeni, demagoški znesek – 1963 evrov. Toliko, trdi politična desnica, naj bi prejel vsak 
prosilec za azil. Znesek primerjajo s prihodki revnih Slovencev, denimo upokojencev. 
https://www.dnevnik.si/1042823020/mnenja/komentarji/koliko-stane-en-clovek  
Primerjava je napačna. Vsak prosilec za azil prejme na mesec 18 evrov žepnine. Vse drugo so administrativno-politični 
preračuni, ki ne vodijo nikamor. A ker se na tej podlagi bije boj za prihodnjo vlado, je treba zneske pogledati od blizu. 
Za začetek vprašanje: koliko stane vojna? Slovenija vlaga denar v oklepnike. Vsak stane nekaj milijonov evrov, kupuje pa jih 
na desetine. Država naj bi v vojsko kmalu vložila 1,2 milijarde evrov. Na tak način sodeluje v koalicijskih vojaških podvigih, ki 
prinašajo milijardne dobičke orožarskim podjetjem in njihovim lastnikom. Ob zadnjem napadu na Sirijo je bil denimo mož 
britanske premierke Therese May, ki je vpleten v poslovanje orožarskega podjetja Lockheed Martin, zelo zadovoljen. V 
napadu, ki ga je soustvarila njegova soproga, so uporabili novi tip raket JASSM. Vsaka stane več kot milijon dolarjev. V nekaj 
urah so jih odvrgli okoli sto. Tovrstnih napadov pa je v vojni, ki na različnih bojiščih med Pakistanom in severno Afriko divja 
že dve desetletji, nešteto. In če z milijardami plačuješ vojnim dobičkarjem (zgolj stroški vojne v Iraku so presegli 1700 
milijard dolarjev), moraš kakšen odstotek nameniti tudi za begunce, ki iz vojn bežijo. 
Azilni sistemi so droben, a pomemben del finančne konstrukcije vsake poštene vojne. V Nemčiji – ki dobro služi s 
prodajanjem tankov in vojaških podmornic – so izračunali, da jih bo azilna politika v prihodnjih štirih letih stala 78 milijard 
evrov. Če ta znesek delimo s »pregovornim« milijonom beguncev, ki jih Nemčija gosti, dobimo 1625 evrov na begunca na 
mesec. V Sloveniji pa stane državo vsak prosilec za azil – tako pravijo desničarski politiki in se pri tem nanašajo na podatke 
računskega sodišča izpred dveh let – 1963 evrov. 
Nemška in slovenska številka sta si precej podobni. Azilni ukrepi, tako pri namestitvi kot pri obravnavi beguncev, do 
določene mere sledijo skupni logiki: bivanje vzdržujejo na »higienskem minimumu«. V ljubljanskem azilnem domu ta zajema 
posteljo v večposteljni sobi, skupno kopalnico in stranišče ter tri obroke na dan. Poleg tega so prosilci za azil deležni še 
socialno-psihološke obravnave (vojna je pač travmatična), varnosti (to je sicer dvoumno, saj gre pravzaprav za nadzor), 
dobijo pa tudi kakšno rabljeno oblačilo ali obutev. Ta je sicer zastonj, saj prihaja iz skladišč Karitasa in Filantropije, a tudi 
razdeljevanje oblačil najbrž stane nekaj evrov. 
Administrativno preračunani strošek »oskrbnega dne« (torej oskrbe ene osebe v enem dnevu) znaša 18,49 evra oziroma 
573 evrov na mesec. Povedano enostavneje: toliko azilni dom »zaračuna« državi za oskrbo posameznega begunca. Približno 
polovico zneska za delo s prosilci primakne še Evropska unija. K temu so prišteti še fiksni stroški delovanja azilnega sistema, 
ki so neodvisni od števila prosilcev. Azilni dom je odprt za eno ali pa za tisoč oseb. 
Primerjava opisane finančne konstelacije z zneski, ki jih država namenja za revne »domačine«, ni smiselna. Izhodišča so 
povsem različna. Smiselno pa je reči, da država – zlasti glede na to, koliko vlaga v vojno – preslabo skrbi za uravnoteževanje 
socialnih neenakosti v družbi. 400 evrov pokojnine ali socialne pomoči je sramota, saj je uradno potrjeno, da se revščina 
začne že pod 620 evri na osebo na mesec. A s hujskanjem revežev proti beguncem ta sramota ne bo nič manjša. Na tak 
način se poraja zgolj – fašizem. 

• Koliko Slovenija daje za Ahmada? Mnogo manj, kot trdi desnica. Uroš Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 23. 
maj 2018  

https://www.dnevnik.si/1042823016/slovenija/beguncem-18-evrov-na-papirju-pa-zneski-niso-primerljivi 
Da vsak  migrant prejme 1963 evrov na mesec, je politična laž. Prosilci za azil prejmejo 18 evrov žepnine. Vse drugo je 
strošek delovanja azilnega sistema, ki je temeljni standard vsake razvite države, preračunan na osebo. Slovenija pa še ni 
ugotovila, da lahko začnejo begunci denar družbi tudi “vračati” – s plačevanjem davkov, če se zaposlijo. Predvolilna 
kampanja je sprožila plaz demagoških trditev v zvezi z migranti, prosilci za azil oziroma begunci. Ena takšnih je navajanje 
»stroškov«, ki naj bi jih imela Slovenija z begunci. 
Znesek 1963 evrov na mesec, ki ga po trditvah politične desnice prejme vsak prosilec za azil, je groteskno pretiran. V resnici 
vsak prosilec prejme 18 evrov mesečne žepnine. Navedeni znesek 1963 evrov pa izhaja iz analize delovanja azilnega 
sistema, ki jo je leta 2016 opravilo računsko sodišče. Gre za strošek bivanja oseb, ki prosijo za mednarodno zaščito, ter 
delovanja azilnega doma in podpornih služb, razdeljen na število prosilcev za azil. Ker je bilo beguncev leta 2016 v Sloveniji 
relativno malo – pa tudi trenutno jih je v Sloveniji le 279 – je znesek tolikšen. Če bi bilo prosilcev desetkrat manj, bi bil 
znesek na prosilca še nekajkrat večji. Če bi jih bilo več, bi se cena znižala. Cena bivanja je namreč sestavljena iz variabilnega 
in fiksnega dela. Oskrba posamezne osebe predstavlja variabilni del skupnega stroška, ki ga ima država z obravnavo 
prosilcev za azil. Pri tem pa je tudi ta odvisen od števila prosilcev: več ko jih je, cenejše je njihovo bivanje v Sloveniji. Našo 
državo mesec dni bivanja prosilca za azil v azilnem domu stane 573 evrov, še približno polovico tega zneska pa prispeva EU, 
so nam sporočili iz urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Kakšni so stroški vzdrževanja oseb, ki potrebujejo 
mednarodno zaščito, si lahko ogledate na povezavi. 
Razlika do 1963 evrov na osebo (oziroma znesek, ki velja trenutno in ga je zaradi spreminjajočih se faktorjev nemogoče 
natančno določiti) je strošek delovanja azilnega doma – vzdrževanje, varovanje, plače zaposlenih in tako dalje –, deljen s 
številom oskrbovanih oseb. Politično zavajanje se začne v tem delu: znesek plač zaposlenih v azilnem domu je preračunan 
tako, kot da bi ga prejeli begunci, v resnici pa denar seveda prejmejo zaposleni. Tudi ta del stroškov je spremenljiv, saj je 
delno odvisen od uporabe azilnega doma, medtem ko je na primer strošek plač stalen. Zmanjšati bi se ga dalo le z ukinitvijo 
azilnega doma. A država brez azilnega doma v Evropi ne obstaja. Tudi na Madžarskem, kjer so do beguncev najbolj sovražni, 
imajo vrsto azilnih domov. 
Navedeni zneski so administrativni – toliko azilni dom »zaračuna« državi in Evropski uniji na osebo – in ne odražajo 
dejanskega stanja. Kdor je kdaj osebno obiskal azilni dom in njegove izpostave, se je lahko prepričal, da je bivalni del urejen 
po standardih samskega doma – s skupnimi ležišči, skupnimi kopalnicami in tremi obroki na dan (glej priloženo fotografijo). 
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V Logatcu so postelje nameščene tudi v bivalnih kontejnerjih. Standard v upravnem delu azilnega doma pa je enak kot v 
drugih vladnih institucijah.»Po mojem mnenju je sistem narobe organiziran,« pravi Franci Zlatar, vodja programa za 
begunce pri Slovenski filantropiji. »Institucionalna oblika bivanja je v vsakem primeru – tudi če gre le za organizacijo postelj 
in treh obrokov hrane na dan – finančno zahtevnejša od alternativnih rešitev.« Zlatar meni, da bi bila ekonomska 
učinkovitost azilnega sistema večja, če bi le del zneska, ki se zdaj porabi za bivanje v azilnem domu, dejansko izročili 
beguncem. Ti bi si potem namestitev organizirali sami pri zasebnikih in denar bi šel »v obtok«. Takšen sistem »zasebnih« 
azilnih domov je na primer uvedla Avstrija. »Morda ta ideja za Slovenijo zveni radikalno, a potem ne bi bilo treba drago 
plačevati delovanja azilnega doma,« pravi Zlatar. 
Različna izhodišča 
Po drugi strani je problem tudi v relativno majhnem številu prosilcev za azil. »Če bi jih bilo tisoč, bi se strošek na osebo 
zmanjšal,« opozarja Zlatar. Vendar je migracijska politika Slovenije naravnana na odganjanje prosilcev za azil. Tu ostanejo le 
redki – letos se jih je v programe za vključitev v slovensko družbo vključilo le trideset. »Slovenska politika ne razmišlja 
dolgoročno: v begunce je res treba na začetku nekaj vložiti, saj je njihovo izhodišče nizko. Ne poznajo jezika, nimajo zgrajene 
socialne mreže, nimajo nepremičnin, nimajo zaposlitve. Kmalu pa ti začetni stroški začnejo upadati in osnovna ideja je, da bi 
begunci čim prej našli zaposlitev. Potem bi družbi začeli vračati – z delom in s plačevanjem davkov.« Mednarodne raziskave 
kažejo, da begunci družbo obogatijo, saj so visoko motivirani za uspeh. 
Primerjava sredstev, ki jih država »vlaga« v prosilce za azil, s sredstvi, ki jih prejemajo socialno ogroženi državljani oziroma 
upokojenci, tako ni smiselna, saj gre za povsem različne družbene kategorije z zelo različnimi eksistenčnimi izhodišči. Vendar 
demagoški politiki v predvolilni debati izpostavljajo ravno to primerjavo. Zato smo v priloženi grafiki pregledali tudi obseg 
socialnih prejemkov in transferjev, ki so jih deležni stalni prebivalci Slovenije. Dejstvo je, da bi revne Slovence država morala 
močneje zaščititi. Tudi dvig socialne podpore, ki bo začel veljati 1. junija, je prenizek. Hujskanje ene socialno ogrožene 
skupine proti drugi pa ni rešitev. 
 

