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Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

 Falanga mednarodno prepoznavnih umetnikov : 66. Ljubljana Festival - od 28. junija do 3. septembra.- 
Ljubljana. 66. Ljubljana Festival bo zablestel v vrhunskih predstavah, muzikalih, koncertih, likovni koloniji, otroških 
delavnicah, Ljubljana Festivalu na Ljubljanici in še v marsičem. Fantastičen lok kulturnih presenečenj, ki se obeta, 
sta na slovenskem generalnem konzulatu v Celovcu v torek, 22. maja 2018 predstavila direktor Festivala Darko 
Brlek in direktor Slovenske turistične organizacije (STO) na Dunaju Jan Ciglenečki.- Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. - Št. 21 (25. maj 2018), str. 2  

 Srečanje predstavnikov pobude v Trstu : Alpe - Jadran regija miru.- Trst. Veliko srečanje na tromeji ob 100- 
letnici zaključka prve svetovne vojne ob prisotnosti najvišjih predstavnikov držav in dežel alpejadranskega 
prostora je cilj, ki si ga je zadala delovna skupina društev in organizacij iz Avstrije, Slovenije in Italije, da bi izpričali 
željo po miru in sodelovanju. O izsledkih odprtega dialoga, ki se je začel na Koroškem in se je v zadnjem letu 
razširil tudi na druga območja Alpe - Jadran, so na srečanju v sredo, 23. maja 2018 v Tržaškem knjižnem središču 
TS 360 v Trstu spregovorili Rudi Pavšič, Maurizio Tremul, Josef Feldner, Marjan Sturm, Jan Brousek in Danijel 
Grafenauer.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 21 (25. maj 2018), str. 2  

 Mlinar: slovo z grenkim priokusom : volitve Evropskega parlamenta 2019.- Bruselj. Leta 2013 je bila bivša 
generalna tajnica Narodnega sveta koroških Slovencev Angelika Mlinar izvoljena kot kandidatka NEOS v avstrijski 
državni zbor, leto pozneje v evropski parlament v Bruslju. Zdaj je napovedala, da na naslednjih evropskih volitvah, 
ki bodo prihodnje leto od 23. do 26. maja ne bo več kandidirala. Kot jo citira Kleine Zeitung, naj ne bi imela dovolj 
zaledja v svoji stranki. To naj bi se že izkazalo, ko so delegati stranke NEOS pred nedavnim izvolili novo 
predsedstvo. Evropski poslanki Angeliki Mlinar, ki je kot predsednica nekdanjega Liberalnega foruma (LIF) 
bistveno prispevala k združitvi med LIF in NEOS, je šele v tretjem poizkusu uspela izvolitev za podpredsednico 
NEOS in to samo za malo več kot 50 odstotkov glasov.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 21 (25. 
maj 2018), str. 3  

 Polanšek, Emanuel. Zaključna prireditev s Prešernovim nagrajencem : bralna pobuda "Korošci pa bukve 
beremo" in Boris A. Novak / Emanuel Polanšek.- Ravne na Koroškem. Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika na Ravnah na Koroškem več let že organizira akcijo z naslovom "Korošci pa bukve beremo - Branje za 
odrasle". Pred tremi leti so se projektu pridružile tudi bralke iz Koroške, organizacijsko plat sodelovanje s stranmi 
avstrijske Koroške pa je imela in ima na skrbi Slovenske študijska knjižnica v Celovcu.- Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. - Št. 21 (25. maj 2018), str. 6  

 Ponovno izreden uspeh za koroške kmetice in kmete na Ptuju : Dobrote slovenskih kmetij.- Ptuj. Pod častnim 
pokroviteljstvom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejana Židana so 18. maja 2018 na Ptuju 
slavnostno odprli razstavo Dobrote slovenskih kmetij, ki vsako leto poteka meseca maja v minoritskem 
samostanu. Koroške kmetije so v okviru 29. državne razstave spet prejele obilo priznanj za svoje izdelke.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 21 (25. maj 2018), str. 7  

 Sodelovanje treh šol : SLAVIT - Slovensko v naravoslovje treh dežel.- Naklo. Prva učna izmenjava mednarodnega 
Erasmus + projekta "SLAVIT - Slovensko v naravoslovje treh dežel" je od 6. do 18. maja potekala v Naklem. . Pri 
izmenjavi na temo "Voda in hrana za trajnostni razvoj" so sodelovale tri gimnazije iz treh dežel: Slovenska 
gimnazija iz Celovca, Znanstveni licej Franceta Prešerna iz Trsta in srednja šola Biotehniškega centra Naklo.- 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 21 (25. maj 2018), str. 11  

 Polanšek, Emanuel. Obirsko pevsko društvo je praznovalo 65-letnico : pesem je pod Obirjem od nekdaj v prvi 
vrsti / Emanuel Polanšek.- Obirsko. Pred 65 leti je obirski župnik, narodnjak in kulturnik Tomaž Holmar ustanovil 
Obirsko pevsko društvo, kjer žse je z velikim angažmajem pehal in brusil glasove, posluh in pevski izraz cerkvenih 
pevcev in pevk na Obirskem.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 21 (25. maj 2018), str. 12 

 Wakounig, Bojan. Spodbujeni in nagrajeni za pisanje in branje : natečaj Pisana promlad / Bojan Wakounig.- 
Celovec. 715 učenk in učencev s 34 koroških šol je letos sodelovalo pri natečaju pisanja Pisana promlad - Na dan z 
besedilom. Imena najboljših so razglasili na slavnostni prireditvi v ORF teatru.- Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. - Št. 21 (25. maj 2018), str. 13  

 Koroški prvaki nogometne šolske lige 2018 : nogometaši Dvojezične trgovske akademije.- Velikovec. S tremi 
zmagami v predtekmovanju v Volšperku se je ekipa Dvojezične trgovske akademije uvrstila v finale deželne šolske 
nogometne lige, ki je potekalo na nogometnem igrišču v Velikovcu. Tam so bili prisotni tako igralci akademije WAC 



kot tudi nekateri avstrijski reprezentanti.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 21 (25. maj 2018), 
str. 14  

 SAK je koroški pokalni prvak 2018.- Pliberk. 2:0 je SAK zmagal v finalu v Pliberku in s tem suvereno prvič osvojil 
naslov koroškega pokalnega prvaka.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 21 (25. maj 2018), str. 15 

 

Primorski dnevnik, Trst 
 

 (st) Ostra in precej polemična kampanja za zajamčeni sedež italijanske skupnosti: Slovenija – priprave na 
državnozborske volitve. Primorski dnevnik, 25.5.2018, št. 121, str. 3 

 Ob zlatem redu Cavazzi tudi medalja Igorju Komelu: Slovenija – Borut Pahor je v predsedniški palači vročil državna 
odlikovanja. Primorski dnevnik, 25.5.2018, št. 121, str. 3 

 SKGZ in SSO skrbi usoda slovenskega parlamentarca. Trst – Pandelj in Pavšič pisala Mattarelli in Pahorju. Pismo 
telmelji na oceni, da bo zakaonodajna doba lahko trajala manj kot pet let. Primorski dnevnik, 26.5.2018, št. 122, 
str. 4 

 Ivan Žerjal. Odprta meja prinaša sodelovanje. Narodne manjšine izgubljajo smisel: Trst – v TKS predstavili knjigo 
Milana Bufona meje in obmejne skupnosti na Slovenskem. Primorski dnevnik, 26.5.2018, št. 122, str. 8 

 Peter Verč. Ob takem populizmu je Luka Dončić uteha: intervju – Goran Vojnović, pisatelj, kolumnist, režiser in 
scenarist.  Primorski dnevnik, 27.5.2018, št. 123, str. 3 

  (pv) Konzervativni veter piha proti manjšinam: Hrvaška – zbiranje podpisov za dva sporna referenduma. Primorski 
dnevnik, 27.5.2018, št. 123, str. 4  

 Zveza manjšinskih dnevnikov MIDAS odpira vrata tudi spletnim medijem: sklep na letni skupščini pri poljski 
manjšini v Češki republiki. Primorski dnevnik, 27.5.2018, št. 123, str. 27 

 (st) Rojčeva in Gabrovec na strani predsednika, Slokar kritičen: Trst – mnenja slovenskih politikov o potezi Sergia 
Mattarelle. Primorski dnevnik, 29.5.2018, št. 124, str. 3 

 Aljoša Fonda. Družba Gas Natural se odpoveduje gradnji plinskega terminala v Žavljah: Trst – uradno sporočilo 
ministrom, krajevnim institucijam in sodelujočim družbam. Primorski dnevnik, 29.5.2018, št. 124, str. 5 

 Sara Sternad. »Neenakovreden igralec v zgodbi slovenske podpore: Kolonkovec – Kmečka zveza z ministrom 
Gorazdom Žmavcem pri Debelisu. Primorski dnevnik, 29.5.2018, št. 124, str. 6 

 Robertiju skrb za Slovence. Primorski dnevnik, 30.5.2018, št. 125, str. 3 

 Peter Verč. »Do rudarjev imam občutek krivde«: intervju: Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po 
svetu.  Primorski dnevnik, 30.5.2018, št. 125, str. 4 

 (st) Mattarella naklonjen skupni obeležitvi obletnice požiga Narodnega doma: Rim – poudarek s srečanja s 
predsednikom Pahorjem. Primorski dnevnik, 31.5.2018, št. 126, str. 3 

 (st) »Z optimozmom in realizmom se da rešiti tudi največje težave«: Rim – Borut Pahor na srečanju s senatorko 
Tatjano Rojc. Primorski dnevnik, 31.5.2018, št. 126, str. 3 

 

Primorske novice, Koper 
 

 Jana Krebelj. Battelli je na Šubičevi od leta 1990: četrt stoletja v državnem zboru in prav toliko v Parlamentarni 
skupščini OVSE. Primorske novice, 25.5.2018, št. 118, str. 15 

 Denis Sabadin. Trije se potegujejo za en sedež v parlamentu: kandidati za poslanca narodne skupnosti so Maurizio 
Tremul, Felice Žiža in Bruno Orlando. Primorske novice, 25.5.2018, št. 118, str. 15 

 Veronika R. Ženko. Od mediteranskih vrtov do čezmejne prakse: Štanjel – zanimanje za program čezmejnega 
sodelovanja med Slovenijo in Italijo več kot denarja. Primorske novice, 31.5.2018, št. 123, str. 2 

 

Delo, Ljubljana 

 Državni svet in izumrtje slovenskega naroda. Mo. Z. Delo, Ljubljana, 25. maj 2018  
http://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/drzavni-svet-in-izumrtje-slovenskega-naroda-54238.html  
Državni svetnik Branimir Štrukelj opozarja na »šokatno nazadnjaške trditve« svetnika Matjaža Gamsa.  
Ljubljana - Državni svet je v prostorih hrama demokracije včeraj organiziral posvet z naslovom – Kako preprečiti izumiranje 
slovenskega naroda. »Kot član sveta se od tega distanciram,« je v današnjem sporočilu za javnost zapisal državni svetnik in 
sindikalist Branimir Štrukelj, ter druge svetnike pozval, naj se prav tako gradijo od »šokantno nazadnjaških trditev svetnika 
Matjaža Gamsa«, ki je sklical posvet.  
Člane državnega sveta (1. člen zakona o državnem svetu) kot zastopstva nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in 
lokalnih interesov volijo interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti po volilnih telesih, ki jih sestavljajo izvoljeni 
predstavniki interesnih organizacij oziroma lokalnih skupnosti.  
»Zavračam in obsojam trditve svetnika Matjaža Gamsa, ki razloge za zmanjševanje rodnosti pripisuje pravicam, ki so bile v 
boju za enakopravnost žensk izborjene v zadnjih dveh stoletjih,« je v pismu za javnost poudaril Štrukelj. 
Matjaž Gams: »Mehanizmi za zmanjševanje rodnosti so liberalizacija žensk, kontracepcija, splavi, ženske pravice, šolanje 
žensk, prepoved preveč aktivnega moškega osvajanja, siljenje žensk v moške vloge in moških v feminirane vloge, oteževanje 
materinstva in otroštva. Pomembno je, da se otrok 'ne splača več', da je z njim ogromno dela, stroškov, težav in malo 
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neposredne spodbude. Sem sodi tudi permisivna vzgoja, poveličevanje homoseksualnosti itd. Tudi prepoved fizičnega 
kaznovanja sodi v ta sklop.«  
Na »zlovešči in tendenciozni naslov« posveta so pred njim v pismu za javnost opozorili intelektualci s prvopodpisanimi Nino 
Perger, Borisom Vezjakom, Metke Mencin Čeplak Mojco Dobnikar in Vlasto Jalušič. Med drugim so zapisali, da je koncept 
posveta »somišljeniško zborovanje, ki s kako strokovnostjo nima zveze«, in dodali: »S tako nestrokovno in ideološko 
povsem razvidnim konceptom posveta, izrazito pristranskimi, ideološkimi vsebinami in izbiro termina posveta tik pred 
državnozborskimi volitvami se državni svet nedvoumno vključuje v volilno kampanjo, kar je v nasprotju z njegovo ustavno 
določeno vlogo«. Podpisniki, kot so zaključili, odločno protestirajo »proti aktivnemu vključevanju državnega sveta v volilno 
kampanjo in politični zlorabi tega parlamentarnega telesa za strankarske in ideološke cilje«. 

 Popolna nevihta. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 26. maj 2018,  Str. 9 
Italija v Evropi  
http://www.delo.si/sobotna-priloga/popolna-nevihta-54049.html 
Kar se dogaja v Italiji, je v veliki meri posledica evropske politike, povezane z evrom in priseljevanjem. Potem ko so populisti 
prevladali na Otoku in zmagali na referendumu o brexitu, ta čas sestavljajo novo italijansko vlado. Zgodilo se je prvič, da je 
populistična in nacionalistična politika postala vodilna v osrednji zahodnoevropski državi članici. Naselila se je v sredici 
Evropske unije. 
Če bo koalicija med populističnim Gibanjem 5 zvezd in nacionalistično Ligo zdržala, je vsaj na dolgi rok neizbežen trk med 
Italijo in Evropsko unijo, in to ne glede na mandatarja za sestavo vlade profesorja Giuseppeja Conteja, z njim sta Luigi Di 
Maio in Matteo Salvini skušala pomiriti Evropo. 
Tretja republika 
V etapi nastajanja koalicijske pogodbe sta zmagovalni stranki opustili najbolj radikalne ideje v zvezi z evrom, pa vendar ni 
dvoma o zaostrovanju odnosov z EU. To je »vlada sprememb«: v Rimu ne nastaja standardna desna vlada, gledamo nekaj 
novega. Vzroki za bizaren italijanski eksperiment niso nepovezani s solipsizmom Nemčije, ki je na nek način kriva za 
aktualno stanje – najprej s svojo varčevalno politiko, nato z begunsko politiko. V tej zgodbi ni nedolžnih in povedano ne 
odvzema krivde Italiji, v njeni politični debati je evrsko območje že dolgo priročen grešni kozel za notranjepolitične 
probleme. Med drugim ni nikoli izvedla reform, njen politični sistem je okostenel in ni ga sposobna spremeniti. 
Kot da ne bi bile dovolj Trumpove carine na evropske izdelke in potrebnost izumljanja načinov, kako se izogniti sankcijam za 
banke in podjetja, ki trgujejo z Iranom. Proces evropske integracije je v njenem sedmem desetletju v kritični etapi. Velika 
Britanija se je že oddaljila od Evropske unije, po francoskih in nemških volitvah so se kot ključne izkazale italijanske. Če je 
britanski odhod iz EU velika izguba za oboje, pa Otok vseeno ni bil v evrskem območju, hkrati je imel od samega začetka 
ambivalenten odnos do tesnejše integracije. In Rim tudi niso Atene, Italija je ustanovna članica evropske skupnosti, del 
evroobmočja, tretje največje gospodarstvo Unije, medtem ko je teža grškega gospodarstva marginalna. Brez Italije EU ne 
more funkcionirati. In od prihajajoče koalicijske združbe ni pričakovati drugega kot pretrese. 
Še nedolgo tega je bila ravno Italija ena najbolj proevropskih držav. Nakar se je zgodila velika preobrazba, spremenila se je v 
evroskeptično članico, gre samo še za to, v kolikšni meri, kako izrecno, številni Italijani zavračajo evropsko politiko. 
Premnogi v integraciji ne vidijo več priložnosti, edinole grožnjo. Večina jih ostaja naklonjena članstvu v Evropski uniji, vendar 
je vsesplošno nezadovoljstvo, predvsem zaradi gospodarskih razmer, javnost usmerilo vstran od političnega mainstreama in 
v naročje strank, ki so, med drugim, evroskeptične. 
Zato aktualni program zadovoljuje številne Italijane, četudi je nestvaren in čeprav bo povečal že zdaj velikanski italijanski 
javni dolg. Podobno ploden teren predstavlja priseljenska politika. Večina Italijanov si želi, da bi bila teža priseljevanja 
porazdeljena bolj enakomerno med vsemi članicami Unije, dozdajšnje breme italijanske države je bilo neproporcionalno in 
traja predolgo. 
Evropska kriza je povezana z ekonomskimi razlogi, migracijami in nacionalno identiteto. Na eni strani so tisti, ki si 
predstavljajo prihodnost kot edinole evropsko, na drugi strani so oni, ki stavijo na »suvereno« prihodnost. Toda nacionalisti 
– na Madžarskem, Poljskem, v Italiji – ne glede na medsebojne razlike hočejo oboje: suverenost in prednosti članstva v 
Evropski uniji. Pomenljivo je, da sta italijanski zmagovalni stranki hitro stopili korak nazaj in popravili koalicijski dogovor, 
zagotovili sta, da jima ni do odhoda iz evrskega območja. Nekateri v krizi Evrope ne prepoznavajo samo razkola med 
liberalizmom in neliberalnimi, avtoritarnimi režimi, temveč trk imperija (Berlin, Bruselj, Frankfurt) z napol suverenimi 
nacionalnimi državami; ne gre samo za vzhodnoevropske, ampak tudi za majhne države in evropski jug proti nemški 
prevladi in pravilom in severnoevropskim interesom. Populistične stranke so bile torej izvoljene zato, da se uprejo politikam 
centra, ki vsiljujejo voljo periferiji. 
Revolucionarji in kontradikcije 
Mukotrpno nastajanje vlade v Rimu je ta teden doživelo nove zasuke. Zmagovalca sta bila v ponedeljek ponovno na 
konzultacijah pri predsedniku republike, za premiera sta predlagala Giuseppeja Conteja, zanj dotlej ne Sergio Mattarella ne 
Italijani niso vedeli, kdo je. Predsednik si je vzel premor za razmislek, s čimer je dodatno pokazal svojo »globoko 
zaskrbljenost«. Vmes se je pojavil še manjši zaplet. 
Dvomom o politični legitimnosti Conteja so se pridružile nejasnosti o akademskem curriculumu. Njegova biografija se je 
pokazala kot prenapihnjena, vanjo so bile vključene nekatere dvoumne formulacije o izpopolnjevanju v tujini. New York 
Times je objavil, da se pravnikovo ime »ne pojavlja v arhivih« univerze, »ne kot študenta ne kot člana fakultete«. V bistvu ni 
šlo za falsifikat, temveč za preveč svobodno navajanje. 
Tehtnejše so pomisli o tem, da je imenovani bolj tehnična kot politična figura, mimogrede, brez kakršnekoli politične in 
administrativne izkušnje. Utrjuje tradicijo tehničnega predsednika vlade, ki je Italiji dobro znana, in to je zanimiva 
kontradikcija »nove politike«. Gibanje 5 zvezd in Liga se hočeta razlikovati do dozdajšnje italijanske politike, razglašata se za 
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»vlado sprememb«, Di Maio govori o zgodovinskem prelomu, začetku »tretje republike«, inovaciji. To navsezadnje 
predstavlja program, z državljanskim davkom in enotno davčno stopnjo vred. In vendar je v izbiri 53-letnega profesorja 
zasebnega prava Giuseppeja Conteja, ki živi med rodno Apulijo, Firencami in Rimom, malo inovativnega. V preteklega četrt 
stoletja so bili na čelu italijanskih vlad številni tehnični premieri od Carla Azeglia Ciampija na začetku devetdesetih in za njim 
Lamberta Dinija, do prav nedavnih. Zmagovalni stranki sta še do včeraj protestirali proti temu. 
Eden vodilnih italijanskih političnih analitikov je komentiral, da je to, kar se rojeva, vladni direktorij. Pomeni konec 
revolucionarne faze, predstavlja kompromis o predsedniku ministrskega sveta, ki ni bil izvoljen v parlamentu. Našteto je 
paradoksalno za politični sili, ki sta vseskozi opozarjali na »štiri zaporedne premiere, ki niso bili izvoljeni«, Maria Montija, 
Enrica Letto, Mattea Renzija in naposled Paola Gentiloneja. 
No, v sredo zvečer je profesor prava Conte vstopil v predsedniško palačo in po dveurni avdienci izstopil kot mandatar. Takoj 
je pomiril z izjavo o zavedanju o evropskih obveznostih in evropskosti Italije. »Italija bo ostala v Evropi«. Toda formalni izjavi 
je sledila še ena: »Bom advokat ljudstva.« Nejasno ostaja, ali to zadnje ne pomeni uverture v protievropsko fazo, problem 
je, kaj hoče dvojica Di Maio-Salvini. 
Morda je bila izbira profesorja tako rekoč obvezna, in to ne samo zaradi navskrižnih vetov med Di Maiom in Salvinijem. 
Izbira osebe, ki pravzaprav predstavlja establišment, je bila bolj kot ne namenjena evropski javnosti in je rezultat številnih 
kritik, ki so vse vsule od vsepovsod. Podobno velja za drugi dve predlagani imeni, namreč zunanjega ministra Giampiera 
Massola in za evropskega Enza Moavera Milanesija, oba z referencami, oba predstavljata kontinuiteto. 
Mandatar bo zdaj predlagal vladni kabinet, najspornejše ime bi utegnil biti Paolo Savona. Je kandidat za ministra za 
gospodarstvo – nazadnje so ga omenjali tudi za zakladništvo – ključno pozicijo v vladi, Italija ima drugi najvišji javni dolg v 
Evropski uniji, pred njo je samo Grčija. Dvainosemdesetletni Savona je favorit Lege. Na začetku devetdesetih, v času 
Ciampijeve vlade, je bil kot minister za industrijo in trgovino prepričani Evropejec. Tačas je eden od teoretikov izstopa iz 
evrskega območja, nasprotnik bruseljskih institucij in evropskih finančnih obvez, drži se ga sloves strogega suverenista. 
Izjavil je, da so bitke z Evropsko unijo nesmiselne. »Treba je pripraviti rezervni načrt za izhod iz evra, če nočemo končati 
kakor Grčija«. Odtod strah pred destabilizacijo Italije in njenih evropskih zavezništev. 
Treba bo počakati, kot kaj se bo izkazal Giuseppe Conte. Ali bo marioneta, simbol spremembe in varuh pogodbe med 
zmagovalcema volitev, ali pa bo igral kako drugo vlogo. 

 Pogovoriti se moramo o islamofobnih politikah strahu. Dr. Aleš Črnič. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 26. maj 
2018, str. 13-14 

V bran evropski kulturi, identiteti in »našemu načinu življenja«.  
Dr. Aleš Črnič je profesor na oddelku za kulturologijo Fakultete za družbene vede 
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Nova bavarska vlada te dni po javnih institucijah izobeša križe. Bili naj bi temeljni simbol regionalne identitete, ki je menda 
ogrožena. Orbánovo sistematično strašenje pred islamom se je iz zavržnega ekscesa prelevilo v vzor mnogim, tudi našim 
desničarskim političnim silam. Muslimanski migranti in begunci naj bi bili največja nevarnost krščanski Evropi in našemu 
načinu življenja. Tik pred volitvami, na vrhuncu politične kampanje, je razširjenost sistematičnih politik strahu tudi pri nas 
nespregledljiva. Živimo v času vseprisotne kulture strahu; zdi se, kot da sta strah in iz njega izhajajoče sovraštvo postala 
najmočnejši gonili politike. 
Zgodovina ponuja množico nadvse prepričljivih dokazov, da to ne moreta biti produktivni vodili družbenega življenja. Zato 
na vsaj znosno prihodnost ne moremo računati brez uspešnega spopada s sodobno kulturo strahu pred islamom. Še 
posebej v času, ko se politične stranke goreče potegujejo za naše glasove, bi zato veljalo nekaj pozornosti posvetiti tej 
pereči problematiki. Nujno bi se bilo argumentirano pogovarjati (vsaj) o: prvič, starodavnih izvorih in genezi strahov pred 
islamom; drugič, na videz samoumevnem razumevanju evropske ali kar celotne zahodne kulture kot ekskluzivno krščanske; 
tretjič, bistvenih sestavinah te naše kulture (poleg krščanstva); in četrtič, realnih grožnjah naši kulturi in identiteti. 
Učinkovitega boja za evropsko kulturo in »naš način življenja«, ki ga vsekakor velja terjati tudi od političnih strank, namreč 
ne more biti brez razumevanja, kaj ju sploh konstituira in kaj zares ogroža. 

Islam kot strašljiva  fantazma Zahoda 

Korenine v sodobnosti zbujenih sentimentov do menda radikalno drugačne islamske kulture segajo celo tisočletje nazaj, na 
Slovenskem pa se vse do danes napajajo predvsem s spomini na turške vpade. V drugi polovici devetega stoletja so se (pod 
papežem Janezom VIII.) začeli kompleksni procesi homogeniziranja krščanstva in njegovega vzpostavljanja kot enotne 
družbene skupnosti (s transcendentalnimi utemeljitvami), ki so v svojem jedru nosili antagonizem proti muslimanom. Ti so 
se v zahodni zavesti iz ene mnogih in raznolikih skupin nevernikov postopoma prelevile v glavnega sovražnika krščanskega 
sveta, kar je konec enajstega stoletja kulminiralo v prvi križarski vojni (ki se od predhodnih roparskih pohodov veliko bolj kot 
po načinu delovanja ali izplenu loči po vodilnem bojnem klicu: Deus vult, Bog tako hoče!). Konstrukcija ideje Evrope kot 
politične skupnosti se je dokončno realizirala sredi petnajstega stoletja, ko so Osmani pod vodstvom Mehmeda Osvajalca 
zavzeli Konstantinopel, bizantinsko prestolnico in središče vzhodnega krščanstva. To je poenotilo prej stoletja radikalno 
razcepljen krščanski svet – začele so se mobilizacije proti turškemu ogrožanju Evrope, ki so v zavesti njenih heterogenih 
ljudstev prvič postale prostor skupne identitete. 
Spomini na turške vpade, pred katerimi so se naši predniki opozarjali s kresovi, da bi se lahko še pravočasno umaknili v 
obzidana cerkvena zavetja – tabore, vse do danes ostajajo živi tudi v slovenski kulturi. V odsotnosti sodobnih kontekstualnih 
refleksij predvsem nekritično obnavljajo stare stereotipe in nadaljujejo kulturne procese konstrukcije drugosti (kar v 
družboslovju imenujemo drugačenje), ki večplastno identiteto »Turka« sploščajo na manihejsko podobo, v kateri nas, ki 
smo seveda na strani dobrega, ogroža to poosebljenje zla, predvsem pa njegovo kompleksno identiteto reducirajo na 
religijo, islam. 

http://www.delo.si/sobotna-priloga/pogovoriti-se-moramo-o-islamofobnih-politikah-strahu-54231.html