Večer, Maribor 
 

• Postavili bomo še dodatno ograjo na meji. Urška Mlinarič. Večer, Maribor,  24.5.2018 
HTTPS://WWW.VECER.COM/POSTAVILI-BOMO-SE-DODATNO-OGRAJO-NA-MEJI-6477631  
Tako napovedujejo na notranjem ministrstvu, če bi se število nezakonitih pribežnikov bistveno povečalo. Tudi Črna gora 
razmišlja o žici. 
Število beguncev in migrantov na novi balkanski poti, ki vodi iz Albanije preko Črne gore ali Srbije v Bosno in Hercegovino, se 
s toplejšim vremenom veča iz dneva v dan. Trenutno se v največjem številu zbirajo v mestih po Bosni in Hercegovini, preden 
poskušajo srečo prebiti se čez mejo na Hrvaško in v Slovenijo. Čeprav so številne nevladne organizacije v minulih tednih 
pozvale državne oblasti v BiH, naj ukrepajo in priskočijo na pomoč pri nastanitvi in oskrbi beguncev in migrantov, se to še ni 
zgodilo. Minuli teden so sicer več kot 200 beguncev in migrantov iz sarajevskega parka, kjer so se zbirali zadnje mesece, ob 
incidentu, ki je dodatno pokazal, kako politično razdeljena je BiH, prepeljali v azilni center Salakovac v bližini Mostarja. To je 
tudi, ob napovedi, da bo poostrila varovanje svojih meja na vzhodu in jugu, bolj ali manj vse, kar je doslej naredila centralna 
oblast v BiH. 

 
 
 
"Naša skladišča so polna deklarativne podpore države, a z njo si ne moremo pomagati," je za Večer povedal Alen Kajtaz iz 
Rdečega križa Mostar, ki skrbi za oskrbo beguncev in migrantov v tem azilnem centru. V njem se trenutno nahaja okoli 220 
oseb, ki so jih prepeljali iz Sarajeva, in še približno 60 oseb, ki že imajo status begunca. "Jasno je, da ne želijo ostati tukaj. 
Imajo to nesrečo, da so zaradi različnih težav pobegnili od doma in pristali pri nas v BiH. Zdaj pa ne morejo ne nazaj ne 
naprej," pravi Kajtaz. Dodaja, da se bo država morala zbuditi in ukrepati, saj sami, skupaj z drugimi nevladnimi 
organizacijami, dolgoročno ne bodo mogli skrbeti za begunce in migrante. "Skrbimo še za okoli 350 naših državljanov, ki 
vsakodnevno pridejo po pomoč, zato bi morala biti oskrba beguncev in migrantov problem cele države," je jasen Kajtaz. A 
če je država blizu Mostarja ob nasprotovanju tamkajšnjih kantonalnih oblasti organizirala azilni dom - v Sarajevu se novi 
begunci in migranti še naprej vsakodnevno zbirajo -, je situacija v Veliki Kladuši in Bihaću, ki sta ciljna kraja, preden 
poskušajo prečkati mejo, še nekoliko slabša. Tudi tam občinske oblasti in nevladne humanitarne organizacije tarnajo, da so 
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prepuščene same sebi. Zato so v Bihaću v začasna azilna centra preuredili kar nekdanji dom za starejše in dijaški dom, ki sta 
bila zapuščena še od vojne v 90. letih na Balkanu. V preteklem tednu so ju uspeli toliko usposobiti, da so begunci in migranti 
tam dobili postelje in tudi tekočo vodo ter sanitarije. "Trenutno nihče ne krije stroškov, ki jih imamo z oskrbo, zato upam, da 
se bo država v tem tednu le zganila," je povedal Selam Midžić iz Rdečega križa v Bihaću, ki pravi, da dnevno skrbijo za okoli 
400 beguncev.  
Oblasti v BiH sicer, kot je razbrati iz uradnih sporočil, pričakujejo tudi od Srbije in Črne gore, da kaj naredita za okrepitev 
nadzora na meji, obenem pa pomoč pričakujejo tudi od EU. Srbska agencija Tanjug je poročala, da naj bi črnogorske oblasti 
razmišljale o postavitvi žičnate ograje na meji z Albanijo, saj naj bi imeli velike težave z vračanjem nezakonitih prebežnikov v 
to sosednjo državo. Da jim je pripravljena donirati 25 kilometrov žice, se je že ponudila Madžarska.  
In kaj predvidevajo slovenske oblasti? Z ministrstva za notranje zadeve so sporočili, da z okrepljenim nadzorom na meji in 
poostrenimi ukrepi v notranjosti porast ilegalnih prehodov obvladujejo. Če bi se ti še intenzivirali, bodo vpoklicali v pomoč 
pomožne policiste. Očitno pa razmišljajo tudi o postavitvi dodatne ograje na naši južni meji. "Če bi se na določenih 
izpostavljenih delih povečalo tveganje za nezakonite prehode meje, bomo dodatno postavili začasne tehnične ovire, ki so se 
izkazale za zelo koristen pripomoček," so zapisali na notranjem ministrstvu. In dodali, da če vsi ukrepi ne bi zadostovali, bi, 
če bi se soočili s situacijo, ki predstavlja grožnjo javnemu redu in varnosti, uporabili določila lani spremenjenega zakona o 
tujcih. Ta med drugim predvideva zavračanje vstopa v državo na sami meji oziroma vračanje takoj, ko bo oseba prijeta 
zaradi nezakonitega vstopa, pri čemer bo tudi podajanje prošenj za azil na meji bistveno oteženo. 
Slovenija namerava sicer junija na srečanju predstavnikov držav z Balkana predstaviti tudi ukrepe, ki bi pripeljali do 
dogovora vseh, da bi bolje nadzorovali omenjeno migracijsko pot. 
 
 
- Od 1. 1. do 20. 5. 2018 je slovenska policija zaradi nezakonitega prehoda meje obravnavala 1796 oseb. 
- Najpogosteje so bili obravnavani državljani Alžirije, sledijo državljani Pakistana, Maroka, Sirije in Afganistana. 
- Po prijetju je 77 odstotkov tujcev izrazilo namero v Sloveniji zaprositi za mednarodno zaščito. 

 
Trenutno je v Sloveniji 310 prosilcev za azil in 575 oseb z mednarodno zaščito. 
Če bi lahko odločali, kdaj bi umaknili rezilno žico? 
Dobra država: Žico bomo takoj zamenjali s panelnimi ograjami. 
Združena desnica: Ko bo končana migrantska kriza oziroma bo Hrvaška varovala zunanjo schengensko mejo. 
SLS: Žico bomo odstranili takoj, ko bo to omogočala varnostna situacija. 
SD: Žico bi čim prej zamenjali za bolj humane prepreke. 
SNS: Čim prej. 
Levica: Nemudoma. 
Stranka AB: Lahko takoj. 
Desus: Glede na nepredvidljive razmere naj ograje začasno ostanejo. 
LMŠ: Sedanje razmere odstranitve žice ne omogočajo, bi jo pa bilo treba 
nadomestiti s panelno ograjo. 
NSi: Tehnične ovire bodo odstranjene takrat, ko bodo strokovne službe zagotovile, da je nadzor meje zadosten in učinkovit 
tudi brez njih. 
SDS: Dokler obstaja nevarnost ponovitve migrantskega toka, ograje ne bi umaknili.  
SMC: Začasne tehnični ovire so bile postavljene in se bodo odstranjevale skladno z načrti policije. 
Andrej Čuš in Zeleni Slovenije: Dokler nimamo nikakršne podpore s strani EU, je treba varovati meje po najboljših močeh. 
 

         
 

• Soglasno za priznanje nemško govorečih. ORF, Celovec, 18.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2913489/  
Parlament na Dunaju je soglasno sprejel resolucijo, v kateri podpira uradno priznanje nemško govoreče skupnosti v 
Sloveniji kot manjšine. Zunanji ministrici Karin Kneissl (FPÖ) je parlament naložil, da si dvostransko prizadeva za uradno 
priznanje. 
Resolucijo sta predlagali koalicijski stranki ÖVP in FPÖ. Za priznanje nemško govoreče skupnosti v slovenski ustavi po 
vzoru italijanske in madžarske manjšine v Sloveniji se zavzema Avstrija že nekaj časa, podobno resolucijo kot v četrtek je 
parlament sprejel že leta 2014. 
V resoluciji sta poslanec Josef A. Riemer (FPÖ) in Reinhold Lopatka (ÖVP) navedla, da je nemško govoreča skupnost za 
razliko od slovenske narodne skupnosti v Avstriji „vsakodnevno deležna raznovrstne diskriminacije“ in ni priznana kot 
manjšina. Resolucija zato Slovenijo poziva, da nemško govoreči skupnosti prizna enake pravice kot veljajo za pripadnike 
italijanske in madžarske manjšine v Sloveniji. 
Da je potrebno nemško govorečo skupnost v Sloveniji priznati kot manjšino sta podprla tudi Korošec Philip Kucher (SPÖ) in 
Martha Bissmann (Lista Pilz), dodala pa, da razmere zaradi politike avstrijskih svobodnjakov niso preproste. „Spoštovanje, ki 
ga zahtevate od drugih, morate uresničevati tudi sami,“ je Kucher kritiziral FPÖ. 

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2913489/


Priznanje je mogoče doseči samo z izostrenim občutkom, spoštovanjem in diplomacijo, je dejala Bissmannova in podvomila, 
da FPÖ vse to poseduje. Nepriznanje s strani Slovenije svobodnjaki po njenem mnenju izkoriščajo kot izgovor, da 
upravičujejo diskriminacijo slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. 
Govornik SPÖ za narodnostno politiko Harald Troch pa je menil, da nemško govoreča skupnost v Sloveniji ni deležna 
enakopravne obravnave in da ni mogoče govoriti o njenem varstvu. Velikost manjšine ne more biti odločilna za to, katere 
pravice bo imela, je še menil Troch. 
Po mnenju ministrice Karin Kneissl se razmere nemško govoreče skupnosti v Slovenije od začetka 21. stoletja niso 
spremenile. Tematika da je obremenjena s čustvi. Po junijskih volitvah v Sloveniji pa namerava to temo ponovno uvrstiti na 
dnevni red, je še napovedala. 
Že pred sklepom v plenumu razprava v odboru 
Odbor parlamenta za zunanjo politiko je sicer 9. maja pozval zunanjo ministrico Karin Kneissl, naj se zavzema za uradno 
priznanje nemško govoreče skupnosti v Sloveniji kot manjšine. 
Člani nemško govoreče skupnosti v Sloveniji so za razliko od slovenske narodne skupnosti v Avstriji v vsakdanjem življenju še 
vedno izpostavljeni različnim oblikam diskriminacije, sta v sklepu 9. maja zapisala poslanca Josef Riemer iz vrst 
svobodnjakov (FPÖ) in Reinhold Lopataka iz ljudske stranke (ÖVP). 
Predlog ÖVP in FPÖ podprla tudi opozicija 
Sklep je v zunanjepolitičnem odboru poleg poslancev koalicijskih strank FPÖ in ÖVP podprla tudi opozicija. Poslanka Liste 
Pilz Martha Bissmann je ob tem posvarila, da bi lahko poziv vladi razumeli kot pretvezo za spodbujanje nacionalističnih 
čustev. 
Opozicijska SPÖ je medtem predlagala dopolnilo, v skladu s katerim bi od zunanje ministrice zahtevali, da prek Sveta Evrope 
zagotovi zaščito jezikovnih in kulturnih pravic nemško govoreče skupnosti v Sloveniji. FPÖ in ÖVP sta ta predlog zavrnili. 