Evropa se torej od svojih začetkov konstituira ne le kot krščanska skupnost, temveč tudi na način per negationem, tj. z 
določanjem, kdo in kaj nismo, kot kontrapod pa so rabili predvsem muslimani. In starodavni strahovi pred islamom kot tudi 
eksplicitno sovraštvo do muslimanov vztrajajo vse do sodobnosti. Kljub boleči očitnosti tega dejstva pa vseeno velja 
preizprašati tezo Tomaža Mastnaka (ki je pri nas prvi že sredi devetdesetih poglobljeno pisal o dotičnih problematikah v 
svoji eruditski knjigi o »kristjanstvu« in muslimanih) iz lanske tematske številke Mladine o islamu, da je to sovraštvo 
imanentno evropski identiteti in »bo z nami, dokler bo obstajala Evropa in dokler se bomo sklicevali na evropske vrednote«. 
Ekskluzivno enačenje evropskih vrednot s krščanstvom je nesporno veljalo za srednji vek, od razsvetljenskega preloma pa je 
evropska identiteta postala veliko manj enoznačna – in to dejstvo bi moralo vplivati tudi na naše dojemanje islama in 
muslimanov. 
Krščanska Evropa? 
Seveda je sodobna evropska kultura še zmeraj krščanska, o tem ne more biti (racionalno argumentiranega) dvoma. Sicer v 
veliki meri sekularizirani Evropejci še zmeraj večinsko izražamo vsaj nominalno pripadnost krščanstvu, prav tako sodobnih 
zahodnih sekulariziranih družb preprosto ne moremo razumeti brez v marsičem usodnega vpliva številnih krščanskih idej in 
konceptov na njihov nastanek in razvoj. A hkrati ne smemo spregledati dejstva, da so se številni sodobni koncepti s (tudi) 
krščanskimi idejnimi koreninami razvijali ob eksplicitnem in pogosto nadvse aktivnem nasprotovanju cerkve in da so 
sodobno obliko v smeri demokracije, svobode govora, človekovih pravic, enakopravnosti ipd. dobili šele v razsvetljenski in 
postrazsvetljenski dobi. 
Predvsem pa ne moremo zanemariti niti drugih virov, brez katerih Evrope danes preprosto ne bi bilo, vsaj predhodnih 
antičnih in poznejših renesančnih, humanističnih, razsvetljenskih ter številnih drugih. Tudi islamskih! Žal pa je v današnji 
zahodni skrajno poenostavljeni percepciji sveta osupljivo bogata racionalistična tradicija v islamski misli, ki jo je nekoč 
nadvse zgovorno ilustriral znameniti rek Ex oriente lux (z Vzhoda prihaja luč), tako rekoč popolnoma spregledana. Za njena 
velika imena je zunaj intelektualnih subkultur slišal komaj kdo. Pa bi jih veljalo podrobneje poznati. Vsaj Alija al Hasana Ibn 
al Haithama, v latinskem svetu poznanega kot Alhazena, pionirja optike in stoletja pred zahodno renesanso pionirja 
znanstvene metode. Perzijca Ibn Sino oz. Avicenno, utemeljitelja klasične medicinske vede (skupaj s Hipokratom in 
Galenom, na katera se eksplicitno opira). Pa Ibn Rushda ali Averroesa, največjega muslimanskega komentatorja Aristotela, 
ki je imel velikanski vpliv na kasnejše krščanske mislece (vključno z Akvinskim). In vsaj še Ibn Khalduna, andaluzijskega 
zgodovinarja, protosociologa in protodemografa, ki je razvil osnovni koncept družbene kohezije in ekstenzivno ter 
poglobljeno pisal o družbenih konfliktih, cikličnem razvoju civilizacij, politični ekonomiji, teoriji denarja in – petsto let pred 
Darwinom – celo o evoluciji. 
Mi pa namesto priznanja in zavestnega črpanja iz te izjemne – v določenem delu nedvomno tudi evropske – dediščine poleg 
skoraj osmih stoletij (!) cvetoče islamske civilizacije Al Andaluz na Iberskem polotoku (711–1492) sistematično pozabljamo 
tudi več kot šest stoletij (!) kontinuirane zgodovine muslimanov v Bosni. In v Litvi, kjer je veliki vojvoda Vytautas oz. Witold 
leta 1397 – v času, ko so Litvance šele pokristjanjevali – muslimanom eksplicitno podelil posebne pravice, kar jim je 
omogočilo obstoj vse do današnjih dni. Evropski muslimani povsem očitno niso zgolj sodobni begunci z razrušenega 
Bližnjega vzhoda niti ne gre samo za drugo ali tretjo generacijo priseljencev iz nekdanjih evropskih kolonij, temveč v Evropi 
beležimo dolga stoletja njihove kontinuirane, kreativne in plodne prisotnosti. 
Sekularnost in pluralizem 
Ideja o Evropi kot čisti krščanski civilizaciji je fikcija, nobena civilizacija ne obstaja sama zase, ločeno od drugih. Civilizacije se 
vedno stikajo, komunicirajo, včasih tudi konfliktno; predvsem pa se medsebojno oplajajo – in si šele s tem zagotavljajo svojo 
vitalnost in dolgoročno preživetje. Šele konec monolitne, dogmatske krščanske Evrope je pripeljal do svetovne prevlade 
Zahoda, ki temelji predvsem na modernem konceptu ločitve vrednostnih sfer, ko se različna področja družbenega in 
zasebnega življenja izvijejo izpod prejšnjega jeklenega prijema cerkve. Sekularnost je glavni razlog za novoveško prevlado 
Zahoda in nastanek današnje globalne »zahodnistične« civilizacije, kot nam je to slikovito pokazal Aleš Debeljak v knjigi, ki 
že v naslovu metaforično zariše njeno večplastno naravo: Knjiga, križ, polmesec. 
Zato ne more biti posebno presenečenje, da se pred poldrugim desetletjem burne polemike okoli vpisa krščanske dediščine 
v preambulo ustave EU niso iztekle v skladu z intenzivnimi prizadevanji papeža Janeza Pavla II., ki je leta 2003 v dokumentu 
Ecclesia in Europa eksplicitno pozval k omembi krščanske dediščine, saj naj bi ta ključno »oblikovala kulturo celine«, niti se 
niso izšle v skladu z željami evropskih Judov in muslimanov po omembi Boga. Prvo bi namreč iz simbolnih temeljev Evrope 
izključilo drugi dve abrahamski religiji, drugo pa bi (vsaj implicitno) zanikalo evropske razsvetljenske pridobitve. 
Ne spopad civilizacij, temveč sorodstvene zdrahe 
Del sveta, ki ga danes razumemo pod pojmom Evropa, ni že kar »po naravi« in od zmeraj krščanski – njegovo kristjanizacijo 
tvorijo kompleksni, neredko nasilni in pogosto protislovni procesi, ki so potekali celo tisočletje. Največja svetovna religija na 
naših tleh ni »avtohtona«, temveč prihaja z Bližnjega vzhoda – enako kot obe njeni abrahamski sorodnici, starejši judaizem 
in mlajši islam. Z njima si, kljub nekaterim evidentno različnim teološkim razumevanjem, deli duhovne korenine: istega Boga 
in skupne preroke (Ibrahim, Musa in Isa so arabska imena za Abrahama, Mojzesa in Jezusa). Stari antagonizmi med 
evropsko in islamsko kulturo povsem očitno ne izvirajo iz nepremostljivih razlik, temveč iz njunih sorodnosti, ki številna 
ostra nesoglasja šele omogočajo. Muslimanov se ne bojimo zato, ker so od nas tako radikalno drugačni, temveč ker so nam 
tako prekleto podobni. 
Sodobna srečevanja islama z Zahodom so tako veliko bolj zapletena od medijsko reduciranih črno-belih percepcij trkov med 
zaostalo, barbarsko, radikalno patriarhalno in inherentno nasilno religiozno tradicijo na eni strani z razsvetljensko, pluralno, 
svobodoljubno in demokratično kulturo na drugi. Da je realnost neprimerno bolj kompleksna od te sploščene, pogosto 
demagoške podobe, nemara najbolj zgovorno dokazuje primer Sadiqa Khana, ki je bil pred skoraj natanko dvema letoma 
prepričljivo izvoljen za londonskega župana – z izrazito levičarskim programom in kljub eksplicitno liberalnim stališčem do 



istospolnih oseb tudi s prevladujočo večino glasov menda »po naravi« izrazito konservativnih muslimanov. Hkrati pa lahko 
na drugi strani vidimo, da so številni zahodni tradicionalisti s svojim enoznačno konservativnim odnosom do sveta v številnih 
točkah srhljivo podobni islamistom, ki v imenu enega samega, edinega pravega načina življenja fundamentalistično 
nasprotujejo zahodnemu pluralizmu, temu nemara najbolj določujočemu elementu sodobne evropske in zahodne kulture 
ter identitete. 
Največja grožnja našim temeljnim vrednotam – za katere se je vsekakor vredno odločno boriti – niso muslimanski migranti 
in begunci, temveč demagoško razpihovanje strahov pred domnevno islamsko nevarnostjo. Ker – z besedami britanskega 
pisatelja indijskega rodu Kenana Malika: »Alarmizem o zatonu krščanstva spodjeda vrednote tolerance, enakosti, 
univerzalnih pravic, za obrambo katerih naj bi potrebovali krščansko Evropo. Erozija krščanstva ne bo nujno povzročila 
erozije teh vrednot. Goreče branjenje 'krščanske Evrope' pred domnevnimi barbarskimi hordami pa jo lahko.« Ne pozabimo 
tega, ko se odločamo, komu bomo podelili svoj volilni glas. 

 Konsenza v zunanji politiki ni na vidiku. Jure Kosec. Delo, Ljubljana, 28. maj 2018 
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Pri reševanju odnosov s Hrvaško in izbiranju med ZDA in Rusijo stranke v večini primerov zavzemajo previdna stališča.  
Ljubljana - Zunanjo politiko bodo v prihodnjem mandatu še naprej zaznamovali odnosi s Hrvaško, stranke, ki se potegujejo 
za (vnovičen) vstop v parlament, pa imajo na reševanje odprtih vprašanj precej različne poglede. 
Diplomati radi poudarijo, da je zunanja politika odraz ambicioznosti naroda in sposobnosti oblikovanja političnega in 
družbenega konsenza okoli ključnih vprašanj. V zadnjem mandatu se je po mnenju kritikov večkrat pokazalo, da Slovenija 
nima jasne zunanjepolitične strategije in da se politične stranke niso niti pripravljene niti sposobne poenotiti o njenih 
prioritetah. 
Pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami smo osmim parlamentarnim strankam in dvema zunajparlamentarnima, ki jim 
javnomnenjske ankete napovedujejo največ možnosti za preboj v državni zbor, postavili štiri vprašanja s področja zunanje 
politike. Prva tri so se nanašala na reševanje problemov s Hrvaško, pri čemer nas je zanimalo, kaj si mislijo o sodnem 
reševanju arbitražnega vprašanja in spora glede nadaljevanja sodnih postopkov proti LB in NLB in ali je rešitev obeh mogoča 
tudi z dvostranskimi pogovori. Pri zadnjem vprašanju pa smo želeli izvedeti, kolikšen pomen stranke pripisujejo ohranjanju 
dobrih odnosov z ZDA oziroma Rusijo v času, ko napetosti med velesilama znova nevarno naraščajo. 
Odgovore so nam posredovale vse stranke z izjemo Slovenske demokratske stranke (SDS), v kateri niso želeli pojasnjevati 
stališč, ki so jih, kot so zapisali v odzivu, že večkrat javno pojasnjevali. Odgovore smo poskušali poiskati v njihovem volilnem 
programu, a jih, razen v enem primeru, nismo našli.  
Dvom o učinkovitosti tožb 
Na podlagi prejetih odgovorov strank lahko razberemo, da poenotenja glede ključnih vprašanj slovenske zunanje politike 
med strankami ni. Še največji politični konsenz obstaja pri vprašanju tožbe proti Hrvaški zaradi sodnih postopkov proti LB in 
NLB, kjer se vseh devet strank načeloma strinja z vložitvijo tožbe na Sodišču EU, sploh če rešitev ne bo mogoča z mediacijo 
evropske komisije, za katero jo je zaprosila Slovenija. Večina strank se strinja tudi z vložitvijo tožbe na Sodišče EU zaradi 
hrvaškega nespoštovanja odločitve arbitražnega sodišča. Se pa vsaj v dveh bolj ali manj odkrito sprašujejo, ali bo ta uspešna. 
V Listi Marjana Šarca so nam odgovorili, da je odločitev o tožbi »na zalogo sprejela že obstoječa vlada«. Prepričani so, da bi 
bilo o tem vprašanju treba ponovno razmisliti po 18. juniju, ko se pričakuje odločitev komisije o pritožbi Slovenije, »tudi na 
podlagi dodatnih informacij iz Bruslja oziroma Luksemburga«. O uspehu tožbe odkrito dvomijo v Levici, kjer opozarjajo, da 
Slovenija tudi ob morebitni zmagi na sodišču Hrvaške ne bo mogla prisiliti v spoštovanje arbitraže »drugače kot s poštenim 
političnim dogovorom«. Za tožbo ali proti njej se izrecno niso opredelili tudi v Slovenski ljudski stranki (SLS), kjer poudarjajo, 
da bi pri tem vprašanju morali iskati rešitve, ki bi zadovoljile obe vpleteni strani. 
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V članicah dosedanje koalicije, torej v Stranki modernega centra (SMC), Socialnih demokratih (SD) in Desusu, so prepričani, 
da Slovenija v danem položaju nima druge možnosti, kot da uveljavitev arbitražne razsodbe doseže po sodni poti. »Hrvaška 
ima še vedno možnost spremeniti svoje stališče, sicer pa je tožba neizogiben in logičen korak,« so nam odgovorili v SMC. S 
tožbo proti Hrvaški se strinjajo tudi v opozicijski Novi Sloveniji (NSi), v Stranki Alenke Bratušek (Sab) ter v stranki Dobra 
država (DD). 
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Večina strank se načeloma zavzema za dialog s Hrvaško, v večini (SMC, LMŠ, SD, Desus, SLS, Levica) tudi poudarjajo, da je 
pogoj zanj hrvaško spoštovanje mednarodnopravnih obveznosti – torej arbitražne razsodbe. Da je rezultate mogoče doseči 
zgolj po sodni poti, izrecno poudarjajo samo v NSi, medtem ko so v Sabu prepričani, da bo Slovenija v primeru vložitve tožbe 
proti Hrvaški to tudi dobila. V Dobri državi na naše vprašanje niso izrecno odgovorili, so pa poudarili, da je treba prekiniti 
»histerijo nenehnega ukvarjanja s Hrvaško«, češ da je takšna zunanja politika »zgrešena in z vidika naših nacionalnih 
interesov povsem nekoristna«.  
Izbira je, izbire ni 
Pri zadnjem vprašanju, ali so za Slovenijo pomembnejši dobri odnosi z ZDA ali Rusijo, sta v ospredje vsaj malo stopila 
politična ideologija in svetovni nazor. Čeprav je večina strank vztrajala, da so v interesu slovenske države dobri odnosi z 
obema velesilama, so iz njihovih odgovorov razvidne razlike v tem, kolikšno pomembnost pripisujejo enim in drugim. 
V SMC so prepričani, da pred Slovenijo »ni nobene izbire ali dileme« in da je odločitev o tem vprašanju padla že na 
referendumih o vstopu v EU in Nato leta 2003. V LMŠ in NSi pravijo, da so bili odnosi z ZDA v zadnjih letih zanemarjeni. V 
Desusu poudarjajo, da »skupne civilizacijske korenine, varnostni in gospodarski interesi« med EU in ZDA ne izključujejo 
ohranjanja dobrih odnosov z Rusijo. V SD opozarjajo, da je z obema državama pomembno oblikovati in krepiti strateško 
partnerstvo in skupne vrednote, medtem ko v SLS posebej poudarjajo, da je Rusija pomembna gospodarska partnerica, ki 
prinaša tudi veliko delovnih mest. 
Najbolj izstopajoča stališča do tega vprašanja imajo Levica, Dobra država in, sodeč po njihovem volilnem programu, SDS. V 
Levici se zavzemajo za »protiimperialistično zunanjo politiko«, zaradi katere ne pričakujejo posebnega poslabšanja odnosov 
z ZDA (med primeri takšne politike navajajo tudi odpravo sankcij proti Rusiji). Stališče Dobre države je, da Slovenija še nikoli 
ni imela »tako enostransko in prorusko usmerjene politike«, kot jo ima zdaj, odgovornost za to pa pripisujejo predvsem 
zunanjemu ministru Karlu Erjavcu. Podobno menijo tudi v SDS, kjer zagovarjajo nekakšen preporod odnosov z ZDA. V 
njihovem volilnem programu piše, da morajo ZDA v prihodnjem mandatu »spet postati najpomembnejša partnerica 
Slovenije zunaj EU«, v odnosih z Rusijo pa mora nedvoumno zastopati interese EU. 

 Poglabljanje krize, zahtevajo odstavitev Mattarelle. T. V., STA. Delo,  Ljubljana, 28. maj 2018  
http://www.delo.si/novice/svet/za-mattarello-zahtevajo-ustavno-obtozbo-54525.html  
Predsednik Italije Sergio Mattarella naj bi se sestal z nekdanjim visokim predstavnikom Mednarodnega denarnega sklada 
Carlom Cottarellijem, ki naj bi skušal oblikovati tehnično vlado.   
Rim – V nedeljo je spodletel poskus, da bi Giuseppe Conte, kandidat Lige in Gibanja petih zvezd, sestavil novo italijansko 
vlado, ker Mattarella ni sprejel predloga za gospodarskega ministra. Conte je Mattarelli po nekaj dnevih zastojev pri 
oblikovanju nove vlade predložil ministrsko ekipo, a je ta zavrnil njegov predlog, saj se ni strinjal, da bi minister za 
gospodarstvo in finance postal 81-letni evroskeptik Paolo Savona. Conte je zato vrnil mandat za mandatarja. 
Mattarella je dejal, da ni mogel podpreti takšne vlade, saj bi imenovanje Savona lahko pomenilo izstop Italije iz evro 
območja. To pa je po njegovi oceni strateškega pomena za Italijo, zato mora, kot je dejal, ohraniti takšno pridobitev Italije. 
Dejal je še, da se bo zelo hitro odločil, ali bodo potrebne nove volitve. 
Luigi Di Maio, predsednik Gibanja petih zvezd, je Matarello obtožil, da je povzročil ustavno krizo. Pozval je k ustavni obtožbi 
predsednika v skladu z 90. členom ustave, ki parlamentu omogoča, da od predsednika zahteva odstop že z navadno večino. 
Če parlamnet izglasuje poziv, ustavno sodišče nato odloči, ali bo predsednik ustavno obtožen ali ne. »Želim, da o tej ustavni 
krizi odloča parlamnet in da se predsedniku sodi,« je dejal Di Maio in pojasnil, da bi bila takšna poteza nujna, da bi tako 
preprečili reakcije prebivalstva na Mattarellovo potezo. Lahko bi prišlo tudi do protestov, je opozoril Di Maio.  
Berlusconi mu očita pomanjkanje odgovornosti 
Njegove besede so naletele na burne odzive. Vodja konservativne Naprej Italija, nekdanji premier Silvio Berlusconi je 
Gibanju pet zvezd očital pomanjkanje odgovornosti. Poleg tega zdaj čaka na naslednjo potezo predsednika. Njegova stranka 
se ne boji novih volitev, je še dejal Berlusconi v nedeljo zvečer. V procesu iskanja nove vlade je namreč Berlusconiju potekla 
prepoved opravljanja javnih funkcij in bi se spet lahko potegoval za sedež v parlamentu in položaj predsednika vlade. 
Kritičen do izjav Di Maia glede Mattarelle je bil tudi začasni vodja socialdemokratov Maurizio Martina. Di Maiov »napad na 
predsednika in demokratične institucije je nezaslišan. Mattarella je branil interese vseh Italijanov in za to smo mu hvaležni,« 
je dejal Martina.  
Liga za nove volitve 
Predsednik Lige Matteo Salvini se je medtem zavzel za nove volitve. »V demokraciji, če smo še demokracija, obstaja samo 
ena stvar, to je, da odločijo Italijani,« je povedal v nagovoru svojih podpornikov. 
Po poročanju Reutersa je Mattarella nato za danes na pogovor poklical Cottarellija, takšen poziv pa naj bi pomenil, da bi ga 
lahko zaprosil, naj sestavi tehnično vlado. Večina strank je sicer v preteklosti že napovedala, da takšne vlade ne bo podprla 
in da bodo vztrajale pri novih volitvah. 
64-letni Cottarelli je delal v Mednarodnem denarnem skladu od leta 2008 do leta 2013 in je postal znan kot »gospod 
škarje«, saj si je prizadeval za zmanjšanje javne porabe v Italiji. 

 Begunci najbolj koristijo desnici. Novica Mihajlovič. Delo, Ljubljana, 30. maj 2018  
http://www.delo.si/novice/svet/begunci-najbolj-koristijo-desnici-55464.html 
Koliko beguncev in migrantov v Bosni in Hercegovini čaka na odhod proti zahodu in kdo so ti ljudje?  
Sarajevo – Jasmin Ahić, prodekan na Fakulteti za kriminalistiko Univerze v Sarajevu, po službeni dolžnosti tudi v sodelovanju 
z državo podrobno spremlja migrantske tokove v Bosni in Hercegovini ter regiji. 
Pojasnil nam je, da begunce, ekonomske migrante in ilegalne migrante v BiH obravnavajo z manj strahu kot v številnih 
evropskih državah. Zato obstaja več vzrokov, od tega, da se pripadniki vseh narodov v BiH še dobro spominjajo, kako je biti 

http://www.delo.si/novice/svet/za-mattarello-zahtevajo-ustavno-obtozbo-54525.html
http://www.delo.si/novice/svet/begunci-najbolj-koristijo-desnici-55464.html


begunec, dejstva, da so številni Bosanci in Hercegovci tudi sami ekonomski migranti, do tega, da je BiH tudi muslimanska 
država.   
V Sloveniji so begunci ena glavnih predvolilnih tem. Menda jih je veliko v BiH, je strah upravičen? 
Poglejmo relevantne številke. Res je, da v Grčiji v taboriščih v smeri proti Makedoniji še vedno čaka 40.000 ljudi. Točno je, 
da v makedonski Gevgeliji ni niti 500 ljudi v taboru Tabanovci. Točno je tudi, da je v Srbiji ostalo manj kot tri tisoč ljudi, ki so 
tam ostali pred dvema letoma. V BiH pa je od januarja do včeraj prišlo natančno 4459 migrantov, toliko je registriranih 
migrantov, beguncev, ilegalnih imigrantov in prosilcev za azil. Od tega jih je državo zapustilo 3000.   
Kje pa so vsi ti begunci? 
V Bihaću in Veliki Kladuši jih je zdaj skupaj 700, 400 v Salakovcu pri Mostarju in 400 v Sarajevu. Zdaj jih je v naši državi skupaj 
1500. Število prebežnikov ni toliko težava, kot je težava doseči dogovor med državami na tej novi balkanski poti, kako 
odgovoriti na te posamezne ali manjše skupinske prehode meja. To je za BiH težava, kot bo težava, a manjša, za Slovenijo. 
Dvomim, da se bo na slovenski meji nabralo kaj več ljudi kot manjše skupine.   
BiH kot država slabo deluje. Kako naj takšna država dobro varuje svoje meje? 
Težava BiH je, da se nihče ni pripravljal na prehode skupin ljudi, ki mejo prestopajo po rekah. Edini mehanizem, ki ga imajo 
obmejni organi, je odvračanje. Imamo od dva do deset migrantov na dan, ki mejo prestopajo na različnih točkah, v 
preteklosti jih je bilo tudi po sto in več. BiH je prvič v takšni vlogi, kljub temu nam dosedanje število prišlekov ni povzročalo 
veliko težav. Utemeljeno pa je vprašanje, kaj se bo zgodilo in kako naj ravnajo države na tej poti, če se bo na pot podalo 
tistih 40.000 ljudi iz Grčije.   
Kako nevarni so ti ljudje? Nas bodo res vse posilili in nam vsilili svojo vero, kot svarijo nekateri politiki? 
Večina ekonomskih migrantov prihaja iz Afganistana, svoje dokumente nenehno mečejo stran, kar je po svoje logično, če 
želijo doseči svoj cilj. Pri strašenju pa gre za to, da so ti ljudje večinoma muslimani. Tudi pri nas so izgubljeni, čeprav so 
veseli, da so prišli med muslimane. Uradni podatki države pa kažejo, da ne obstaja velika nevarnost, da bi bili ti ljudje 
vpleteni v kazniva dejanja, obravnavanih je nekaj deset prekrškov. V zadnjih štirih mesecih se niti tisti, ki so lačni, niso 
zatekli v kraje iz trgovin in podobno. Obstaja pa strah za zdravstveno stanje te populacije, če ne dobi ustreznih higienskih 
pogojev.   
Idealno za stereotipiziranje drugačnih od nas? 
Sam sem danes prvič v zadnjih mesecih, ko se vsak dan ukvarjam s temi ljudmi, videl migranta, ki berači. Gre za dinamično 
in raznovrstno populacijo, a podatki kažejo, da niso neki veliki vir varnostnih tveganj. Ocenjevanje teh tveganj je delo za 
stroko, ne za medije in dnevno politiko, čeprav se politikom zdi mikavno zlorabljati to temo za njihove interese.   
Torej migranti za Evropo niso nevarni?  
Ni izključeno in ne smemo izključiti, da v tej množici ljudi, ki tudi po več let potujejo, ni kakšnega spečega terorista. Nikoli ne 
bomo vedeli, kdo od teh mladih ljudi, ki bežijo z vojnih območij Sirije in Iraka, je bil udeležen v bojih. Skoraj gotovo je 
marsikdo med njimi moral biti v kakšnih vojnih ali podpornih enotah. Te možnosti ni mogoče zanemariti, zato je pomembna 
registracija teh ljudi in nekakšno spremljanje, kaj se z njimi dogaja.   
Evropa se je nagnila močno na desno. Orbán je čez noč iz obrobnega diktatorja postal nekdo, ki je vzor drugim. Je 
napačen vtis, da migranti najbolj koristijo desnici? 
Zelo verjetno imate prav. Ta tema najbolj koristi desnici. V BiH smo imeli škandalozni incident v varnostnem sistemu, ko je 
nekdo znotraj sistema, ki spada na desni pol, povzročil spor med dvema kantonalnima policijama zaradi preselitve petih 
avtobusov ljudi v Hercegovino s tezo, da se z muslimani spreminja narodnostna sestava na tem območju.   
So begunci lahko priložnost tudi za levico? 
BiH je posebna, ker smo ne tako dolgo tega bili tudi sami begunci in smo na stiske teh ljudi bolj občutljivi. Begunci so 
priložnost tudi za levo usmerjene ljudi, da pokažejo svojo človečnost. Tega je v Sarajevu mogoče videti veliko, ljudje 
beguncem dajejo ključe od stanovanj in hiš, gostinci jim darujejo hrano in podobno. To je priložnost, da na površje priplava 
tudi človeški humanizem, ki iz Bosne še ni izginil. 

 Institut Jožef Stefan ne podpira stališč Matjaža Gamsa. Be. B., Mo. Z. Delo,  Ljubljana, 30. maj 2018  
http://www.delo.si/novice/slovenija/institut-jozef-stefan-ne-podpira-stalisc-matjaza-gamsa-55676.html  
Na očitke, da so sporne izjave državnega svetnika, ki je v posvetu med drugim povezoval liberalizacijo žensk z zmanjšano 
rodnostjo, hkrati stališča znanosti, pri Institutu zavračajo.  
Ljubljana - Državni svet je prejšnji teden organiziral posvet, katerega naslov je že pred samim posvetom prebudil javnost –
 Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. Gams je v nastopu krivdo za nizko rodnost pripisal med drugim 
»liberalizaciji žensk, kontracepciji, splavu, ženskim pravicam, šolanju žensk, prepovedi preveč aktivnega moškega 
osvajanja…« 
Po tem, ko se je od posveta že distanciral državni svetnik in sindikalist Branimir Štrukelj, ki je tudi druge svetnike pozval, da 
se od »šokantno nazadnjaških trditev svetnika Matjaža Gamsa« oddaljijo, se je zdaj odzval tudi Institut »Jožef Stefan«. 
Matjaž Gams je zaposlen na Inštitutu Jožef Stefan kot vodja vodja Odseka za inteligentne sisteme in Inženirske akademije 
Slovenije. V državni svet je bil izvoljen kot predstavnik različnih društev, povezanih z znanostjo. V medijih so se nekateri 
začeli spraševati, če niso njegova stališča obenem tudi stališča celotne znanosti.  
»V imenu svojih sodelavk in sodelavcev izjavljam, da Institut »Jožef Stefan« ne podpira stališč prof. Gamsa, izrečenih v 
Državnem svetu, z njimi nikakor ni povezan ter jih zavrača. Naj še dodam, da Institut »Jožef Stefan«, kot osrednja slovenska 
raziskovalna organizacija na naravoslovno-tehniškem področju in tudi pomembno kulturno središče, ne preprečuje svojim 
sodelavcem, da bi svobodno nastopali v javnosti in predstavljali svoje poglede na različne družbene pojave ali izkazovali svoj 
svetovni nazor. Stališča posameznikov zatorej ne morejo biti sprejeta kot stališča vseh drugih članov Instituta ali kar kot 
uradno mnenje Instituta,« je zapisal direktor Instituta »Jožef Stefan« Jadran Lenarčič. 
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Matjaž Gams: »Mehanizmi za zmanjševanje rodnosti so liberalizacija žensk, kontracepcija, splavi, ženske pravice, šolanje 
žensk, prepoved preveč aktivnega moškega osvajanja, siljenje žensk v moške vloge in moških v feminirane vloge, oteževanje 
materinstva in otroštva. Pomembno je, da se otrok 'ne splača več', da je z njim ogromno dela, stroškov, težav in malo 
neposredne spodbude. Sem sodi tudi permisivna vzgoja, poveličevanje homoseksualnosti itd. Tudi prepoved fizičnega 
kaznovanja sodi v ta sklop.«  
Na »zlovešči in tendenciozni naslov« posveta so pred njim v pismu za javnost opozorili intelektualci s prvopodpisanimi Nino 
Perger, Borisom Vezjakom, Metke Mencin Čeplak Mojco Dobnikar in Vlasto Jalušič. Med drugim so zapisali, da je koncept 
posveta »somišljeniško zborovanje, ki s kako strokovnostjo nima zveze«. Podpisniki, kot so zaključili, odločno protestirajo 
»proti aktivnemu vključevanju državnega sveta v volilno kampanjo in politični zlorabi tega parlamentarnega telesa za 
strankarske in ideološke cilje«. 