• O razvoju gospodarstva in obetih. ORF, Celovec, 18.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2913548/ 
Pobude za uresničevanje strateških usmeritev Slovenije pri gospodarskem razvoju je na občnem zboru Slovenske 
gospodarske zveze (SGZ) predstavil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu RS Aleš Cantarutti. Predvsem je 
razložil, na katerih področjih so trendi izraziti. 
Prvič izvoljen za predsednika SGZ 21. septembra 2006, je Benjamin Wakounig s ciljem leta 2025 začrtal pot boljšemu 
gospodarskemu sporazumevanju med Slovenijo in Avstrijo. Iz njegovih besed na občnem zboru 15. maja 2018 je razvidno, 
da namerava po tej poti hoditi tudi v prihodnje. Predvsem pa se na njegove vizije odzivajo tudi partnerji na ravni Republike 
Slovenije. 
Pobude za uresničevanje strateških usmeritev 
Z ministrstva Republike Slovenije za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil na nedavnem občnem zboru v Celovcu navzoč 
državni sekretar Aleš Cantarutti. Kot glavni predavatelj večera je posredoval zbranim pobude za uresničevanje strateških 
usmeritev Slovenije pri gospodarskem razvoju. 
Če je urad RS za makroekonomske analize in razvoj aprila letos zapisal, da se slovensko gospodarstvo „z ugodnimi gibanji po 
nekaterih kazalnikih nahaja že visoko v pozitivni fazi gospodarskega cikla“ in se „na nekaterih segmentih gibanja, značilna za 
pozitivni del gospodarskega cikla, občutneje krepijo“, je državni sekretar v svojih izvajanjih razložil, na katerih področjih so 
trendi izraziti. 
Nekaj več kot leto dni je minilo, ko je bil v slovenskem državnem svetu posvet o vajeništvu, predsednik SGZ Benjamin 
Wakounig pa je predstavil avstrijski model vajeništva oz. izkušnje na področju usposabljanja poklicnega kadra v Avstriji. 
Sodeč po besedah državnega sekretarja Cantaruttija, so prepoznavne avstrijske izkušnje. 
Tri infrastrukturne projekte je Cantarutti posebej omenil: drugi tir železniške proge Divača-Koper, tretjo razvojno os, ki je 
najtesneje povezana z Avstrijo, in gradnjo hidroelektrarne Spodnja Sava. V zvezi z investicijo družbe Magna Steyr v občini 
Hoče-Slivnica je naposled pohvalno omenil vlogo SGZ. 
Svoja premišljevanja o razvoju gospodarstva in obetih je državni sekretar Cantarutti zaključil z besedami naklonjenosti, ki 
niso vezane na državniško funkcijo. 
Med najboljšimi poslovnimi klubi 
Minister RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc je pritrdil, da se Slovenska gospodarska zveza v vlogi 
Slovenskega poslovnega kluba za Avstrijo uvršča med najboljše. 

• "...da bo slovenščina ostala živa". ORF, Celovec, 18.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2913571/  
Katoliška cerkev na Koroškem je v mnogih krajih edina, ki skrbi za dvojezičnost, poudarja odhajajoči krški škof Alois 
Schwarz. Tudi njegov naslednik se bo moral lotiti in se bo lotil jezikovnega vprašanja z veliko tankočutnostjo, da bo 
slovenščina v deželi ostala živa, je prepričan Schwarz. 
„Vzljubil sem Koroško in njene značilnosti“ 
Kako zelo je škof Schwarz spoštoval dvojezičnost v deželi, predvsem pa duhovnost v narodni skupnosti, je v četrtek poudaril 
tudi na tiskovni konferenci v St. Pöltnu v Nižji Avstriji, ko se je tudi uradno poslovil od krške škofije. 
Datum za umestitev Schwarza za novega škofa v nižjeavstrijski škofiji še ni znan. Ugibanj in špekulacij, kdo ga bo ali bi ga 
lahko nasledil v krški škofiji, je mnogo. Med imeni se pojavljata tudi škofovski kancler Jakob Ibounig iz Borovelj, pa tudi 
ravnatelj koroške Caritas Jože Marketz. Do imenovanja novega škofa bo krško škofijo vodil administrator, ki ga bo izvolil 
stolni kapitelj, najverjetneje bo to generalni vikar Engelbert Guggenberger. 
Spomnil na vlogo cerkve za sožitje 
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Svojemu nasledniku je Alois Schwarz položil na srce tudi skrb za dvojezičnost in sklepe škofijske sinode o sožitju med obema 
narodoma na Koroškem, ki jih je krška škofija sprejela leta 1972. 

• „Ni načrtov za spremembo ustave“. ORF, Celovec, 22.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2914080/  
Slovenski zunanji minister Karl Erjavec je dejal, da za zdaj ni na obzorju ustavnih sprememb, s katerimi bi v temeljni akt 
Republike Slovenije vpisali tudi nemško govorečo manjšino. Erjavec se je s tem odzval na v četrtek sprejeto resolucijo 
avstrijskega parlamenta. 
Soglasno sprejeta resolucija državnega zbora na Dunaju nalaga avstrijskemu zunanjemu ministrstvu, naj poskrbi za 
spremembo statusa nemško govoreče skupnosti v Sloveniji. 
Na očitek, da ima slovenska manjšina na Koroškem več pravic kot nemška skupnost v Sloveniji, pa je Erjavec v pogovoru za 
RTV Slovenija odgovoril: „Moja ocena je, da to stališče avstrijskih poslancev ni točno in pravilno.“ 
Status slovenske narodne skupnosti ureja Avstrijska državna pogodba (ADP), ki pa kljub izboljšanemu položaju koroških 
Slovencev v zadnjem obdobju po ministrovi oceni še vedno ni realizirana v celoti. 

• Vladi ne pripisuje dolgega mandata. ORF, Celovec, 22.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2914118/  
V Italiji sta populistična stranka „Gibanje pet zvezd“ in desno usmerjena Liga dosegli končni dogovor o koalicijski 
pogodbi. Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Rudi Pavšič novi italijanski vladi sicer ne pripisuje 
dolgega mandata. 
Premier bo politični novinec 
Dva meseca in pol po parlamentarnih volitvah v Italiji sta se Gibanje pet zvezd in Liga dogovorili na sodelovanje v novi 
italijanski vladi. Vodji strank, Luigi Di Maio iz Gibanja pet zvezd in Matteo Salvini iz Lige, sta po volitvah sprva oba želela 
prevzeti premierski položaj, a sta se na koncu zedinila za tretjo osebo, 54-letnega političnega novinca Giuseppeja Conteja, 
ter s tem odstranila eno od zadnjih večjih ovir na poti k oblikovanju vladne koalicije. 
„Tektonskih sprememb“ za narodno skupnost ne bo 
Predsednik SKGZ Rudi Pavšič novi italijanski vladi sicer ne pripisuje dolgega mandata. Glede položaja in zaščite slovenske 
narodne skupnosti v Italiji ne pričakuje „tektonskih“ sprememb. Skrbi pa ga, da desna in populistična opcija dobivata vedno 
več podpore tudi iz vrst pripadnikov slovenske narodne skupnosti. 

• Navdušili s prezentacijo izsledkov. ORF, Celovec, 22.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2914132/  
Pestra in slikovita je bila projektna predstavitev v projektu SLAVIT programa Erasmus+. S predstavitvijo izsledkov 
„Kratkotrajne učne mobilnosti“ o temi „Voda in hrana za trajnostni razvoj“ v Biotehniškem centru Naklo se je v petek 
končalo dvotedensko učenje za 12 deklet in fantov iz treh držav. 
Od zasnove kariernih map do logotipa 
Elena Locascio, dijakinja 2.B-razreda Znanstvenega liceja Franceta Prešerna iz Trsta je oblikovala triperesno deteljico v 
barvah sosednjih držav. Navdušenje je prevevalo besede med posameznimi programskimi sklopi predstavitve izsledkov po 
dveh tednih aktivnosti. Marko Kunčič, dijak 6.A-razreda Slovenske gimnazije iz Celovca govori s primerjalnega vidika, 
njegove misli so skladne z želenim učinkom dviga naravoslovne kompetence dijakov s poudarkom na kritičnem mišljenju. 
Mateju Terčonu, dijaku 2.A-razreda Znanstvenega liceja Franceta Prešerna sta se najbolj vtisnili v spomin ekskurziji v 
Krajinski park Udinboršt in v Logarsko dolino. 
Kakovostno poučevanje naravoslovja, projektno delo in učenje slovenščine so konkretni cilji, ki jih z vsebino zapolnjujejo z 
izbrano skupino dijakinj in dijakov za Slovensko gimnazijo profesorica Irina Kert, za Znanstveni licej Franceta Prešerna Irene 
Pecchiar, za Srednjo šolo BC Naklo v Sloveniji pa koordinatorka projekta SLAVIT Bernarda Božnar. Tovrstne povezave 
uspevajo, ker omogoča EU ustrezne pogoje, je poudarila koordinatorica BC Naklo Bernarda Božnar. 
Jeseni se bo projekt „Slovensko v naravoslovje treh dežel“ nadaljeval v Celovcu. Kot gostiteljica bo prevzela pomembno 
vlogo ZG/ZRG za Slovence s koordinatorico Irino Kert. 
Naklo in ravnatelj tamkajšnje Višje strokovne šole Marijan Pogačnik je na predstavitvi razložil pomen povezovanja v 
prihodnje. Primer projekta SLAVIT odraža, da glede sodelovanja v prihodnje ni vzroka za skrb. Resnično vesel ustvarjenih 
povezav, se je zahvalil učiteljem in staršem, mlade pa povabil, da razmišljajo o nalogah v prihodnosti. 
Za Slovensko gimnazijo prepoznava ravnateljica Zalka Kuchling pot k ojačitvi naravoslovja - ob poglabljanju sodelovanja med 
slovenskimi skupnostmi v treh državah. 
Brez zagnanega operativnega vodje med kolegicami in kolegi projekt, kot je „Slovensko v naravoslovje treh dežel“, težko 
živi, je besede spoštovanja koordinatoricam izrekla ravnateljica Srednje šole Biotehniškega centra Naklo Andreja Ahčin. 
Projektno sodelovanje je nekaj, kar jo navdaja z velikim zadovoljstvom, je nekaj, kar osmisli pedagoško delo, je razmišljala 
ravnateljica liceja iz Trsta Loredana Guštin. 
Po vodi in hrani za trajnostni razvoj bo meseca oktobra na rešetu trajnostni razvoj koroške regije, voda od Glinščice do 
Štivana pa marca prihodnjega leta v Trstu. 

• Tudi Angelika Mlinar se poslavlja. ORF, Celovec, 23.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2914271/  
Po napovedanem umiku predsednika Neos Matthiasa Strolza se poslavlja z vrha liberalne stranke še podpredsednica, 
evropska poslanka Angelika Mlinar. Tudi pri naslednjih volitvah v evropski parlament prihodnje leto ne bo več 
kandidirala, je napovedala Angelika Mlinar. 
Manjkajoča podpora v stranki 
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Kakor je pred binkoštmi poročal časnik „Der Standard“, je kot razlog za odhod navedla, da znotraj stranke nima zadostne 
podpore, da bi kandidaturo oblikovala po svojih predstavah. „Verjetno sem preveč neodvisna“, je med drugim dejala 
Angelika Mlinar. 