 Budimpešta stopnjuje ksenofobijo.  Z. R. Delo, Ljubljana, 30. maj 2018  
http://www.delo.si/novice/svet/budimpesta-stopnjuje-ksenofobijo-55622.html  
V parlametu je zakon, ki bo kriminaliziral vsakršno pomoč beguncem in iskalcem azila.   
Budimpešta – Madžarska vlada je v parlament poslala predlog zakona, ki predvideva do leto dni zapora za osebe ali skupine 
na Madžarskem, ki pomagajo nezakonitim migrantom oziroma tistim, ki ne izpolnjujejo pogojev za vložitev prošnje za azil. 
Predlog zakona predvideva kazen tudi za tiskanje in razpečevanje letakov, ki prosilce za azil oskrbujejo z zanje potrebnimi 
informacijami. 
Po predvidevanjih naj bi madžarski parlament, kjer ima vladajoči Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana 
dvotretjinsko večino, zakon sprejel še do poletja. Predlog zakona, znan kot Stop Soros po ameriškemu milijarderju 
madžarskega porekla Georgeu Sorosu, ki financira različne nevladne organizacije in izobraževalne ustanove, navaja, da 
»tistim, ki zagotavljajo finančna sredstva ali redno opravljajo navedene organizacijske aktivnosti, grozi do leto dni zapora«. 
Prav Soros je te dni izjavil, da mora Evropa najprej rešiti migrantsko krizo, če se hoče ohraniti kot celota, ter ukiniti predpise, 
ki predvidevajo, koliko migrantov mora sprejeti posamezna članica Evropske unije. A vsekakor mora omogočiti spreem 
legalnih migrantov. 
Zakonodaja bo prosilcem za azil odrekla ključno pomoč ter dodatno razplamtela javni diskurz in ksenofobično 
naravnanost.  
»Potrebujemo akcijski načrt, da obranimo Madžarsko in to je paket zakonskega predloga Stop Soros,« je še zapisano v 
predlogu zakona, ki ga je pripravilo madžarsko ministrstvo za notranje zadeve. Ob tem ministrstvo pojasnjuje, da so 
nekatere mednarodne ali madžarske organizacije pomagale nezakonitim migrantom pri vstopu na Madžarsko, zaradi česar 
je njihovo »sankcioniranje upravičeno«. 
Kazen za tiste, ki jih skrbijo človekove pravice 
»Madžarska varnost mora biti na prvem mestu,« je ob predstavitvi zakona dejal državni sekretar Csaba Domotor in dodal, 
da predlog zakona odraža voljo ljudi, ki so jo izrazili na parlamentarnih volitvah 8. aprila. Visoki komisariat Združenih 
narodov za begunce (UNHCR) je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI Budimpešto že pozval, naj umakne predlog 
zakona in opozoril, da bo zakonodaja prosilcem za azil odrekla ključno pomoč in usluge ter dodatno razplamtela javni 
diskurz in ksenofobično naravnanost. UNHCR je še posebej izrazil zaskrbljenost, ker se je vlada načrtno usmerila proti tistim, 
ki iz izključno humanitarnega vidika pomagajo prosilcem za azil. 
Odzval se je tudi madžarski Helsinški odbor in opozoril, da madžarska vlada grozi s kaznimi tistim, ki se zavzemajo za 
človekove pravice. Zaskrbljenost zaradi predlagane zakonodaje Stop Soros so izrazili tudi v Bruslju in evropskem 
parlamentu, kjer je Fidesz sicer član Evropske ljudske stranke, največje politične skupine v parlamentu. 

 Nov poskus, da politiki sestavijo vlado. T. V., STA. Delo, Ljubljana,  30. maj 2018 
http://www.delo.si/novice/svet/nov-poskus-da-politiki-sestavijo-vlado-55766.html 
Mandatar za sestavo italijanske vlade je bil ponovno pri predsedniku države.  
Rim – Mandatar za sestavo italijanske vlade Carlo Cottarelli je po novem sestanku pri predsedniku države Sergiu Mattarelli 
po poročanju italijanskih medijev ugotovil, da obstajajo »nove možnosti za vlado, ki bi jo sestavljali politiki«. Glede na te 
okoliščine in pretrese na finančnih trgih se je sedanji mandatar v soglasju s predsednikom države odločil, da bo počakal na 
»morebiten razvoj«.  
Po sestanku je postalo očitno, da se bodo v Rimu začela nova pogajanja o politični vladi med Ligo in Gibanjem 5 zvezd. Po 
oceni poznavalcev Cottarellijeve besede pomenijo, da za zdaj ne bo predložil seznama ministrov za tehnično vlado. 
Iz urada predsednika države so sporočili, da bosta tako predsednik države kot mandatar počakala, dokler ne bo jasno, ali se 
lahko doseže nov dogovor med strankami za sestavo vlade. Ni znano, na katere stranke se to nanaša. 
Vodja gibanja Luigi Di Maio je pred tem sporočil, da je pripravljen na nove pogovore s predsednikom države o sestavi vlade 
s skrajno desnim taborom. »Pripravljeni smo premisliti o svojih stališčih,« je dejal Di Maio in dodal, da je tudi pripravljen 
preklicati svojo zahtevo za postopek odstavitve Mattarelle, ki ga tako Liga kot Gibanje 5 zvezd obtožujeta, da bojkotira 
sestavo politične vlade.  
Liga za predčasne volitve 
Prvi mož Lige Matteo Salvini na nova pogajanja o vladi, ki bi jo sestavljala njegova stranka in Gibanje 5 zvezd, medtem ni 
pripravljen in se je že zavzel za takojšnje predčasne volitve. »Gre za vprašanje časti,« je dejal. Hkrati je izključil, da bi bile 
volitve julija, saj imajo Italijani po njegovih besedah pravico do poletnih počitnic. 
Ligi se podpora povečuje 
Na morebitnih predčasnih volitvah bi ponovno prepričljivo slavili Liga in Gibanje 5 zvezd, kažejo zadnje javnomnenjske 
ankete. Podpora Ligi je po eni anketi zrasla za osem, po drugi pa za deset odstotnih točk v primerjavi z 17,5 odstotka glasov, 
kolikor jih je stranka prejela na volitvah 4. marca. Podpora gibanju ostaja okoli 33 odstotkov, kolikor jih je prejela na 
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volitvah.  
Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na vire pri gibanju, naj bi obe stranki zdaj poskušali doseči kompromis glede novega 
imena za ministra za gospodarstvo. Mattarella je minuli teden zavrnil, da bi v vladi, ki bi jo sestavila gibanje in Liga, vodenje 
gospodarskega ministrstva prevzel 81-letni evroskeptik Paolo Savona. 
Italijanski predsednik je nato v ponedeljek mandat za sestavo nove vlade zaupal ekonomistu Cottarelliju, nekdanjemu 
ekonomistu Mednarodnega finančnega sklada (IMF). Morebitni Cottarellijevi tehnični vladi nasprotujeta tako Liga kot 
Gibanje 5 zvezd, ki imata v parlamentu večino in sta že napovedala, da bosta bojkotirala njegovo vlado.  

 Spomin na krizo. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana,  31. maj 2018, str. 1 
http://www.delo.si/mnenja/komentarji/spomin-na-krizo-55699.html   
Ker dovolj močnih evropskih vzvodov za krizno reševanje Italije ni, je njena usoda odvisna od nje same.  
Kar nekaj let je veljalo, da je najhujših dolžniških težav konec in da je glavna naloga območja z evrom priprava na 
preprečevanje prihodnjih kriz. Španija je utrjena, na Portugalskem se vlada socialista Antónia Coste rešuje varčevalnih spon, 
ciprske težave so poniknile, Irska ima spet veliko rast. Še Grčija, ki ima zaradi razsežnosti svojih težav poseben status, 
razmeroma uspešno končuje tretji rešilni program in se pripravlja na čas, ko ne bo več odvisna od milosti upnic. 
Grozeča italijanska kriza je obudila neprijetne spomine na čase, ko se je ugibalo o preživetju evra in so na dramatičnih 
nočnih zasedanjih sprejemali orjaške rešilne svežnje. Težave na Apeninskem polotoku ne bi smele nikogar presenetiti. 
Analize evropske komisije, denimo, so redno opozarjale na strukturno šibkost, prevelike regionalne razlike, previsok dolg, 
bančne bilance, izgubljanje konkurenčnosti. V zadnjem letu so bili na oblasti reformatorji, kakršen je bil Mario Monti, a ti 
niso naredili dovolj. Resnici na ljubo: Italija nikoli ni bila pod tolikšnim reformnim pritiskom kot druge krizne države, tudi 
Slovenija. 
Populističnim politikom, ki so po zadnjih volitvah pred osvojitvijo oblasti, je bilo za dolgoletne strukturne težave lažje 
okrivljati EU in evro. Najtežje je priznati, da je vzrok velikih težav – doma. 
Za Italijo, niti za populistične stranke, izstop iz evra ne more biti realen scenarij. Tako kot ni bil za Portugalsko, Irsko ali 
Grčijo. Kljub temu zagovarjanje politike, ki ni združljiva s članstvom v denarni uniji, mora vznemirjati trge, ki so v takšnih 
okoliščinah manj pripravljeni financirati italijanski dolg. Čeprav je izjava evropskega komisarja Güntherja Oettingerja, da 
utegnejo trgi vplivati na odločitev volivcev, čudaška, je v njenem ozadju vsaj zrno resnice. 

 Italijanska vlada ostaja rebus. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana,  31. maj 2018, str. 3 
Kaotičen dan: Ime Carla Cottarellija, že drugega mandatarja v enem tednu, je obviselo v zraku.  
http://www.delo.si/novice/svet/italijanska-vlada-ostaja-rebus-55650.html 
»Še vedno je čas za politično vlado. Med aktivnostmi za mandatarja so se pojavile nove možnosti za to,« je komentiral 
Cottarelli. Voditelj Gibanja 5 zvezd Luigi Di Maio je izjavil, da sporni Paolo Savona ostaja kandidat za ministra, vendar ne 
gospodarskega. Prvak Lige Matteo Salvini temu nasprotuje, pravi, da je možna politična vlada samo z že predstavljeno 
vladno ekipo, ki jo je predsednik države zavrnil. 
Še popoldne je bilo na pogajalski mizi več hipotez: recimo podelitev mandata predstavniku Lige Giancarlu Giorgettiju ter 
vladna koalicija Gibanja 5 zvezd in skrajno desne Lige. Za tehnično vlado se je izkazalo, da ni toliko težav s sestavljanjem 
ministrske ekipe, temveč z nelegitimnostjo – izvršna oblast brez podpore parlamenta bi pomenila tveganje, da Italija potone 
v podobno krizo kot leta 2011. Takšna rimska garnitura ne za EU ne za ECB ne bi bila ustrezna sogovornica, s tehnično vlado 
brez zaupnice parlamenta bi se zrušilo tudi zaupanje trgov.   
Skušnjava volitev 
Mediji so čez dan poročali o signalih Silvia Berlusconija (Naprej, Italija), Mattea Renzija (Demokratska stranka) in tudi 
Salvinija, medtem ko je Di Maio, ki je na začetku tedna zahteval uvedbo postopka za odstavitev predsednika republike, 
zahtevo umaknil in napovedal sodelovanje s Kvirinalom. Nakar je predsednik Sergio Mattarella ponudil še eno možnost, 
mandatarstvo Cottarellija za en dan potisne vstran, medtem pa stranke poiščejo rešitev. Aktualna ostaja skušnjava volitev, 
Di Maiovo populistično gibanje in še bolj Salvinijeva nacionalistična Liga si obetata, da bosta z vnovičnimi volitvami le 
pridobili. 
Italijanski mediji so poročali še o obuditvi možnosti vladne koalicije Gibanja 5 zvezd in Lige, morda celo z Brati Italije Giorgie 
Meloni, glavne dedinje italijanske postfašistične tradicije, ter predsednikom vlade Giorgettijem, enim najvplivnejših 
funkcionarjev Lige. 
Vtem ko Italija tri mesece po parlamentarnih volitvah še vedno nima vlade, njene delnice padajo. Kriza se je zaostrila po 
tem, ko je predsednik republike dal veto na imenovanje evroskeptičnega ministra v vladi mandarja Giuseppeja Conteja, ta 
je v nedeljo zvečer vrnil mandat. Mattarella je potem podelil mandat ekonomistu Carlu Cottarelliju, za katerega je bilo takoj 
jasno, da ne bo dobil zaupnice poslancev. Milanski Corriere della Sera je včeraj zapisal, da se igrice, povezane s sestavo 
rimske vlade, nadaljujejo, medtem ko trgi in del Evrope, igrajo zoper Italijo. 

 Strache za omejitev prostega pretoka ljudi v EU.  Damijan Slabe. Delo, Ljubljana,  1. maj 2018, str. 7 
Avstrijski skrajno desničarski podkancler proti pravici državljanov EU, da lahko živijo in delajo v kateri koli članici.  
http://www.delo.si/novice/svet/strache-za-omejitvi-prostega-pretoka-ljudi-v-eu-55626.html  
Svobodna izbira kraja bivanja in prosti pretok ljudi sta dve izmed ključnih svoboščin, ki veljajo na skupnem evropskem trgu 
in v Evropski uniji. Skupaj s prostim pretokom blaga, kapitala in storitev si unije brez tega praktično ni več mogoče 
predstavljati. 
Vsak državljan EU ima zato po veljavnih evropskih pravilih pravico izbirati, v kateri izmed članic, in ne le v svoji ožji domovini, 
bo prebival in delal. Ob skupni valuti in odpravljenih notranjih mejah v tako imenovanem schengenskem prostoru je to med 
državljani EU tudi ena izmed najbolj priljubljenih pravic. 
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Toda avstrijski podkancler in vodja skrajno desničarsko-populističnih Svobodnjakov (FPÖ) Heinz-Christian Strache zdaj to 
pravico, kot piše Spiegel, postavlja pod vprašaj. Ker naj bi »v sedanji obliki« v EU menda ne bila več »času primerna«.   
Omejevanje evropskih svoboščin 
Kaj je »času primerno«, je seveda zelo umestno vprašanje. Zlasti v razmerah, ko se Evropska unija ne le iz strahu pred 
begunci, ampak pogosto že kar pred vsem tujim, pod vse večjim vplivom skrajno desničarskih politikov vse bolj »orbanizira« 
in zapira. Z njim bi se morali v EU veliko več ukvarjati, kar zagotovo velja tudi za pobudo avstrijskega podkanclerja in 
predsednika sovladajočih Svobodnjakov, ki se mu na lepem zdi neprimerna ena izmed štirih ključnih evropskih svoboščin. 
»Ker naj bi imela svobodna izbira kraja bivanja,« kot je dejal med eno izmed razprav na Dunaju, »tudi negativne posledice za 
trg delovne sile, saj vodi v izpodrivanje kadrov.« Številne dobro izobražene, »visoko kvalificirane ljudi, ki dobro zaslužijo, 
namreč potiska v brezposelnost, ker jih izpodriva cenejša delovna sila«. Večkrat bi morali zato po Strachejevem prepričanju 
javno razpravljati, »ali ni slabo za skupen evropski razvoj, če se ves intelektualni in dobro izobraženi potencial iz vzhodne 
Evrope preseli v zahodno«. Evropska unija bi zato morala po njegovem poiskati »vsaj delen način reguliranja te svoboščine, 
če naj najdemo za vse boljšo rešitev«.   
Krčenje socialne pomoči 
Da bi bil signal, ki ga nova desnosredinska vladajoča koalicija pod vodstvom kanclerja Sebastiana Kurza (ÖVP) in 
podkanclerja Stracheja (FPÖ) pošilja Bruslju še bolj jasen, so na Dunaju ta teden poskrbeli še z dvema ukrepoma. Najprej z 
oživljeno razpravo o možnem ponovnem navalu beguncev po tako imenovani balkanski poti in z jasnim opozorilom, da bo 
Avstrija v tem primeru povsem zaprla svoje meje, nato pa še z napovedjo novega zakona, s katerim bodo znižali oziroma 
omejili socialno pomoč beguncem, velikim družinam in tudi ostalim v Avstriji živečim tujcem, ki bodo polno minimalno 
socialno državno pomoč v prihodnje dobili le, če bodo dokazali znanje nemškega jezika. 
Nove naj bi bile predvsem občutne omejitve pomoči beguncem, ki ne bodo več mogli »že prvi dan, ko pridejo v Avstrijo, 
računati na državno socialno pomoč«, kot je dejal podkancler Strache (čakalna doba bi lahko bila tudi več let), zmanjšala pa 
naj bi se tudi sama višina pomoči. Ne sicer absolutno (še vedno bo 863 evrov), ampak za 300 evrov variabilnega dodatka za 
kvalifikacijo, ki bo izplačan le v primeru, ko bo tujec lahko dokazal, da je končal ustrezno šolanje v Avstriji in da temu 
primerno obvlada jezik.   
Do tujcev neprijazna država 
Država bo v prihodnje znižala tudi otroške dodatke oziroma pomoč za družine, in sicer tako, da zvezne dežele ne bodo več 
same odločale, ali se za vsakega otroka plača enako, ampak bodo dodatki za vsakega naslednjega otroka manjši, kar bo 
seveda prizadelo predvsem družine tujcev, ki imajo praviloma več otrok. 
Avstrija, čeprav je svojčas sprejela ogromno beguncev, pod novo vlado očitno postaja do tujcev vse bolj neprijazna država. 
Novi zvezni kancler Sebastian Kurz ob močni podpori skrajno desničarskega populista in podkanclerja Stracheja poudarja, da 
je na vsak način treba najti pravila, ki bodo preprečevala »imigracijo v avstrijski socialni sistem«. Čeprav pravni strokovnjaki 
opozarjajo, da imajo po pravu EU enako pravico do socialne pomoči vsi državljani EU in tudi azilanti, se ukrepi kar vrstijo. V 
to kategorijo očitno sodijo tudi nižanja otroških dodatkov v Avstriji gostujočim delavcem iz drugih članic EU. 
 

Dnevnik, Ljubljana 

 Z novim mandatarjem do predčasnih volitev. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana,  28. maj 2018 
https://www.dnevnik.si/1042823602/svet/italijanski-predsednik-carlu-cottarelliju-podelil-mandat-za-sestavo-vlade-  
Italijanski predsednik Sergio Mattarella je danes mandatarstvo za sestavo tehnične vlade podelil nekdanjemu visokemu 
uslužbencu Mednarodnega denarnega sklada Carlu Cottarelliju, kar pa je očitno le začasna rešitev do predčasnih volitev 
jeseni ali v začetku prihodnjega leta. 
Italijanski predsednik Sergio Matterella je danes Italijo začel pripravljati na predčasne volitve. Proti volji večine v obeh 
domovih parlamenta je za mandatarja imenoval finančnega strokovnjaka za rezanje javne porabe in dolgoletnega vodilnega 
ekonomista v Mednarodnem denarnem skladu Carla Cottarellija. Oblikoval bo vlado strokovnjakov, ki pa skoraj gotovo ne 
bo dobila potrditve v parlamentu. Vendar ga Mattarella vseeno lahko imenuje za premierja do predčasnih volitev, v tem 
času pa bo njegova glavna naloga priprava proračuna. Italija se je tako znašla v politični krizi, potem ko je Mattarella v 
nedeljo zavrnil potrditev vladne ekipe Gibanja petih zvezd in Lige. Na prvi pogled je torej odgovoren predsednik države, ker 
vlade ni hotel potrditi zaradi kandidata za ministra za gospodarstvo, znanega zagovornika izstopa iz evrskega območja in 
velikega nasprotnika Nemčije Paola Savone. Vendar je problem tudi v tem, da Matteo Salvini, voditelj skrajno desne Lige, ni 
hotel imenovati drugega kandidata. 
Privrženci in politiki Gibanja petih zvezd in Lige, ki sta že pred desetimi dnevi sestavila koalicijsko pogodbo, obtožujejo 
predsednika Mattarello, da je z zavrnitvijo njune ministrske ekipe izvedel »državni udar«. Gibanje je pozvalo k protestom 
proti odločitvi predsednika, a obenem sta obe stranki že dvignili roke od sestave vlade in začeli pogledovati proti 
predčasnim volitvam. 
Vendar predsednik vsekakor ima možnost zavrniti predlog vladne ekipe. Ne samo, da mu jo podeljuje ustava, ampak so 
takšen veto pred Mattarello že uporabili nekateri njegovi predhodniki, denimo leta 1994 proti enemu od predlaganih 
ministrov vlade tedanjega premierja Silvia Berlusconija, ki je takoj izbral drugega kandidata. 
Kljub ustavnim pooblastilom predsednika je 31-letni voditelj Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio zahteval odstavitev 
Mattarelle. Salvini pa glavnega krivca vidi v vmešavanju tujine, ki naj bi vplivala na predsednika. »Italija ni kolonija. Nismo 
sužnji Francije in Nemčije,« je dejal Salvini, ki vidi rešitev v novih volitvah. 
Liga in Gibanje petih zvezd skupaj pred volitvami? 
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Salvini je trmasto vztrajal pri 81-letnem Savoni, čeprav je imel v Ligi nekaj odličnih ekonomistov, ki so primerni za ministra za 
gospodarstvo. Očitno je preračunal, da bo imel več politične koristi od konflikta z Mattarello. Zadnje ankete namreč kažejo, 
da ima Liga že 25-odstotno podporo, kar je kar 8 odstotnih točk več, kot je dobila na volitvah 4. marca. Prav Salvini ima 
namreč največ koristi od tega, da je EU prepustila Italijo samo sebi ob migrantski krizi v zadnjih letih. Prav zdaj je pred 
množico privržencev spet začel besneti proti »novi invaziji migrantov«, ker so jih v zadnjih dneh več kot 2000 rešili iz morja. 
Menda pa ni izključeno, da bi se Liga v tokratni predvolilni kampanji povezala Gibanjem in ne več z Berlusconijem. Salvini je 
Berlusconiju že zagrozil, da bodo prekinili sodelovanje z njim, če bodo poslanci njegove stranke Naprej, Italija glasovali za 
prehodno vlado Cottarellija.  
Vsekakor pa si je težko predstavljati predvolilno zavezništvo Gibanja in Lige, kot si je bilo težko predstavljati njuno vlado. 
Stranki imata namreč povsem različni skupini volilcev, ki sta si med seboj sovražno nastrojeni. Gibanje petih zvezd nagovarja 
revnejše prebivalce juga z obljubo o povečanju socialnih izdatkov in z univerzalnim temeljnim dohodkom, Liga pa 
razmeroma bogate prebivalce severa predvsem z obljubo, da jim ne bo več treba plačevati davkov za »lenuhe« z juga. 
Največji problem koalicijske pogodbe pa je bil, da sta obe stranki ohranili skoraj ves svoj program, tako da se je zaradi 
visokih izdatkov in nizkih davkov obetal rekorden proračunski primanjkljaj. To bi privedlo do konflikta z Brusljem. Tako so 
bili pred nekaj dnevi, ko je ta koalicija nastajala, mnogi ekonomisti prepričani, da se bo italijanska vlada, podobno kot 
Ciprasova leta 2015, na koncu prisiljena ukloniti Evropski uniji. 
Kdo je mandatar Cottarelli 
64-letni Carlo Cottarelli je nekdanji dolgoletni vodilni ekonomist v Mednarodnem denarnem skladu (MDS). Kot zagovornik 
proračunskega varčevanja je leta 2013 v levosredinski vladi demokratov premierja Enrica Lette postal komisar za zmanjšanje 
javnih izdatkov. Zaradi svojega dela in »striženja« javnih izdatkov je dobil vzdevek Gospod Škarje. Rodil se je leta 1954 v 
mestu Cremona v Lombardiji. Diplomiral je iz ekonomije na univerzi v Sieni in britanski Londonski šoli za ekonomske vede. 
Najprej se je v 80. letih zaposlil na italijanski centralni banki, leta 1988 pa je dobil prvo zaposlitev na MDS. Tam je med 
letoma 2008 in 2013 vodil oddelek za davke. Leta 2013 je bil imenovan v vlado Lette, že naslednje leto pa ga je demokratski 
premier Matteo Renzi znova imenoval v MDS, kjer je prevzel položaj izvršnega direktorja,  
pristojnega za Italijo, Malto in Grčijo. Položaj je zapustil oktobra 2017, od tedaj pa deluje na katoliški univerzi v Milanu. Pred 
volitvami in po njih je veliko javno nastopal ter opozarjal pred posledicami gospodarskega programa Lige in Gibanja petih 
zvezd. mš, sta 
Odstavitev težka 
Voditelj Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio zahteva odstavitev predsednika države Sergia Mattarelle, ki ga je na ta položaj 
izvolil parlament. Vendar je ta ukrep mogoč samo v izjemnih primerih, kot sta veleizdaja in očitno kršenje ustave. V 
parlamentu imata Gibanje petih zvezd in Liga večino za odstavitev, a o tem na koncu odloča ustavno sodišče.  

 Za EU napredek Skopja in Aten glede imena "zelo spodbuden". STA. Dnevnik, Ljubljana, 28. maj 2018  
https://www.dnevnik.si/1042823592/svet/za-eu-napredek-skopja-in-aten-glede-imena-zelo-spodbuden-  
Zunanji ministri EU ocenjujejo napredek v pogajanjih Skopja in Aten glede imena Makedonije kot "zelo spodbuden", je 
povedala visoka zunanjepolitična predstavnica unije Federica Mogherini ob prihodu na zasedanje v Bruslju. 
Zunanji ministri članic unije so imeli pred današnjim zasedanjem neformalni zajtrk z makedonskim kolegom Nikolo 
Dimitrovom. Vprašanja Makedonije sicer ni na dnevnem redu zasedanja, je pojasnila Mogherinijeva. 
Visoka zunanjepolitična predstavnica ob tem zagotavlja, da si bodo vsi prizadevali za pozitiven izid teh pomembnih pogajanj. 
Spodbudna so bila tudi sporočila ob robu nedavnega vrha EU in Zahodnega Balkana v Sofiji, ko je makedonski premier Zoran 
Zaev poročal o znatnem preboju. Grški premier Aleksis Cipras je bil sicer precej bolj zadržan. 
Dogovor o imenu je ključen za napredek Makedonije na poti v EU in zvezo Nato, saj Grčija zaradi tega vprašanja preprečuje 
nadaljnje korake države v teh procesih. 
Članice unije bodo junija odločale o začetku pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo, potem ko je Evropska komisija 
aprila po težavnem odločanju priporočila ta korak. 
Glede širitve zadržana predvsem Francija 
Navdušenja nad nadaljnjimi širitvenimi koraki ni. Zadržana je zlasti Francija zaradi pomislekov v povezavi z organiziranim 
kriminalom v Albaniji. V Bruslju ocenjujejo, da bi lahko dobre novice v povezavi z Makedonijo pomagale tudi Albaniji. 
Začetek pristopnih pogajanj je sicer šele začetek dolgega procesa usklajevanja nacionalne zakonodaje kandidatk za članstvo 
z evropskim pravnim redom. 
Hrvaška je na primer pristopna pogajanja začela oktobra 2005, članica unije pa je postala julija 2013. 
Če bi Makedonija in Grčija, ki se pogajata pod okriljem ZN, rešili spor o imenu, lahko Makedonija pričakuje tudi vabilo v Nato 
na julijskem vrhu zavezništva v Bruslju. Če ne bi bilo tega spora, bi država vabilo prejela že leta 2008 v Bukarešti. 

 Le dogovor za ime Severna Makedonija. STA. Dnevnik, Ljubljana, 29. maj 2018  
https://www.dnevnik.si/1042823855/svet/1042823855  
Republika Severna Makedonija je najverjetnejši predlog novega imena države v okviru spora med Grčijo in Makedonijo, 
naj bi se danes po poročanju makedonskega portala Telma, ki navaja diplomatske vire, strinjala zunanja ministra Grčije in 
Makedonije, Nikos Kocijas in Nikola Dimitrov. 
Dogovor obeh ministrov bosta predvidoma v sredo potrdila tudi premierja Grčije in Makedonije, Aleksis Cipras in Zoran 
Zaev. Sprva sicer le po telefonu, kasneje pa naj bi se tudi sestala ob Prespanskem jezeru, povzema Telmo srbska tiskovna 
agencija Tanjug. 
Če bi Makedonija in Grčija rešili spor o imenu, lahko Makedonija pričakuje tudi vabilo v Nato na julijskem vrhu zavezništva v 
Bruslju. Če ne bi bilo tega spora, bi država vabilo prejela že leta 2008 v Bukarešti. 
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Podobno sicer ugiba Telma, ki poroča, da bo Makedonija junija dobila datum za začetek pogajanj za vstop v Evropsko unijo 
in sicer ne glede na to, ali bodo z Grčijo sklenili dogovor ali ne. 
Spor med sosedama na Balkanskem polotoku se vleče že vrsto let in je glavna ovira Makedonije na poti v EU in zvezo Nato. 
Pogajanja potekajo pod okriljem Združenih narodov in posrednika Matthewa Nimetza, ki je ob začetku leta predlagal imena 
Republika Nova Makedonija, Republika Severna Makedonija, Republika Zgornja Makedonija, Republika Vardarska 
Makedonija in Republika Makedonija (Skopje). Cipras in Zaev pa sta sicer v sredini maja že spregovorila o predlogu iz Skopja 
- Ilindenska Makedonija. 