• Lipuš četrtič med nominiranci za kresnika. ORF, Celovec, 23.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2914412/  
Pisatelj Florijan Lipuš je med petimi nominiranci za nagrado kresnik, ki jo za najboljši slovenski izvirni roman leta 
podeljuje časnik Delo. Poleg Lipuševega romana „Gramoz“ je Delova žirija izbrala še roman Draga Jančarja „In ljubezen 
tudi“, „Vse moje Amerike“ Štefana Kardoša, „Starec in jaz“ Sarivala Sosiča in „Sveti boj“ Vlada Žabota. 
Letos rekordni seznam romanov 
Žirija, ki ji predseduje komparativist in profesor Tone Smolej, je presojala o rekordnem številu romanov. Na seznamu, ki ga 
kresnikovi žiriji po tradiciji pripravijo na oddelku za slovensko bibliografijo Narodne in univerzitetne knjižnice, je bilo letos 
namreč na začetku kar 172 izvirnih del z lanskoletno letnico izida. V igri za nagrado so ostale le še tri knjige mariborske 
založbe Litera in dve knjigi ljubljanske Beletrine, poroča Delo. 
Zmagovalec bo znan na kresni večer, 23. junija na ljubljanskem Rožniku. Lani je kresnika prejel Goran Vojnović za roman 
„Figa“. 
Florjan Lipuš, najpomembnejši slovenski pripovednik na Koroškem, je bil leta 1992 med petimi nominiranci za nagrado 
kresnik z romanom „Srčne pege“, leta 1996 z romanom „Stesnitev“, 2004 pa z romanom „Boštjanov let“. 
Med letošnjimi petimi finalisti so trije, ki so kresnika že dobili, Jančar, Kardoš in Žabot, in en prvenec, ki ga je napisal Sosič. 
Največkrat, trikrat, je bil doslej nagrajen Drago Jančar. Prvič je slavil leta 1999 z romanom „Zvenenje v glavi“, leta 2001 je 
dobil kresnika za roman „Katarina, pav in jezuit“, leta 2011 pa za roman „To noč sem jo videl“. Med petimi finalisti se je 
znašel še leta 1994 s „Posmehljivim poželenjem“ in leta 2009 z „Drevesom brez imena“, med deseterico nominiranih je bil 
še leta 2007 z romanom „Graditelj“. 
Kardoš je na Rožniku slavil leta 2008 z romanom „Rizling Polka“, med finalisti je bil kot soavtor romana „Sekstant“ leta 2003, 
leta 2011 z romanom „Pobočje sončnega griča“ in 2016 z „Vetrom in odmevom“. Žabot, ki si je nagrado kresnik pred skoraj 
tremi desetletji zamislil, je kresnika dobil leta 1997 za roman „Volčje noči“, med nominiranci je bil leta 1995 z romanom 
„Pastorala“, 2004 s „Sukubom“ in leta 2011 z romanom „Ljudstvo lunja“, piše Delo. 

• SAK osvojil koroški pokal. ORF, Celovec, 23.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2914265/  
Slovenski atletski klub (SAK) je zmagovalec pokala koroške nogometne zveze (KFV). Ekipa trenerja Gorana Joliča je - tako 
kot že v prvem dvoboju pred dvema tednoma doma – tudi v gosteh na drugem finalnem srečanju premagala Pliberk z 2:0 
in prvič v zgodovini tekmovanja osvojila prestižno lovoriko. 
Za SAK sta v končnici tekme zadela Tomi Riedl (84.) in Daniel Čamber (92.). Slovenska enajsterica je bila v vseh segmentih 
igre boljši tekmec in zasluženo osvojila koroški pokal, je po tekmi dejal Jolič. 
Vesel in zadovoljen je po tekmi bil tudi kapetan Slovenskega atletskega kluba Darjan Aleksić. 
S tem se je SAK tudi kvalificiral za prvi krog avstrijskega pokalnega tekmovanja. Žreb bo 4. julija. 

• Usposabljanje za delo v društvih. ORF, Celovec, 23.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2914314/  
V Trstu so mladi, ki so dejavni v slovenskih mladinskih društvih in organizacijah v zamejstvu, nadgradili menedžerske 
kompetence - od strateškega načrtovanja projektov do trajnostnega razvoja - v projektu „Podporno okolje - krepitev 
vodenja mladinskih zamejskih organizacij“. 
Izpopolnjevali so svoje menedžerske sposobnosti 
Cilj projekta je spodbujanje mladih Slovencev v zamejstvu k čim bolj aktivnemu državljanjstvu in uspešnemu delovanju v 
družbi. Mladinski svet Slovenije (MSS) - krovna organizacija, ki v Sloveniji povezuje pomembnejše mladinske organizacije - je 
s podporo urada Republike Slovenije za Slovence za zamejstvu in po svetu organiziral ob binkoštih delavnico v sklopu 
projekta „Podporno okolje - krepitev vodenja mladinskih zamejskih organizacij“. 
Celodnevnega seminarja na sedežu Slovenske prosvete v Trstu se je udeležilo 15 odbornikov in odbornic slovenskih 
mladinskih organizacij. Trenerja MSS Matej Likar in Mena Debevc sta jim posredovala vodila v nadgradnjo njihovih 
kompetenc: informiranje, oglaševanje, strokovno načrtovanje, projektno načrtovanje, pridobivaje sredstev in učinkovito 
upravljanje s časom. 
Udeleženci in udeleženke seminarja so večinoma dejavni v mladinskih organizacijah in društvih Slovencev v Italiji. Kot edini 
udeleženec iz Koroške se jim je v Trstu pridružil predsednik Kluba slovenskih študentov in študentk na Koroškem (KSŠŠK) 
Simon Rustia. 
Projekt za usposabljanje mladinskih menedžerjev je eden najuspešnejših, ki jih Mladinski svet Slovenije vodi po vsej 
Sloveniji. Sedaj ponudbo pilotno širi tudi v zamejstvo, je povedal Gašper Pečar, ki je v Mladinskem svetu Slovenije 
odgovoren za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
Srečanje z delavnicami za voditelje mladinskih organizacij bo tudi med tradicionalnim srečanjem Slovencev iz zamejstva in 
po svetu „Dobodošli doma“, 16. junija letos v Brežicah. 

• Ljubljana vabi z vrhunsko umetnostjo. ORF, Celovec, 23.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2914372/  
66. Ljubljanski festival bo spet pravi ognjemet mednarodno priznanih orkestrov, ansamblov in solistov. Pester kulturni 
spored, ki bo slovensko prestolnico v poletnih mesecih spremenil v središče vrhunske umetnosti, so odgovorni predstavili 
na Generalnem konzulatu RS v Celovcu. 
Kultura povezuje Slovenijo in Koroško 
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Bliža se vsakoletni Ljubljana Festival in z njim široka paleta žanrsko pestrih dogodkov v izvedbi vrhunskih, mednarodno 
priznanih umetnikov. Vrhunsko kulturno ponudbo v slovenski prestolnici koristi vedno več gostov iz Koroške. Zato so tudi 
letos predstavili program medtem že 66. ljubljanskega Festivala na generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu. 
 „Prvi višek že odprtje“ 
Umetniškemu vodji Ljubljana Festivala Darku Brleku je tudi letos uspelo privabiti v Ljubljano številne slovite orkestre, soliste, 
glasbenike in plesalce. Do 7. septembra bo v Ljubljani pravi ognjemet kakovostnih gledaliških in plesnih predstav in 
vrhunskih koncertov. 
Festival se bo začel 28. junija na Kongresnem trgu. Dogodek z vznemirljivo kombinacijo glasbe, posebnimi, tudi svetlobnimi 
učinki, akrobatiko in plesom bo edinstveno doživetje, je dejal Brlek. 
 „Dvosmerna cesta“ 
Poleg gospodarskega sodelovanja je predvsem kulturna izmenjava pripravila teren, da so se tudi politični odnosi med 
Slovenijo in Avstrijo začeli spreminjati na boljše, meni generalni konzul RS v Celovcu Milan Predan. 

• Mirovno regijo predstavili tudi v Trstu. ORF, Celovec, 24.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2914484/  
V prostorih Tržaškega knjižnega središča je bila v sredo predstavitev projekta o izgradnji mirovne regije Alpe-Jadran 
skupaj s trijezično slovensko-nemško-italijansko publikacijo. Sogovorniki so se strinjali, da bi k projektu lahko pritegnili še 
druge organizacije oz. ga razširili tudi na druga območja regije Alpe-Jadran. 
Projekt so prisotnim orisali nekateri predstavniki sodelujočih organizacij, med drugim predsednika Zveze slovenskih 
organizacij (ZSO) in Heimatdiensta, Marjan Sturm in Josef Feldner, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) 
Rudi Pavšič, predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul, član Kluba koroških Slovencev Danijel Grafenauer ter koordinator 
projekta Jan Brousek in znanstveni koordinator Mitja Žagar, poroča Primorski dnevnik. 
Projekt je lahko tudi pozitiven signal, da bolje razumemo Bazovico oz. zgodbo o bazoviških junakih, je prepričan Rudi Pavšič, 
po čigar mnenju je treba to zgodbo tolmačiti drugače kot doslej, saj se nahajamo v letu 2018. 

• Škof Schwarz s 1. julijem v St. Pölten. ORF, Celovec, 24.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2914491/  
Dosedanji krški škof Alois Schwarz bo škofijo St. Pölten prevzel s prvim julijem. Ta termin je v sredo objavila 
nižjeavstrijska škofija, kjer bo Schwarz nasledil škofa Klausa Künga. Po odhodu Schwarza v Nižjo Avstrijo bo Krška škofija 
začasno brez škofa. 
Z imenovanjem Schwarza za novega škofa v St. Pöltnu se spremeni tudi njegov cerkveno-pravni položaj v Krški škofiji. Kakor 
razlaga škofija, to pomeni, da škof Schwarz ne more oz. ne sme več sprejemati bistvenih odločitev ali sprememb. 
Od prvega julija bo Krška škofija začasno nezasedena. Dokler ne bo imenovan nov škof, bo škofijo vodil škofijski 
administrator, ki ga bo izvolil krški stolni kapitelj, najožji svetovalni gremij škofa. 

• Radi sprejmejo avstrijske goste. ORF, Celovec, 24.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2914619/  
Gostje iz Avstrije, bodisi obiskovalci kulturne in festivalske ponudbe ali pa klasični dopustniki, so za slovenski turizem 
vedno večjega pomena, poudarja direktor predstavništva slovenskega turizma na Dunaju Jan Ciglenečki. Po številu 
nočitev je Avstrija za Italijo in Nemčijo na tretjem mestu. 
Pomembna povezujoča vloga kulturne ponudbe 
V Slovenskem sporedu smo že poročali o kulturni ponudbi, s katero vabijo organizatorji letošnjega 66. Festivala Ljubljana 
tudi avstrijske goste v slovensko prestolnico. Generalni konzul RS Milan Predan je ob tem opozoril tudi na izredno 
pomembno vlogo, ki jo imata kultura in čezmejna kulturna dejavnost tudi za izboljšanje političnih odnosov in sožitja med 
Slovenijo in Avstrijo in njunimi državljani. 
Pri obiskovalcih vrhunske kulturne ponudbe politična razmišljanja verjetno niso v ospredju, temveč gre predvsem za 
kulturni užitek. Razen festivala v Ljubljani je letos, ko so v Sloveniji razglasili leto kulturnega turizma, ponudba še bolj pestra 
in raznolika kot običajno, je ponosen direktor predstavništva Slovenske turistične organizacije (STO) na Dunaju Jan 
Ciglenečki, ki zato pričakuje še več gostov iz Koroške in ostalih predelov Avstrije. 
Gostje iz Avstrije, naj bodo to obiskovalci pestre kulturne in festivalske ponudbe ali pa klasični dopustniki, so za slovenski 
turizem izrednega pomena, poudarja Ciglenečki. Po številu nočitev je Avstrija za Italijo in Nemčijo že na tretjem mestu. 
Vipavska dolina izpolnjuje vse atribute, ki jih imenuje Ciglenečki. Po oceni vodnika Lonely Planet sodi pokrajina na 
jugozahodu Slovenije med deset najlepših in najbolj obiska vrednih destinacij. Od nekdaj Vipavska dolina slovi po vinih in 
okusni kulinariki, ki so jo na vsakoletnem festivalu Okusi Vipave spoznavali letos tudi dijaki Višje šole za gospodarske poklice 
v Šentpetru. 
Dijaki in dijakinje spoznavali Vipavsko dolino 
Na povabilo Inštituta za mladinsko politiko Ajdovščina so dijaki in dijakinje 3. letnika najprej spoznavali kraj Vipavo in ob tem 
odkrivali ob strokovnem vodstu zanimivosti naselja - od nekdanje dvorske kapele do čisto novega vinarskega muzeja. Na 
Vipavski tržnici so lahko spoznavali vino, lokalne sire, mesnine, domače izdelke, peciva in tudi prve češnje. Mlade goste s 
Koroške je osebno pozdravil tudi župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin. 
Da so mladi lahko ta dan spoznali Vipavsko dolino, je omogočila poleg predstavništva Slovenske turistične organizacije na 
Dunaju tudi Slovenska gospodarska zveza (SGZ) iz Celovca, ki je poskrbela za navezavo stikov organizatorjev in šentpeterske 
šole, pravi podpresednik SGZ Felix Wieser. 
Mladi iz Šentpetra so tako spoznavali okuse in zanimivosti Vipavske doline in lahko navezali prve stike s strokovnjaki ob 
festivalu Vina in Kulinarike. 
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Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Mlajši gnesnaden majo dosta prilik pa menje volé. Marijana Sukič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 24. maja 2018 - Leto XXVIII, št. 21, str. 2 

Naši mlajši – najbole šaularge, steri ojdijo v dvojezične šaule – majo gnesnaden dosta prilik, ka pokažejo, če so nadarjeni 
(tehetségesek). Na obadvej šaulaj, tak na Gorenjom Seniki kak v Števanovcaj, delajo krožki pa kulturne skupine, gde 
mentorge z odprtimi rokami čakajo mlajše, ka bi njim prejkdali svojo znanje. Vse té dejavnosti (tevékenyég) so zaupston, nej 
trbej za nji nika plačati, samo trbej na nji mlajše pošilati pa njim volau davati. Zakoj mi je zdaj na pamet prišo pejnez? Zatok, 
ka vejm, ka na vogrski šaulaj stariške dostafart morajo vcüjplačati, če ščejo, ka de njino dejte ojdlo na kakšne dejavnosti. Ka 
o tom bi sploj nej pisala, ka ništrni stariške cejlo bogastvo dajo za privatne školnike, lerance, če vidijo, ka je dejte nadarjeno 
pa ma volau popejvat, plesat, špilat ali se s kakšnim športom spravlat. Porabske šaule za krožke pa kulturne skupine dobijo 
peneze iz Slovenije, stera bi želejla s tejm tö pomagati pa volau davati šaularom, ka bi ohranjali slovensko erbijo pa ka 
bi se vsebole navčili slovenski gezik. Zatok je pa trno važno, sto so mentorge pri tej skupinaj, morajo biti tau takšni lidgé, 
steri radi gučijo slovenski. Dobro je, če so Porabci, naši domanji lidgé, dapa vejndrik ešče baukše, če so tau lidgé iz Slovenije, 
najbaukše, če z Goričkoga. Kak lepau je videti, eške bole čüti, ka mentor gorenjeseničke mlašeče gledališke skupine, 
mlajšom vsa navodila (utasítás) daje v slovenskom geziki. Pa mlajši so se ga navadili pa ga razmejo. Mi smo pa zatok  
nagnjeni k temu, če nas dejte ne razmej slovenski, si mislimo, ka mo se pa mantrali, vej pa povejmo ma vogrski pa tau de 
gvüšno razmo. Zavolo toga dja zagovarjam, ka bi mogli meti vse več mentorov iz Slovenije pri šaulski skupinaj, pa nej zatok, 
kak če bi domanji mentorge menje znali strokovno. 
Drugo, ka človek težko razmej, zakoj mlajši nemajo volé ojdti v skupine. Vejmo, ka so gnešnji šaularge že ovakši, kak smo mi 
bili, v rokaj (čeden telefon) majo cejli svejt, tak nji tau ne vlečé v skupino, ka do z njauv leko »po svejti« ojdli. Pa ovak njim 
stariške tö več dopistijo pa privauščijo, kak so nam. Za mlajše je tau, ka morajo redno na probe ojti pa se včiti, nej najbole 
privlačno. 
Vseeno je pa privlačno za nji »po svejti« odti. Če tau, ka se cejlo leto včijo, pa tisto, ka so se navčili, majo priliko samo gnauk 
ali dvakrat pokazati, je nej dobro. Če se že kaj navčijo, tau ščejo pokazati, vej pa njino plačilo je ploskanje pa tau, če je 
publika povali. Šaulskim skupinam bi se tö dalo organizirati gostovanje. Nej trbej misliti na kakšne duge poti, zakoj bi nej 
leko mlajši gorstaupili po drugi porabski vesnicaj ali po vesnicaj na Goričkom. Če bi vidli, ka se ne pripravlajo samo za 
edno priliko, bi mogauče več volé dobili delati v skupinaj. 

• Pesem nam boža srce. -dm-.  Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 24. maja 2018 - Leto 
XXVIII, št. 21, str. 2-3 

»Pesem mi boža srce«, »pesem za vedno ostane« ... To sta le dve misli, ki ju je v svojem nagovoru 14. Maja izpostavil 
pedagoški asistent na gornjeseniški dvojezični osnovni šoli Nino Gumilar, ko je na sedežu Državne slovenske samouprave 
pozdravil udeležence prireditve z naslovom »Recitiranje slovenskih pesmi 2018«. Med gosti smo srečali zagovornico 
slovenske narodnosti v madžarskem Parlamentu Eriko Köleš Kiss, gostiteljsko organizacijo pa so zastopale članice občnega 
zbora in predsednik DSS Martin Ropoš. 
Tekmovanje v recitiranju v vsakem maju je stalnica v življenju porabskih osnovnošolcev, ki se ga učenci z veseljem 
udeležujejo, četudi včasih v nekaterih prevlada strah ali pozabijo kakšno besedo, smo slišali uvodoma.  
»Člani Komisije za šolstvo pri Državni slovenski samoupravi smo se odločili, da ne bomo priredili tekmovanja,« je poudarila 
predsednica omenjene komisije Eva Lazar in dodala: »Vsak razred naj se nauči po eno pesem in naj pripravi tudi pripadajočo 
ilustracijo. To naj bo skupno delo. Nato pa naj izberejo 3-4 najboljše učence, ki na srečanju slovenskih pesmi predstavijo 
izbrano pesem.« 
Glavna organizatorka Eva Lazar se je še zahvalila vsem mentorjem, ki so pomagali pripravljati se porabskim šolarjem, še 
posebej pa Ninu Gumilarju za pomoč pri organizaciji. Prisotne je pozdravil tudi predsednik Martin Ropoš, ki je izrazil  
zadovoljstvo nad tem, da prostore na sedežu krovne organizacije vse pogosteje napolnijo šolarji (denimo ko so pred tremi 
tedni sedež DSS obiskali prvošolčki z OŠ Jánosa Aranya iz Monoštra). Na srečanje so prispele skupine z domače DOŠ Jožefa 
Košiča, DOŠ Števanovci in OŠ Jánosa Aranya. Vsaka skupina je pripeljala po eno pesem, tako je bilo 13 nastopajočih ekip (z 
monoštrske šole so prišli le učenci iz prvega, narodnostnega razreda, z obeh dvojezičnih šol pa skupine od 1.  do 6. razreda).  
trokovne žirije tokrat ni bilo, so pa bili organizatorji veseli, kajti srečanja se je udeležila gorička pesnica Štefka Bohar, ki je s 
»strokovno podkovanimi ušesi« prisluhnila vsem pesmim.  
Osrednji del dogodka so s pesmijo Slavka Juga »Vesela riba«  odprli monoštrski prvošolčki, nato pa so se vrstile lepe in 
doživete deklamacije pesmi slovenskih avtorjev. Med njimi smo našli tudi ljudske (»Sonce sije, dežek gre«, »Žabe svatbo so 
imele«), vendar so prevladovali znani in priznani slovenski mladinski pesniki (Maks Simončič, Branko Rudolf, Miroslav 
Košuta, Cvetko Golar, Boris A. Novak in drugi). Mlajši šolarji so seveda povedali preprostejše pesmi, zahtevnost in dolžina pa  
sta se stopnjevali vse do konca programa. Eden od vrhuncev skupnega dopoldneva je bil vsekakor nastop 6. razreda z DOŠ 
Jožefa Košiča, ki je domiselno pesem Borisa A. Novaka »Prebesedimo besede« predstavil s pravimi igralskimi vrlinami. 
Mlada publika se je vsem nastopajočim zahvalila z bučnim aplavzom.  
Tudi posebna gostja, pesnica Štefka Bohar, je izrazila veselje nad lepimi deklamacijami. Sama se sicer dobršni del svojega 
življenja ukvarja s pesništvom, je pa tudi izdelovalka ročnih del. V svojih pesmih najraje piše o družini, naravi in svojem 
odnosu do Boga, medtem pa skrbno izbira besede. Na gornjeseniškem srečanju je prebrala tri svoje pesmi, od katerih sta 
dve prikazovali svet skozi otroške oči - prva je pripovedovala o Muci Maci, druga pa o sanjah Nejčka. Pesnica, ki živi v vasici  
Kruplivnik v občini Grad, je izrazila željo, da bi se z mladimi »umetniki« srečala tudi v svojih krajih. 



»Lepo je, da ste se tako pripravili, čeprav ni šlo za tekmovanje, « je učencem dejala slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss, ki  
je pohvalila tudi številne ilustracije k pesmim. »Spominjajte se teh pesmi tudi v odraslosti,« je šolarjem zaželela in skupaj s  
predsednikom Ropošem in Štefko Bohar izročila darila vsem sodelujočim skupinam. 
»Več ur smo se pripravljali na današnje srečanje, tudi risbe smo želeli lepo narisati, « je pripovedovala Agota Holec, ki je - 
kot članica šolske komisije pri DSS - dala pobudo za preoblikovanje vsakoletnih srečanj. »Mislim, da so se učenci dobro  
počutili, vsi so dobili nagrade in bodo veselo šli domov. Če se bomo dogovorili tako, bomo srečanje podobno organizirali tudi 
prihodnje leto,« je še dodala ravnateljica DOŠ Števanovci.    