 Politična kriza na škornju trese finančne trge. Andrej Brstovšek, STA. Dnevnik, Ljubljana, 29. maj 2018  
https://www.dnevnik.si/1042823835/svet/guverner-italijanske-centralne-banke-svari-pred-financno-krizo-  
Negativna pričakovanja finančnih trgov glede razpleta novih italijanskih parlamentarnih volitev so se danes odrazila na 
borzah v Evropi in Združenih državah. Novi mandatar za sestavo vlade medtem še ni predstavil svoje ekipe ministrov. 
Mandatar za sestavo tehnične vlade Carlo Cottarelli danes po srečanju s predsednikom države Sergiem Mattarello v 
nasprotju s pričakovanji ni predstavil kandidatov za ministrske položaje, ampak se bo v predsedniško palačo na Kvirinalu 
ponovno podal jutri. To poraja različna ugibanja, viri v nekaterih strankah pa zdaj omenjajo možnost, da Mattarella na hitro 
razpusti parlament in volitve razpiše že za 29. julij. Politična kriza in negotovost namreč Italiji zelo škodujeta, kar se je na 
finančnih trgih danes poznalo tako močno, da so morali podporo italijanskemu gospodarstvu izražati celo v Bruslju. 
Spomin na čase, ko se je rojevala kriza 
Italijanske obveznice so doživele najhujši dan v 25 letih, dogajanje pa je nekatere analitike spominjalo na začetke največje 
krize evrskega območja pred osmimi leti. Italijanski borzni indeks je padel za 2,7 odstotka in pristal na najnižji vrednosti v 
desetih mesecih. Italija izgublja zaupanje finančnih investitorjev, ki se bojijo, da bodo nove volitve v tretjem največjem 
gospodarstvu Evropske unije prinesle še boljše rezultate evroskeptičnih Lige in Gibanja petih zvezd, ki zagovarjata tudi večjo 
javno porabo in nespoštovanje proračunskih smernic evrskega območja. Bonitetna hiša Moody's grozi z znižanjem ocene 
Italiji, dogajanje pa se je poznalo tudi na drugih borzah v Evropi in ZDA, padla je vrednost evra.  
Evropski komisar vznemiril stranke v Italiji in Bruselj 
Mattarella je morda pričakoval, da bo z imenovanjem Cottarellija za tehničnega mandatarja pomiril trge, saj gre za 
vrhunskega finančnega strokovnjaka, nekdanjega direktorja v Mednarodnem denarnem skladu. Vendar pa nima zaledja 
strank, zato je zelo malo verjetno, da bi njegova ministrska ekipa dobila potrditev v parlamentu. Do volitev bi igral le vlogo 
vršilca dolžnosti. Te naj bi bile po prvih napovedih septembra ali v začetku prihodnjega leta. Vendar bi tako dolgi negotovost 
in obenem bojazen, da se bo volilna kampanja spremenila v referendum o članstvu Italije v evrskem območju, lahko prinesli 
nasprotne učinke, kot si jih želi predsednik države. 
Evropski komisar za proračun, Nemec Günther Oettinger, je danes celo izjavil da bi negativen odziv finančnih trgov lahko bil 
koristen, saj bi italijanskim volilcem poslal signal, »naj ne izvolijo populistov z leve ali desne«. Vodja Gibanja petih zvezd 
Luigi Di Maio je komisarja pozval, naj zaradi teh besed odstopi, ker predstavljajo vmešavanje v italijansko notranjo politiko. 
V Bruslju so potem poskušali pomiriti duhove. Oglasili so se tako pri predsedniku evropske komisije kot pri predsedniku 
evropskega sveta z besedami, da je treba italijanske volilce spoštovati in jim pustiti, da se odločijo sami. A dogodek bo služil 
le kot potrdilo kritikom iz vrst Lige in Gibanja, ki trdijo, da želijo evropski lobiji diktirati italijansko domačo politiko. To se je 
po njihovem že zgodilo včeraj, ko je predsednik Mattarella zavrnil njihovega evroskeptičnega kandidata za ministra za 
finance in gospodarstvo, s čimer je padla v vodo vlada teh dveh strank, ki bi jo moral voditi akademik Giuseppe Conte. 
Pahor in Grabar-Kitarovićeva oba pri Mattareli 
Predsednik države Borut Pahor je na obisku v Rimu. Danes je za TV Slovenija dejal, da je pozitivno presenečen, da se bo jutri 
na delovnem kosilu sestal s predsednikom Sergiem Mattarello, saj ima ta trenutno zelo poln urnik. Pojasnil je, da je 
Mattarella velik prijatelj Slovenije, kar dokazujejo tudi številni dogodki, posvečeni Slovencem, ki se jih je udeležil. Pahorja bo 
jutri sprejel tudi papež Frančišek. Zanimivo je, da je na dvodnevnem obisku v Rimu v istem času hrvaška predsednica 
Kolinda Grabar - Kitarović. Tudi zanjo je Mattarella našel čas – sestala sta se danes. Po pogovorih je posebej izpostavila 
možnost povezovanja pristanišč severnega Jadrana, tudi koprskega, je poročal Jutranji list. ba, sta 

 V Italiji preiskava groženj s smrtjo predsedniku države. STA.  Dnevnik, Ljubljana, 29. maj 2018  
https://www.dnevnik.si/1042823845/svet/v-italiji-preiskava-grozenj-s-smrtjo-predsedniku-drzave-  
Italijanska policija je uvedla preiskavo zaradi groženj s smrtjo predsedniku države Sergiu Mattarelli. Ta se je poleg tega na 
družbenih omrežjih znašel pod plazom kritik, potem ko je preprečil oblikovanje evroskeptične italijanske vlade, poroča 
avstrijska tiskovna agencija APA. 
Neznanci so predsedniku, ki prihaja s Sicilije, zaželeli, da bi umrl kot njegov brat Piersanti Mattarella, ki ga je leta 1980 ubila 
sicilijanska mafija. 
Podpredsednik Evropskega parlamenta, socialdemokrat David-Maria Sassoli, je pozval k temeljiti preiskavi groženj s smrtjo 
in izrazil zaskrbljenost zaradi napetega političnega ozračja v Italiji. Kot je ocenil, stranke iščejo grešnega kozla, da bi prikrile 
svoj neuspeh pri poskusu oblikovanju vlade. 
Družbena omrežja so poleg tega preplavila do predsednika sovražna sporočila. »Mattarella je diktator, ki je izvedel državni 
udar,« se glasi več sporočil na facebooku in twitterju. Na spletu so tudi začeli kampanjo proti predsedniku države pod 
geslom Mattarella ni moj predsednik. 
S kritikami na račun Mattarelle ne varčujejo niti politiki. »Mattarella se obnaša, kot da bi Italija imela predsedniški sistem, 
ne parlamentarne demokracije,« je izpostavil predsednik dežele Benečija Luca Zaia iz vrst desničarske Lige. 
Tatjana Rojc: Predsednik ravnal v duhu ustave 
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Je pa predsednika, ki je zavrnil predlaganega evroskeptičnega finančnega ministra Paola Savono, podprlo podjetniško 
združenje Confindustria. Kot je poudaril vodja združenja Vicenzo Boccia, se z izstopom Italije iz območja evra ne gre šaliti. 
Solidarnost z Mattarello je izrazila tudi italijanska škofovska konferenca. 
Slovenska senatorka Tatjana Rojc iz vrst Demokratske stranke je ocenila, da je italijanski predsednik ravnal v duhu ustave, 
zato so napadi nanj popolnoma neupravičeni in tudi nesprejemljivi. Ob tem je zavrnila kritike in očitke, da je Mattarella kršil 
ustavo in ga je treba zato odstaviti, češ da je celo kriv za veleizdajo. Podporo in solidarnost ob grobih napadih je Rojčeva 
Mattarelli izrazila tudi v pismu. 
Tudi deželni svetnik v Trstu Igor Gabrovec iz stranke Slovenska skupnost predsednikovo ravnanje podpira. Njegov kolega iz 
Lige Danilo Slokar je po drugi strani prepričan, da je Mattarella namenoma onemogočil rojstvo nove vlade med Ligo in 
Gibanjem pet zvezd. »Priča smo pravemu udaru,« je prepričan Slokar po pisanju Primorskega dnevnika. 

 Z manipulacijami o migrantih do volilnih glasov. Dejan Karba. Dnevnik, Ljubljana, 30. maj 2018  
https://www.dnevnik.si/1042823901/slovenija/z-manipulacijami-o-migrantih-do-volilnih-glasov  
Zadnja televizijska oddaja hrvaškega skrajnega desničarja Velimirja Bujanca, na čigar škodljivo in zlorabljajoče 
“novinarstvo” opozarja tudi hrvaško društvo novinarjev, je postregla z informacijo, da naj bi v Slovenijo prek južne 
sosede kmalu prišlo 50.000 migrantov. To izmišljeno novico v Sloveniji vsakodnevno posreduje Janševa Nova24TV. 
Velimir Bujanec, ki v svoji kontroverzni pogovorni oddaji pogosto gosti tudi Slovence – poleg skorajda stalnega gosta 
Romana Leljaka sta bila med drugimi gosta tudi že predsednik SDS Janez Janša in publicist Boštjan M. Turk –, je v oddaji 
poleg ogromne številke prihajajočih migrantov postregel še z drznejšo trditvijo, da naj bi se za prihod tako zajetnega števila 
migrantov dogovorili kar slovenski premier Miro Cerar, hrvaški kolega Andrej Plenković in predsednik Evropske komisije 
Jean-Claude Juncker, in sicer v zameno za to, da Sloveniji ne bi bilo treba več prodajati Nove Ljubljanske banke (NLB). O 
slednji sicer zadnja Bujančeva oddaja, v kateri je bil gost tudi Boštjan M. Turk, pove, da je »del elite, ki je inštalirala Cerarja«. 
Temu v oddaji brez kančka dvoma pritrjuje tudi Turk, ki glede tajnega dogovora med Ljubljano, Zagrebom in Brusljem v 
oddaji pove, da je to verjetno oziroma da se to dogaja. 
Prirejali izjave migrantov v Veliki Kladuši 
Premier v odstopu Miro Cerar nam je odločno zanikal kakršno koli tajno dogovarjanje. »Informacija preprosto ne drži.« Isto 
je povedal tudi zunanji minister Karl Erjavec.  
K temu, da informacije Bujanca, ki naj bi mu jih potrdili njegovi viri s hrvaškega zunanjega ministrstva in celo iz hrvaške 
vlade, niso resnične, napeljuje tudi posnetek iz njegove oddaje Bujica (Hudournik): novinarka, ki jo je v bosansko Veliko 
Kladušo poslal Bujanec, je tam nastanjene migrante spraševala po tem, kam so namenjeni. Seveda so ji vsi naštevali države, 
skozi katere so potovali, podobno kot so naštevali tiste, skozi katere še bodo (tja do Skandinavije). Med temi so res omenili 
tudi Slovenijo, a takoj po tem, ko so izustili besedo Slovenija, je montažer Bujice izjave migrantov dobesedno odrezal. Prav 
vse, zaradi česar je zvenelo, da je ciljna destinacija njihovega potovanja Slovenija. 
Tega, da naj bi se Plenković, Cerar in Juncker »tajno« dogovorili o več deset tisoč migrantih, ki naj bi kmalu prestopili 
slovenska tla, ne vedo niti pri naši največji civilni obveščevalni varnostni službi. Prav tako ne na policiji, kjer so nam postregli 
z natančnimi podatki glede migrantov oziroma beguncev: v zadnjih sedmih dneh je policija obravnavala 244 oseb zaradi 
nezakonitega prehajanja državne meje, v vsem mesecu maju pa je policija zaradi nezakonitega prehoda države obravnavala 
832 oseb. »Glavni točki vstopa ostajata območji Bele krajine in Ilirske Bistrice, poleg tega pa je bilo 65 oseb odkritih še v 
skritih prostorih tovornih vozil.« 124 oseb od vseh so naši organi pregona takoj vrnili nazaj na Hrvaško, »štiri osebe pa so 
bile odstranjene iz države«. 
Po Piranskem zalivu še inscenirani vpad migrantov? 
Policija, ki budno spremlja dogajanje na migracijski poti proti naši državi, v prihodnjih mesecih pričakuje povečanje 
nezakonitih migracij, a vse je, kot pravijo, odvisno od ukrepanja držav v smeri priseljevanja. 
Strašenje z migranti prek lastnih medijskih ustanov, ki so jih, kot poročamo, za potrebe volilne kampanje SDS spet 
dokapitalizirali Madžari, katerih premierja Viktorja Orbana v svojih oddajah pogosto poveličuje prav Velimir Bujanec, je sicer 
stalnica Janševih medijev. Je pa zanimivo, da do sedaj niso še nič poročali o govoricah, da naj bi v drugi polovici tedna v 
bližino državne meje s hrvaške strani prispelo večje število avtobusov z migranti, opremljenimi z zemljevidi naše države. Po 
teh govoricah naj bi šlo za podobno potezo, kot jo je Janez Janša s pomočjo hrvaškega kolega Iva Sanaderja izvedel pred 
volitvami leta 2004, ko sta se dogovarjala o incidentih v Piranskem zalivu, katerih namen naj bi bil vplivati na tedanje 
slovenske parlamentarne volitve. Janša je takšne dogovore s Sanaderjem zanikal. 
Društvo hrvaških novinarjev obsoja dejanja Velimirja Bujanca 
»Društvo hrvaških novinarjev (HND) je že večkrat opozorilo na škodljive učinke 'novinarstva' Velimirja Bujanca, ki že vrsto let 
zlorablja novinarstvo za žaljive in izzivalne napade na tiste, ki ne razmišljajo tako kot on,« pravi vršilec dolžnosti predsednika 
hrvaškega društva novinarjev Denis Romac. »Bujanec manipulira, ustvarja ozračje sovraštva in nestrpnosti ter poziva k linču 
tistih, ki se zoperstavljajo nazadnjaštvu in nestrpnosti. Kar počne, z novinarstvom nima nobene zveze.« ušk 
Opozarjajo na nezakonitosti  
»Stanje v Bosni in Hercegovini, povezano z migracijskimi potmi in prihodom beguncev, je zelo zapleteno,« pravi Julija 
Kranjec iz Centra za mirovne študije v Zagrebu. »Kljub temu da so mediji pogosto poročali o tem, da je 'balkanska pot' od 
aprila 2016 zaprta, prostovoljci in organizacije, ki delujejo na tem področju, sporočajo, da se migracijska gibanja tukaj 
vendarle niso ustavila. So pa potisnjena v ilegalo. Opažamo na primer preprečevanje dostopa do azilnega sistema za tiste 
begunce, ki iščejo zaščito na Hrvaškem.« Naša sogovornica opozarja, da številna pričevanja beguncev, ki so prišli iz Srbije, 
govorijo o prekoračitvi pristojnosti oblasti (policije). »Zdi se, da hrvaška policija močno ščiti zunanje meje, saj želi izpolniti 
pogoje za vstop Hrvaške v schengenski sistem. Pri tem pa pozablja, da se to ne sme dogajati na račun človekovih pravic,« 
pravi Julija Kranjec. Ušk 
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 Mandatar za sestavo italijanske vlade ponovno pri predsedniku države. STA. Dnevnik, Ljubljana, 30. maj 2018 
https://www.dnevnik.si/1042823936/Svet/mandatar-za-sestavo-italijanske-vlade-ponovno-pri-predsedniku-drzave  
Mandatar za sestavo italijanske vlade Carlo Cottarelli se je danes dopoldne ponovno sestal s predsednikom države 
Sergiom Mattarello. Ali je bila na srečanju sprejeta kakšna odločitev, še ni znano, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Italijanski predsednik je v ponedeljek mandat za sestavo nove vlade zaupal ekonomistu Cottarelliju, nekdanjemu 
ekonomistu Mednarodnega finančnega sklada (IMF). Italijani zdaj čakajo, da ta izbere kabinet za oblikovanje tehnične vlade, 
ki pa jo mora potrditi parlament. Cottarellijevi tehnični vladi sicer nasprotujeta tako Liga kot Gibanje pet zvezd, ki imata v 
parlamentu večino, in sta že napovedala, da bosta bojkotirala njegovo vlado. 
Gibanje Pet zvezd pripravljeno na nove pogovore 
Vodja gibanja Luigi Di Maio je sicer danes po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočil, da je pripravljen na nove 
pogovore s predsednikom države o sestavi vlade s skrajno desnim taborom. 
»Pripravljeni smo premisliti o naših stališčih,« je dejal Di Maio in dodal, da je tudi pripravljen preklicati svojo zahtevo za 
postopek odstavitve Mattarelle, ki ga tako Liga kot gibanje obtožujeta, da bojkotira sestavo politične vlade. 
Prvi mož Lige Matteo Salvini na nova pogajanja o vladi, ki bi jo sestavljala njegova stranka in Gibanje pet zvezd, medtem ni 
pripravljen in se je že zavzel za takojšnje predčasne volitve. »Gre za vprašanje časti,« je dejal. 