• Nagrajeni najboljši učenci narodnostnih tekmovanj. M. S. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 24. maja 2018 - Leto XXVIII, št. 21, str. 3 

Narodnostni pedagoški šolski center pri Uradu za šolstvo je 9. maja organiziral proslavo, v okviru katere so nagradili  
najboljše narodnostne učence, ki so se udeležili državnega tekmovanja iz znanja narodnostnih jezikov in državnega  
likovnega natečaja za narodnostne učence. Proslava, na kateri so odprli tudi razstavo najboljših otroških del, je potekala v  
prostorih Urada varuha človekovih pravic v Budimpešti.  
Narodnostni pedagoški šolski center pri Uradu za šolstvo je v šolskem letu 2017/18 že drugič razpisal likovni natečaj za 
učence, ki se udeležujejo narodnostnega pouka v kakršnikoli obliki. Natečaj so razpisali za štiri starostne skupine s ciljem, da 
bi se s pomočjo likovnih del predstavili zgodovina, zemljepis, duhovna kultura ter šege in navade narodnostnih skupnosti, 
obenem bi se razvijala učenčeva ustvarjalnost. 
Natečaj je bil zelo priljubljen med učenci, udeležili so se ga pripadniki desetih narodnosti (Bolgari, Grki, Hrvati, Poljaki, 
Nemci, Romi, Romuni, Srbi, Slovaki in Slovenci), ki so poslali kakih 600 stvaritev. Strokovna komisija je v vsaki starostni 
skupini podelila nagrade za prva tri mesta, razen tega je izbrala še 38 likovnih del za posebna nagrade in razstavo. 
V okviru proslave so podelili tudi nagrade zmagovalcem online jezikovnega tekmovanja, ki je bilo letos prvič razpisano za 
učence 4. razreda narodnostnih šol. Namen tekmovanja je razvijanje komunikacijskih sposobnosti otrok, spodbujanje rabe 
materinščine na način, ki je primeren njihovi starostni skupini, in sicer na igriv način, preko pravljic, da bi učenci doživeli 
občutek uspeha. 
Učenci teh šol so tekmovali tudi iz znanja narodnostnih jezikov, tekmovanja so se udeležili bolgarski, grški, hrvaški, poljski, 
nemški, romski, romunski, rusinski, srbski, slovaški in slovenski učenci. Tekmovali so v dveh katergorijah (I. kategorija: 
materinščino se učijo le kot učni predmet ali se udeležujejo dopolnilnega pouka; II. kategorija: učenci šol, kjer pouk poteka v 
maternem jeziku ali učenci dvojezičnih šol.), tekmovanja se je udeležilo kakih 300 otrok, nagrade je prejelo 33 učencev. 
Za nagrade so prispevale državne narodnostne samouprave in tudi dr. Erzsébet Sándor Szalay, namestnica ombudsmana, 
varuhinja narodnostnih pravic. 

• Den narodnostni kultur na državnoj televiziji. -dm -. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 24. 

maja 2018 - Leto XXVIII, št. 21, str. 3 
V soboto 12. majuša so na Duna TV pa Duna World kanalaj že štrtič cejli den nutpokazali kulturo narodnosti na Madžarskom 
(Nemzetiségi Kultúrák Napja). Večkrat so se v živo zglasili z ništerni varašov na Vogrskom, depa dosta lidi, šteri se majo za 
kotrige edne narodnosti, so pozvali v študio ranč tak. Od Slovencov je tradicionalno gesti (na oli krumple pa straušanco) 
nutpokazala peštarska Slovenka Marija Kovač Babanič, od naši skupin pa so na teveni gorstaupili Špajsni - flajsni muzikanti 
ranč tak z glavnoga varaša. Gledalci so leko spoznali nekdešnjoga porabskoga plebanoša Ferenca Merklina, tau so pa tö vidli, 
ka vse se je godilo z Mešanim pevskim zborom Avgust Pavel v preminauči 80. lejtaj. Na programi je na kratki gučala  
slovenska zagovornica v madžarskom Parlamenti Erika Köleš Kiss tö. 

• Vnovič na poti k »črnim slikam«? Tekst: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
24. maja 2018 - Leto XXVIII, št. 21, str. 6 

Sandi Červek v soboški Galeriji 
Umetniki, tisti resnični (ne samooklicani, ki so v Sloveniji, verjetno pa še kje, običajno najbolj glasni) zmeraj iščejo nekaj 
novega, drugačnega, tudi če na videz ustvarjajo po osnovni usmeritvi. Velja za književnike, za glasbenike in še kako velja 
za likovne umetnike, kiparje in slikarje. Res je tudi, da so mnogi v daljšem časovnem obdobju prepoznavni po svojih delih, 
tudi če ni označeno, kateri slikar je naslikal sliko ali portret, ali kipar izklesal skulpturo v kamnu ali vlil v bron. Umetniška 
iskanja so nadvse zanimiva tudi za ljubitelje, ki avtorja poznajo ali si vsaj domišljajo, da ga poznajo. In ko umetnik preseneti z  
nečim, kar je drugačno od njegovega dotedanjega dela, vzbudi še večjo radovednost ali celo pozornost. V tem,  
presenečenju, je nemara osrednji čar umetnosti. 
In v ta osrednji čar likovne umetnosti je vstopil tudi Sandi Červek s sedanjo, že peto razstavo v soboški Galeriji, z razstavo, ki 
je pritegnila številne obiskovalce že ob otvoritvi in pozneje, tudi na strokovno vodenih ogledih (Irma Brodnjak, ki je skupaj z 
avtorjem postavila razstavo in dr. Robert Inhof, direktor Galerije.) Avtor je razstavi nadel ime Intermezzo Aleksander Červek 
- trio. Čeprav je na izrecno vprašanje avtorja tega zapisa, ali bi lahko za nekatera dela na razstavi rekli, da so provokacija,  
odgovoril, da niso, ogled celote ponuja drugačen odgovor. Povedal pa je, kako tesno se njegovo delo prepleta in oplaja z 
glasbo in omenil obisk koncerta skupine King Crimson na Dunaju. Ob koncertu je začutil, da lahko zopet ustvari »črne slike«,  
kakršne je narisal konec osemdesetih let. Posebnost, čar teh slik ni zgolj v črni barvi, ampak v pogledu na črno ploskev, ki 
nudi drugačno podobo, če jo gledamo z leve strani, kakor če želimo videti, kakšna je z desne. Te podrobnosti je mogoče 
zaznati v polnem izrazu  le v ustrezni svetlobi, ne pa, recimo, na reprodukciji. V tem je tudi razlika Červekovih črnih slik od 
nekaterih drugih avtorjev, denimo serije Lojzeta Logarja, ki je nastajala konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja na 
domačiji Lojzeta Veberiča v Seliščih in bila predstavljena prvič v ljubljanski Mali galeriji. Vendar natančen pogled pokaže, da  
tudi Logarjeve črne slike niso zgolj s črno barvo pobarvana in uokvirjena platna. O nekaterih drugih avtorjih črnih slik je  
ovorila kustosinja Irma Brodnjak na strokovnem vodenju po razstavi del Sandija Červeka.  



Pritegnejo nas dela, kot je instalacija Tri srca, skice za skulpture, nekaj del, s katerimi se vrača k črnemu, a še ne v celoti, in 
Aleja, ki jeposvečena  pesniku Milanu Vincetiču. Ob tem dr. Janez Balažic meni, da umetnik v projektu Intermezzo - 
Aleksander Červek – trio dosledno omogoča vpogled v svojo ustvarjalnost. Njegove umetnine »pa samo še  dločneje 
prispevajo k razumevanju umetnikovega celotnega opusa in predstavljajo neprecenljiv prispevek ter neizmerno  ikovno 
bogastvo v slovenskem in širšem, mednarodnem kulturnem okolju.« Razstavi Intermezzo – Aleksander Červek - trio in  
razstavo  Monument – Drago Tršar, risbe na japonskem papirju, so obiskovalcem posebej predstavili v programu 
Mednarodnega dneva muzejev,  kjer sodeluje, ob Pomurskem muzeju, tudi soboška Galerija. 

• Učenci obiskali muzej. L. R. H.  Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 24. maja 2018 - Leto 
XXVIII, št. 21, str. 6 

Kulturno društvo Pannon kapu je zainteresirane občane povabilo na sprehod po mestu, v okviru katerega so jim predstavili 
znamenitosti Monoštra. V okviru programa so učenci OŠ Jánosa Aranya obiskali tudi muzej Avgusta Pavla. 

• Podobe iz narave in sanj - v lesu in linoleju. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 24. 
maja 2018 - Leto XXVIII, št. 21, str. 7 

V eni od naših prejšnjih številk ste lahko prebrali, da je v monoštrskem Slovenskem domu od 6. aprila na ogled razstava 
linorezov in lesorezov akademskega umetnika Mihe Eriča iz Ljubljane. Tokrat ponujamo v branje pogovor z ustvarjalcem, ki  
je odprtje razstave v Porabju popestril z glasbeno točko »ljudskega bluza« v spremstvu partnerice mag. Natalije Šepul. -  
Miha,  zakaj ste se v današnji dobi digitalizacije odločili za tradicionalni tehniki linoreza in lesoreza?» 
To je dolga zgodba mojega življenja. Že v časih osnovne  šole sem z očetom obiskoval bolšje sejme, kjer sva raziskovala 
predvsem stare knjige z bakrorezi, jedkanicami, litografijo ali suho iglo. Mene so najbolj zanimali srednjeveški lesorezi. Še 
danes kot zbiratelj zbiram vse: žepne ure, stare slike in predmete. Že od osnovne šole dalje pa sem dobil navdih za risanje. 
Pot me je peljala na srednjo oblikovno šolo v ljubljanske Križanke, kjer sem postal grafični tehnik oblikovanja. Tam sem začel 
ustvarjati grafike, s samim linorezom pa sem se srečal že v osnovni šoli.« 
- Ali sta ti stari tehniki razširjeni v Sloveniji? 
»Niti ne. Na Akademiji za likovno umetnost, kjer sem diplomiral, sem imel v drugih letnikih 3-4 kolege, ki so se intenzivno 
ukvarjali z visokim tiskom, linorezom in lesorezom. Slednji je bil na Slovenskem najbolj razširjen v 19. stoletju, pretežno v  
obliki igralnih kart ali verskih podobic. Velik preporod tehnike predstavlja partizanska grafika. Tudi še po drugi svetovni vojni  
je bilo nekaj tega, tehnika pa je danes prisotna vse manj. Sam jo uporabljam zato, ker me enostavno veseli rezbarjenje  
materiala in nastanek slike, ki je zrcalna. Postopek je pravo presenečenje, nikoli ne veš, kaj bo uspelo na koncu.« 
- Ob tehniki pa morava spregovoriti tudi o motivih. Kaj najraje upodabljate?  
»Kadar si vzamem prosti čas, ga najraje preživim s svojo ’boljšo polovico’ Natalijo v naravi, v gozdu. Nastopam tudi kot  
glasbenik, zato se veliko zadržujem tudi v mestih. Navdihujejo me pa še nadrealistični motivi - včasih imam kakšne sanje,  
sanjam o ruševinah, ki jih nato poskušam spraviti v sliko. Tudi na tokratni razstavi najdete razvaline, cerkveno okno, 
katedrale in še kaj. Vsekakor pa je zame izhodiščna točka narava z drevesi in potmi, z organskimi in anorganskimi oblikami. 
Imam nekaj motivov iz Amerike, ki so nastali, ko smo z glasbeno skupino potovali po Združenih državah. S seboj sem vzel 
nožke za rezbarjenje in linolejne matrice, tako je nastala na primer slika ’Kak tusi v Arizoni’. Če vidim kakšen tak motiv, ko  
opazujem naravo, si predstavljam kader ali izrez te slike, še preden naredim grafiko. Pogosto pa upodabljam, kar me v 
nekem trenutku spreleti. Kakšen svet, ki si ga izmislim v svoji glavi. Nikoli ne vem točno, kaj bom naredil.«  
- Kako pod vašimi rokami nastane barvna grafika? 
»V Sloveniji poznajo predvsem črno-beli linorez in lesorez. Pri barvnih slikah pa je tehnika ta, da z več različnih plošč 
odtisnejo različne barve. To je kromatsko tiskanje, sam pa se ne poslužujem tega načina. Raje odtisnem osnovno črno 
podlago, nato pa ročno pobarvam pobarvam vsak linorez posebej. Tako so ustvarjali tudi podobe v prvih inkunabulah v  
rednjem veku. Lesorezi so bili ročno pobarvani.«  
- Rekli ste, da sta tehniki bolj razširjeni v tujini. Ali je to vaše prvo  gostovanje  a Madžarskem?  
»V resnici je to že moja druga razstava, pred leti sem že sodeloval pri skupinski predstavitvi slovenskih ilustratorjev 
v vaši državi. Je pa to moja prva razstava v Slovenskem Porabju in mi je v veliko čast, da lahko spoznam tukajšnje ljudi, da  
jim lahko predstavim svoja dela. Zame je to vse skupaj eno veliko druženje.«  

• Obiskali smo kmetijo. Vzgojiteljica asistentka:  Romana Trafela. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 24. maja 2018 - Leto XXVIII, št. 21, str. 7  

Vrtca Dolnji  Senik in Sakalovci sta v torek, 8. maja, obiskala kmetijo. 
Na lep spomladanski dan smo se s sakalovskega vrtca peš odpravili do kmetije. Na poti smo opazovali naravo; rožice, 
drevesa in živali. Pozorno smo opazovali tudi vozila, ki so se peljala mimo nas, in peli pesmice. Na kmetijo, ki je nekje na 
sredini med obema vrtcema, so pripešačili tudi otroci in vzgojiteljice iz vrtca Dolnji Senik. Skupaj smo si ogledali kmetijo, ki 
sta nam jo razkazala Dorina mama in dedek. Videli smo krave, kokoši, psa in konje. Živali smo opazovali pri jedi, konje pa 
smo lahko tudi pobožali. Imeli smo se lepo. 

• Na Gornjem Seniku se tudi letos predstavile šolske skupine. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 24. maja 2018 - Leto XXVIII, št. 21, str. 10 

»Proti koncu vsakega šolskega leta priredimo program, na katerem se istočasno predstavijo vse izvenšolske dejavnosti 
dejavnosti na naši ustanovi,« je 15. maja dopoldne svoj nagovor začela ravnateljica DOŠ Jožefa Košiča na Gornjem Seniku  
ldiko Dončec Treiber. Letošnji dogodek je bil poseben v dveh pogledih: kulturni dom v največji porabski vasi je bil napolnjen 
z opremo za računalniški tečaj, telovadnica šole - kjer se je prireditev izjemoma odvijala - pa je bila zaradi izpada elektrike 
nekoliko mračna.  
Ravnateljica ni pozdravila le staršev, ki so se programa udeležili v lepem številu, temveč tudi vse prisotne  šolarje. »Naš 
namen je, da bi pridobili tudi ostale učence k izvenšolskim dejavnostim. Na žalost je zmeraj več takih šolarjev, ki komaj 



čakajo, da je obveznosti na šoli konec in se jim mudi domov,« se je potožila ravnateljica Ildiko. Nastopi so se pričeli s tremi 
pesmimi pevskega zborčka pod vodstvom učiteljice Ibolye Neubauer. Kot prvo smo slišali veselo pesmico Lenčke Kupper z 
naslovom »Enkrat je bil en škrat«, ki so jo učenci predstavili z magnetofonsko glasbeno spremljavo. Pohvalno je, da so se v 
zbor ob dekletih včlanili tudi štirje dečki in da v skupini najdemo člane od nižjih do višjih razredov Sledili sta porabski 
slovenski ljudski pesmi »Mam’ca moja« in »Zaplula je barčica«, zborček pa je vse kitice odpel na pamet. »Jaz pa pojdem in  
zasejem dobro voljo pri ljudeh ...« je na namišljeni oder prikorakal Kekec oziroma učenec Máté Labritz. Pri dramski skupini 
so se letos odločili za priredbo otroške povesti Josipa Vandota »Kekec«, ki jo je na oder postavil pedagoški asistent Nino  
Gumilar. 
»Zgodbo učenci berejo pri urah slovenskega jezika in se tudi učijo o njej, zato smo se odločili zanjo. Tudi pripadajoči film 
smo si ogledali,« nam je zaupal stalni režiser seniške šole. Prijazno pravljico so spremljali glasbeni vložki, med izvedbo pa 
smo izvedeli, kako Mojca (Boglárka Fodor) trpi med služenjem divjemu lovcu Bedancu (Ákos Lázár). Ko ji na pomoč priskoči 
zeliščar dedek Kosobrin (Kevin Takács), se stvari zapletejo in je potrebna zvijača Kekca, da hudega Bedanca »užene v kozji 
rog«. 
V igri, ki se je odvijala pred lepo postavljenimi kulisami, so svoje vloge spretno odigrali vsi štirje mladi gledališčniki. »Delo je  
z leta v leto težje, ker imamo vse manj takih otrok, ki bi bili pripravljeni priti v gledališko skupino. K sreči pa so še tu nekateri  
učenci, ki imajo veselje do tega. Prav zaradi tega smo se potem tudi odločili, da bomo uporabili knjižno slovenščino. Tako se  
učenci lažje naučijo in pravilno naglasijo besede in igra steče, tako kot je treba,« je objasnil učitelj-asistent iz Slovenije in 
dodal: »Vedno smo imeli vaje ob petkih popoldne, potem pa se je to izkazalo za dodatno obremenitev, saj gre že za konec  
tedna. Letos smo vaje prestavili na sredo. Sam pa nisem zmogel vsega, zato sem za pomoč hvaležen ravnateljici Ildiki 
Dončec  Treiber.« Režiser igre je še izrazil željo, da bi lahko s to igro šli naprej, da bi jo videli še kje izven domače šole, 
recimo na bližnjih goričkih šolskih ustanovah. 
Člani dramske skupine so poželi velik aplavz občinstva. Prireditev se je nadaljevala z nastopom dveh učenk Štefanije Dravec  
in Vanese Šulič, ki sta najprej ob spremljavi učitelja Lászla Cservéka na citrah odigrali po eno madžarsko ljudsko pesem, nato  
pa še pogumno, brez zunanje pomoči izvedli krajšo vižo. Glasbeno-gledališki dopoldan se je zaključil z nastopom domače 
šolske folklorne skupine pod vodstvom mentorice Margite Mukič Gyeček. »Dekle, podje, pojte plesat!« se je zaslišal ukaz, ki  
so mu sledili plesi rejzka, rozinka, ajnccvajdraj in mi se mamo radi. »Te dejavnosti potekajo v slovenskem jeziku, zato ga  
morajo učenci tudi uporabljati. Osvojijo več izrazov, če se naučijo kakšno pesmico ali neko vlogo v kakšni igri. Tako si 
bogatijo besedni zaklad,« je zaključila ravnateljica Ildiko Dončec Treiber in na koncu dogodka naznanila, da čaka vse 
sodelujoče v skupinah nagradni izlet. Dodala pa je še, da prireja šola od začetka letošnjega koledarskega leta tečaj igranja na 
harmoniko.  Izrazila je upanje, da bodo čez leto dni nastopili tudi mladi »fudaške«.   

 

Vestnik, Murska Sobota 

• Povabili bodo 25 partnerskih mest. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 21, 24. maja 2018, str. 4 
Priprave Lendave na kandidaturo za EPK 
S petimi mesti bodo tesneje sodelovali – Pripravili program investicij v kulturo 
Velika obiskanost razstav del svetovnih likovnih velikanov v razstavnih prostorih Galerije - Muzeja Lendava na lendavskem 
gradu je bila ena od pomembnih spodbud, da so se v Lendavi odločili za kandidaturo za evropsko prestolnico kulture (EPK) 
2025. Priprave na kandidaturo potekajo po načrtu, pravi župan Občine Lendava Anton Balažek. Namen projekta je 
spodbujanje bogastva in pestrosti kultur ter pripadnosti skupnemu kulturnemu prostoru. »Naš namen ni toliko, da bi pri 
kandidaturi tekmovali z drugimi, ampak da tekmujemo sami s sabo. Okolje želimo narediti bolj prijazno za mlade, dvigniti 
kakovost bivanja ljudi. Pomembno je dobro povezovanje vsebinskega in investicijskega dela projekta in da se v priprave in 
aktivnosti vključijo občani,« poudari Balažek.  
Pripravili so tudi program investicij v kulturo. O kandidaturi za evropsko prestolnico kulture so v anketi povprašali občane in 
77 odstotkov jih je odgovorilo, da projekt poznajo zelo dobro in ga podpirajo. V aktivnosti so vključili mlade z razpisom 
študentskega in dijaškega dela v turističnih in storitvenih dejavnostih. Sto tisoč evrov so namenili za razvoj novih vsebin na 
področju kulture. Obnovili bodo nekdanjo blagovnico ob kulturnem domu in jo namenili za kulturne dejavnosti. K  
sodelovanju pri projektu EPK 2025 bodo povabili 25 partnerskih mest iz Madžarske, Hrvaške, Avstrije in Slovenije. S petimi 
bodo pri tem sodelovali tesneje, pravi Balažek. 
Vodja programskega sveta za pripravo kandidature Lendave za EPK 2025 Aleš Šteger je dodal, da so opravili analizo 
prednosti in slabosti okolja ter pripravili program na področju kulture in bodo v prihodnje tudi intenzivirali aktivnosti. 
»Ugotovili smo, da obstaja v občini velik potencial kakovostnih vsebin in idej. Pomembno je, da lokalno okolje projekt 
podpira in ga vidi kot korak naprej h kakovosti življenja v Lendavi. Na javni razpis za kulturne projekte v vrednosti sto tisoč  
evrov je prispelo štirideset prijav zavodov in nevladnih organizacij, izbrali smo jih dvajset.« Kulturno ponudbo v Lendavi 
bodo nadgradili in letos prvič pripravili celovit poletni kulturni program, ki ga bodo predstavili junija.  
Program investicij na področju kulture v mestu je z ekipo pripravil nekdanji dekan ljubljanske fakultete za arhitekturo Peter 
Gabrijelčič, ki je poudaril, da se razvijajo tista mesta, v katerih se razvija kultura, tudi kultura prostora. »Splošna kultura se 
običajno razvija v javnem prostoru mesta, na ulicah in trgih, ki so jih v prejšnjih desetletjih zavzeli promet in parkirišča. 
Namen kandidature je s kulturo spodbuditi življenje kraja, mesta. S kulturo se da spodbuditi življenje nekega kraja, česar se 
v Lendavi zavedajo. S tem bi prebivalce obdržali v mestu in jih spodbudili, da se vanj spet vračajo.« 
V razstavnih prostorih na lendavskem gradu so lani našteli več kot 27 tisoč obiskovalcev, je povedal direktor Galerije - 
Muzeja Lendava Dubravko Baumgartner. »Cikel razstav Velikani svetovne likovne umetnosti smo začeli leta 2009 z razstavo  



Victorja Vasarelyja, lani pa si je razstavo del Salvadorja Dalija ogledalo rekordnih dvajset tisoč obiskovalcev.« Ti prihajajo 
tudi iz Madžarske, vse več pa jih je še iz Hrvaške in Avstrije, zato bodo imeli v teh državah v prihodnje še več promocijskih 
aktivnosti. 

• O življenju v dvorcu, sežiganju čarovnic, prekupčevanju ... A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto 
LXX, št. 21, 24. maja 2018, str. 13 

Petindvajset let Zgodovinskih listov 
Prispevki strokovnjakov in ljubiteljskih raziskovalcev, ki pomagajo razumeti življenje in ljudi na desnem bregu Mure 
Nova številka zbornika Zgodovinski listi, ki ga je že petindvajseto leto izdala Splošna knjižnica Ljutomer, prinaša zanimive 
prispevke, ki osvetljujejo življenje in ljudi v preteklosti na desnem bregu reke Mure. Na tem območju deluje kar nekaj 
strokovnjakov ter tudi ljubiteljskih raziskovalcev in zgodovinarjev, ki se posvečajo raziskovanju različnih tem in s tem skrbijo 
za celovito razumevanje posameznih dogodkov, ljudi in življenja na splošno. Izdajo publikacije, ki je izšla v nakladi 250 
izvodov, je omogočila Občina Ljutomer. 
Območje velikega pomena 
Članek dr. Mirana Puconje odpira vprašanje fevdalnih dajatev predvsem ljutomerskima dolnjegrajskemu in braneškemu 
gospodarstvu ter oddajanje desetine ljutomerski župniji. To območje je bilo že tedaj velikega pomena, saj so hoteli utrditi 
državno mejo z Madžarsko. To je tudi razlog, da so na Murskem polju že tedaj nastajale trdnejše in večje kmetije. Piše 
pa tudi o kolonizaciji in kmečkem gospodarstvu na ljutomerskem območju. Avtor ugotavlja, da lahko tudi v trdnosti kmetij 
iščemo vzroke za hitrejši in kakovostnejši gospodarski razvoj ob hkratnem vključevanju v prometni »prepih« in smeri od 
severozahoda proti jugovzhodu, od severa proti jugu in obratno. 
O zanimivi in bogati zgodovini življenja v nekoč razkošnem baročnem dvorcu Freudenau, ki ga danes poznamo kot Meinlov  
rad, v Črncih na Apaškem polju piše Dušan Ščap. Že pred letom 1715 ga je dala zgraditi plemiška družina Trauttmansdorf, 
leta 1907 pa ga je kupil Julius Meinl, dunajski veletrgovec s kavo, ki je pomembno prispeval h kulturnemu in družbenemu 
življenju na tem območju. Meinl je bil veleposestnik, ki je v delo na zemlji uvedel napredno kmetijsko tehnologijo, na 
posestvu pa je imel celo lastno elektrarno. Pravijo, da so delavci, ki so bili zaposleni pri njem, imeli visoko socialno varnost. 
Med 1. svetovno vojno je tam delovala tudi bolnišnica za ranjence, Meinlovi pa so bili pobudniki ustanovitve vrtca, najprej 
za svoje zaposlene in pozneje še za druge krajane, sestre, ki so delale v vrtcu, pa so organizirale tudi različne poučne tečaje. 
Dvorec, ki je bil po vojni nacionaliziran, danes klavrno propada. 
Rafael Pavličič se je lotil raziskovanja dokumenta, ki se večkrat omenja v zgodovinskih virih, hranijo pa ga v deželnem arhivu 
v Gradcu. Datira v leto 1664, ko so na to območje vpadali Turki. To kaotično stanje in negotovost so spretno izkoristili 
posamezniki, pripadniki različnih stanov, meščani, vaški župani, vinogradniki in tudi drugi, v teh krajih pa sta cveteli 
prekupčevanje in zaslužkarstvo. Kot ugotavlja avtor prispevka, se pri tem ni obrnilo malo denarja. Da bi to preprečili, so se  
povezali magistrati med seboj tekmovalnih trgov, Ljutomera, Ormoža in Središča, ter deželne oblasti v Gradcu ter z 
natančnim popisom prijavili posameznike in njihove nečedne posle, a njihova skupna pritožba ni bila uspešna. 
Izstopajoče osebnosti 
Ob letošnji 140. obletnici rojstva dr. Matije Slaviča, prevajalca, biblicista, rektorja in domoljuba, o njem piše Rado 
Podgorelec. Slavič se največkrat omenja kot človek, ki je odigral pomembno vlogo na pariški mirovni konferenci, na kateri je 
dokazal, da je Prekmurje slovensko, in tako je tudi po zaslugi njegovih referatov Prekmurje 12. avgusta 1919 pripadlo 
slovenskemu ozemlju. Rodil se je v Bučečovcih, torej na desnem bregu reke Mure, a je veliko potoval po Prekmurju, se 
srečeval z vidnejšimi prekmurskimi duhovniki in intelektualci, zato je imel do tega dela slovenskega ozemlja poseben odnos. 
Slavič pa je bil tudi profesor in rektor ljubljanske univerze. 
Mag. Franc Kuzmič piše o življenju in delu ravnatelja in pedagoga Jana Baukarta, avtorja več učbenikov in tudi literarnih del, 
ki se je pri svojem delu precej posvečal narodopisju. Rado Podgorelec predstavi geodeta, raziskovalca in vaškega župana 
Ferdinanda Lupšo, ki je potoval po svetu in preučeval ljudstva po Aziji, znan je tudi kot fotograf, njegova dela pa so pred 
tremi leti razstavili v ljutomerski knjižnici. Tamara Andrejek pa je s pomočjo zbirke likovnih del, ki jo hrani Pomurski muzej 
Murska Sobota, predstavila delo in življenje prleškega slikarja Franca Košarja, ki ga stroka umešča med izgubljene pomurske 
umetnike. 
Katere poklice so opravljali 
Anton Ratiznojnik piše o obrti, trgovini in gostinstvu na ljutomerskem območju v letih 1946 in 1947 ter poklicih, ki jih je 
tedaj opravljalo tamkajšnje prebivalstvo. Ddr. Ivan Rihtarič se je v svojem prispevku poglobil v sodne postopke in vlogo 
uprave državne varnosti (UDBA) v okraju Gornja Radgona v obdobju 1945–1950. Po vojni je režim zaradi svoje kaznovalne 
politike marsikoga pripeljal na zaslišanje in v zapor, ugotavlja, za to pa je bilo dovolj že, da se je kdo pošalil na račun oblasti, 
šel v tujino po zdravila ali se družil s kom, ki oblasti ni bil všeč. Zanimivo je tudi, kako je znala udba pridobivati sodelavce in 
ljudi na svojo stran. 
Poleg tega je Mojca Horvat pobrskala po gradivu fonda magistrata v Ljutomeru iz obdobja 1535–1914 in odkrila mnoge 
zanimivosti. V teh dokumentih je med drugim zapisano, s čim vse so se nekoč ukvarjali krajani ali kaj so si lahko privoščili v 
gostišču v Ljutomeru. Na primer, čista juha z jajcem je stala 3 krajcarje, kapun s solato pa kar 1 goldinar in 43 krajcarjev, za 
prenočitev na skupnem ležišču so odšteli 20 krajcarjev, v boljši sobi pa 54, za privez konja v hlevu 3 krajcarje. Izvemo tudi, 
da je bilo v letu 1690 največ čarovniških procesov in da so zaradi čaranja sežgali Greto in Magdaleno Tučič. 
Srečko Pavličič piše še o zgodovini ljutomerskega grba do danes in o vlogi zmaja oziroma lintverna v njem. Transformacijo 
kulturne pokrajine Jeruzalemskih goric s sodobnimi vinogradniškimi terasami pa predstavita dr. Primož Pipan in dr. Žiga 
Kokalj. 

• Made in China na slikah. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 21, 24. maja 2018, str. 16 
Razstava likovnih del Laszla Hermana 



O svetu in produktih Azije, ki v škatlah in zabojnikih prihajajo k nam 
V Centru Banffy v Lendavi se s svojimi slikami predstavlja akademski slikar Laszlo Herman. Naslov razstave je Made in China 
(izdelano na Kitajskem). Svojo umetniško pot je Herman, ki je rojen v Lendavi, začel kot samouk, potem pa se je izobraževal 
na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, je povedala Lili Kepe iz Zavoda za kulturo madžarske narodnosti, ki je 
organiziral razstavo. 
Kljub močni navezanosti na Prekmurje je po končanem šolanju ostal v glavnem mestu in tam dela kot profesor likovne 
umetnosti. Od takrat sanja o vrnitvi, kar se izraža tudi v nekaterih njegovih umetniških delih, je v predstavitvi avtorja 
povedal novinar Lajos Bence. Lani je v lendavski gledališki in koncertni dvorani predstavil svoja dela na razstavi Utrinki iz 
versajskega parka, pred nekaj leti pa na razstavi Orel je pristal, sprehod po luni. Tokrat se je lotil Daljnega vzhoda, tako ljudi, 
ki prihajajo od tam, kakor tudi pošiljk blaga, ki prihaja v zabojnikih iz Kitajske in drugih azijskih držav. »Simbol vsega, 
kar je narejeno na Kitajskem, so na njegovih slikah škatle, ki so lahko tudi zabojniki. Vendar od tam ne prihajajo le dobre  
stvari. Ni vse, kar prihaja od tam, dobronamerno. Avtor je družbeno angažiran, kritičen in se v slikarskem ustvarjanju 
posveča aktualnim stvarem,« pravi Bence. Na razstavljenih likovnih delih se loteva, doda Ben ce, kitajske gospodarske  
ekspanzije, množične proizvodnje, pa tudi kitajskega načela, da ni pomembno, kakšne barve je mačka, pomembno je, da 
lovi miši. S tem se tudi širi kultura Vzhoda na Zahod in se rojevajo nove gospodarske povezave. 
Likovni kritiki poudarjajo, da imajo Hermanova likovna raziskovanja značilnosti minimalizma, je dejal Bence. Osnovni temi 
številnih njegovih slik, ki so naslikane s tako imenovano fussing tehniko, sta obstoj in iskanje domovine. Z barvami, ki 
ustvarjajo optimistično vzdušje, pa tudi tehnične zveri, kot so računalniki in rakete, postanejo igrače. 
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