 Zaev: Dokončni dogovor o imenu Makedonije še ni dosežen. STA. Dnevnik, Ljubljana, 30. maj 2018  
https://www.dnevnik.si/1042823928/svet/1042823928  
Makedonski premier Zoran Zaev je danes dejal, da dokončni dogovor z Grčijo o imenu Makedonije še ni dosežen. 
Napovedal je, da bosta z grškim kolegom Aleksisom Ciprasom morda še danes govorila po telefonu, v prihodnjih dneh pa 
se bosta tudi sestala. O imenu bodo v Makedoniji jeseni pripravili tudi referendum. 
»Strinjamo se glede temeljev in načel dogovora,« je danes novinarjem dejal Zaev. Ni pa dogovor še dokončno sklenjen, je 
poudaril po poročanju tujih tiskovnih agencij. Dodal je, da bo še drevi ali v četrtek po telefonu govoril s Ciprasom. »Pred tem 
ne bomo razkrili podrobnosti,« je povedal. 
Dogovor bo nato potrjeval parlament, kar bo omogočilo, da Grčija umakne blokado vabila Makedoniji v zvezo Nato. Vabilo 
bi tako lahko dobili že na julijskem vrhu zavezništva, je povedal makedonski premier. Nato bodo Makedonci o njem glasovali 
še na referendumu, ki bo po besedah Zaeva septembra ali oktobra, poroča spletni portal Balkan Inside. 
Makedonski mediji so sicer v torek pisali, da sta se zunanja ministra Grčije in Makedonije Nikos Kocias in Nikola Dimitrov 
strinjala, da je Republika Severna Makedonija najverjetnejši predlog novega imena države v okviru spora med Grčijo in 
Makedonijo. Ob tem predlogu se za novo ime jugoslovanske države ne izključujeta niti možnosti imena Zgornja Makedonija 
ali Nova Makedonija, poroča RTV Vojvodine. 

 Tretji poskus: Makedonija naj bi bila Severna Makedonija. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 30. maj 2018  
https://www.dnevnik.si/1042823928/svet/1042823928  
Makedonski premier je znova “prehitel” grškega kolega Ciprasa in sporočil, da sta državi tik pred dogovorom o imenu – 
Republika Severna Makedonija. Uradnega odziva iz Aten danes še ni bilo. 
Potem ko je v Sofiji že »stoodstotno dogovorjeno« novo ime za Makedonijo, Ilindenska Makedonija, živelo vsega dva dni in 
sta se Atene in Skopje po preklicu rešitve znašla bodisi v slepi ulici oziroma na začetku poti, je iz grške prestolnice prišla 
spodbudna novica: državi sta na pragu dogovora. Le nekaj podrobnosti da morata delegaciji še urediti, pa se bo FYROM 
(Bivša jugoslovanska republika Makedonija) po izvedbi parlamentarne procedure in potrditvi na referendumu preimenovala 
v Republiko Severno Makedonijo. 
Nekaj ur pozneje je makedonski premier Zoran Zaev novinarjem sporočil, da dokončni dogovor z Grčijo o imenu Makedonije 
vendarle še ni dosežen. Napovedal je, da bosta z grškim kolegom Aleksisom Ciprasom govorila po telefonu morda še isti ali 
naslednji dan in se v prihodnjih dneh tudi sestala. O imenu bodo v Makedoniji jeseni pripravili referendum. 
»Strinjamo se glede temeljev in načel dogovora, ni pa dogovor še dokončno sklenjen. Drevi ali v četrtek bom po telefonu 
govoril s Ciprasom. Pred tem ne bomo razkrili podrobnosti,« je danes poudaril Zaev. Čeprav vse podrobnosti danes še niso 
bile znane, se z dogovorom že zdaj ne strinjajo v opozicijski stranki VMRO-DPMNE prejšnjega premierja Nikole Gruevskega, 
ki je bil zaradi zlorabe položaja pred dnevi obsojen na dve leti zapora. 
Iz urada makedonskega predsednika Gjorgeja Ivanova pa so sporočili, da zanj rešitev pod pogojem erga omnes oziroma 
splošne rabe ni sprejemljiva. Ali drugače, Ivanov in opozicija bi rada dosegla, da bi se ime Severna Makedonija uporabljalo 
zgolj v odnosih med Grčijo in Makedonijo, druge države pa bi lahko uporabljale »staro« ime Makedonija. »Stališče 
predsednika je načelno in obenem v skladu s stališči njegovih predhodnikov,« so zapisali.  
Dogovor, če je bil res dosežen, bo najprej potrjeval parlament, kar bo omogočilo, da Grčija umakne blokado vabila 
Makedoniji v zvezo Nato. Vabilo bi tako lahko dobili že na julijskem vrhu zavezništva, je povedal makedonski premier. Nato 
bodo Makedonci o njem glasovali še na referendumu, ki bo po besedah Zaeva septembra ali oktobra. Iz Grčije pa kot 
običajno prihajajo le medijska ugibanja, medtem ko uradnega stališča glede »novega« imena danes še ni bilo.  
Predlog imena star 10 let 
Novo ime za Makedonijo, Severna Makedonija, je Matthew Nimetz, posrednik v sporu med Makedonijo in Grčijo, predlagal 
že pred desetimi leti. Tedaj je bila za Skopje nesprejemljiva predvsem odredba, da naj bi varnostni svet ZN priporočil, da bi 
novo ime uporabljale tudi tiste države, ki so državo že priznale pod imenom Makedonija. Tedaj je predlog vključeval še naziv 
»makedonski« za mednarodno označevanje identitete Makedoncev ter »jezik in državljanstvo Severne Makedonije«. 

 Republika Severna Makedonija: ne hvali dneva pred večerom. Zoran Senković. Dnevnik, Ljubljana, 30. maj 2018  
https://www.dnevnik.si/1042824003/mnenja/komentarji/republika-severna-makedonija-ne-hvali-dneva-pred-vecerom  
Že tretjič v nekaj tednih je moral makedonski premier Zoran Zaev zliti nekaj mrzle vode na vroče nacionalne strasti 
pričakovanja novega imena države, ki pa jih je, resnici na ljubo, bolj ali manj sam razpihoval.  
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Danes zjutraj so po medijih že krožile »neuradne, a dobro preverjene vesti iz krogov blizu vladam Grčije in Makedonije«, da 
sta državi dosegli dogovor o imenu za Makedonijo, ki bo končno nadomestilo dosedanjo spakedranščino Former Yugoslav 
Republic of Macedonia (FYROM) oziroma Bivša jugoslovanska republika Makedonija, ime, ki ga je dosledno uporabljala 
samo Grčija. 
Popoldne je moral Zaev zanikati, da je v Atenah, kjer naj bi za zaprtimi vrati delegaciji obeh držav v doseženem sporazumu 
popravljali samo še vejice, pike in narekovaje, in povedati, da mora o tej zadevi še malo »poklepetati« z grškim premierjem 
Ciprasom, morda danes, morda jutri, a da sta državi (spet!?) blizu rešitve. Ta naj bi bila po (pol)uradnih novicah – Republika 
Severna Makedonija. Ali drži informacija o imenu, ki so ga zadnje mesece večkrat spremenili, čeprav je bilo vsakokrat 
rečeno, da je to »končni dogovor (Vardarska Makedonija, Ilindenska Makedonija, Zgornja Makedonija…)«, ali ne, pravzaprav 
niti ni pomembno. Rešitev ni daleč. Toda govorimo o Balkanu, na katerem, tudi ko je vse dogovorjeno, stisk rok še kar nekaj 
časa najeda črv dvoma, da se bo nekje zalomilo. Ni treba iti daleč, samo levo in desno od Kolpe poglejmo. Zato je rahla 
skepsa tudi tokrat upravičena. 
Dejstvo je namreč, da bosta Zaev in Cipras s kompromisom o imenu, če bo res dosežen, preskočila šele prvo in verjetno ne 
tudi najvišjo oviro na tej dolgi in trnovi poti. Tudi njun pristop k reševanju skoraj dvajsetletnega spora kaže na njuna različna 
položaja. Zakaj Zaev po vsakem srečanju naznani, da sta državi našli skupni imenovalec in da manjkata samo njuna podpisa, 
potem pa grški kolega umirja žogo in napoveduje nove pogovore? Zato, ker ima makedonski premier trenutno doma 
ugodno vzdušje, ki bi mu omogočilo, da kljub šibki večini v parlamentu predlog spravi skozi poslanske vrste. Za jesen 
napovedani referendum o imenu pa ima velike možnosti za uspeh, če bosta EU in Nato uresničila obljubo, da bosta v 
primeru dogovora junija Makedoniji odprla vrata za pogajanja. 
Ciprasu se na drugi strani ne mudi. Doma ima v javnem mnenju in opoziciji številne in močne nasprotnike kompromisom, ki 
v imenu severne sosede vsebujejo ime Makedonija, ti na referendumu nimajo nobene možnosti za uspeh. Tudi zato ne, ker 
Grki EU-politikom in bankirjem ne morejo odpustiti v času krize vsiljenih ponižujočih varčevalnih ukrepov, iskanje imena za 
Makedonijo pa je bruseljski »izdelek«. 
Zato bi Cipras z rešitvijo rad stopil pred Grke čim pozneje, da se strasti umirijo, zamere malo pozabijo in da Grki spoznajo, da 
ime sosede ne more škoditi ne suverenosti države ne nacionalni identiteti Grčije in Grkov. Cipras med drugim odlaša zato, 
ker se mora izogniti očitkom, da je prehitro popustil EU, od nje nič iztržil in se vdal brez pravega boja. Tokrat pa je treba EU 
vendarle priznati dve stvari. Če so bruseljski diplomatski mlini s svojo počasnostjo in nezainteresiranostjo za ta del stare 
celine, pa tudi zavoljo ljubega miru v Makedoniji, dovolili, da se je v Makedoniji za časa Gruevskega razbohotil nacionalizem 
skoraj miloševićevskih razsežnosti, so se tokrat glede imena zganili dokaj hitro. Pravočasno so ponudili Skopju dokaj velik 
korenček (pogajanja o članstvu v EU) in tako zelo olajšali položaj Zaevu pri prepričevanju javnosti, da kompromis ni poraz. 
Drugo, kar je treba priznati Bruslju, je, da je spoznal, da se bo zelo hitro namesto širitve EU v ta del celine zgodila vrnitev 
Turkov in Rusov na jugozahod Balkana in da je treba najti hitre rešitve tudi za BiH, Srbijo in Albanijo. To pa ne bo mogoče, če 
bo zanimanje Bruslja za ta del Evrope omejeno na nekaj mesecev in nekaj stavkov obljub. 

 Še enkrat obrat v Rimu. ba, agencije. Dnevnik, Ljubljana, 30. maj 2018 
https://www.dnevnik.si/1042823936/svet/mandatar-za-sestavo-italijanske-vlade-ponovno-pri-predsedniku-drzave  
Ko se je že zdelo, da je Italija na poti k julijskim predčasnim volitvam ali k tehnični vladi, se je v nepredvidljivi povolilni 
politični nanizanki zgodil nov preobrat.  
Stranki Liga in Gibanje petih zvezd sta danes sporočili, da bosta znova skušali oblikovati vlado, potem ko je prejšnji poskus 
propadel zaradi veta predsednika države Sergia Mattarelle na predlaganega evroskeptičnega ministra za finance in 
gospodarstvo. Vir v predsedniški palači je danes dejal, da sta se Mattarella in njegov kandidat za tehničnega mandatarja 
Carlo Cottarelli odločila, da ne bosta silila s tehnično vlado in dala še eno možnost politični. 
Vodja Gibanja Luigi Di Maio je očitno bolj zavzet za to, da se poskuša vlada oblikovati na novo, saj je vodjo Lige Mattea 
Salvinija pozval, naj se odreče spornemu kandidatu za ministra, 81-letnemu ekonomistu Paolu Savoni. Salvini je dopustil 
takšno možnost, a preveč navdušenja iz njegovih besed strankinim privržencem le ni bilo zaznati. Navsezadnje ankete 
kažejo, da bi bila verjetno prav njegova stranka največja zmagovalka predčasnih volitev. 
Finančni trgi so se danes sicer umirili, potem ko je v torek zavladala rahla panika zaradi mogočih predčasnih volitev, ki bi 
lahko le še okrepile populistično-desničarsko navezo Lige in Gibanja ter s tem italijanski vladni evroskepticizem. 

 Preizkus na živem telesu evropskih državljanov. Ervin Hladnik – Milharčič. Dnevnik, Ljubljana, 31. maj 2018 
https://www.dnevnik.si/1042824007/mnenja/kolumne/preizkus-na-zivem-telesu-evropskih-drzavljanov  
Italija osemdeset dni po volitvah nima vlade, nima premiera in nima trdne koalicije. Niti nima več delujočih tradicionalnih 
političnih strank ali političnih ideologij. Ima samo še populizem kot tehniko osvajanja oblasti. To je zdaj tisti laboratorij 
demokracije, ki smo ga v Vzhodni Evropi pogrešali zadnjih 25 let, da bi razumeli zbeganost lastnih političnih institucij. 
Laboratorija ne potrebuješ zato, da v njem delaš uspešne eksperimente. Zares prav pride, da preveriš, kaj vse lahko gre 
narobe. Demokratične mehanizme je najlepše postaviti na preizkušnjo v državah z dolgo in preizkušeno demokratično 
tradicijo. Italija je na svojih institucijah že velikokrat delala preizkuse pri živem telesu, pa je vedno znova našla način, da 
je mehanizem preživel ali ponovno oživel. Zdaj pa je proizvedla fantastičen kaos. 
Ko so se Angleži odločili za izstop iz Evropske unije, so bili Italijani visokonoso superiorni. »Vam ni všeč v naši družbi?« se je 
vpraševal komik Corrado Guzzanti. Odgovoril jim je, da so Italijani z noži ubili Julija Cezarja, ker je z avtokratskimi ambicijami 
ogrožal republiko in demokracijo, »ko ste vi goli živeli v jamah in lovili jazbece«. Zdaj pa se jim avtoritarnost zdi vedno bolj 
privlačna. Na podlagi tisočletnih izkušenj v Italiji zdaj z znanstveno natančnostjo preizkušajo, kje vse se je mogoče zmotiti pri 
nacionalni politiki, ekonomskih obljubah in razmerjih znotraj Evropske unije. Ni čisto jasno, kdo se po kom zgleduje. 
To je zanimiv obrat. Običajno se je Vzhodno Evropo razumelo kot kraj, kjer se na državljanih dela eksperimente pri živem 
telesu. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja ni bilo mogoče izstopiti iz hiše, ne da bi predstavnik te ali one institucije iz 
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Zahodne Evrope pristopil z vprašalnikom. Britanske leve nevladne organizacije je zanimalo, kako je mogoče, da v pogojih 
enostrankarskih avtoritarnih družb cveti civilna družba, ki z neskončno fantazijo rojeva vedno nove načine rezistence in rock 
'n' rolla. Na drugi strani so raziskovalci konservativnih inštitutov poskušali razumeti, na kakšne načine lahko socialistične 
ureditve propadejo. Se bo to zgodilo zaradi notranjega pritiska ljudi, ki zahtevajo potrošniške dobrine? Se bo plansko 
gospodarstvo razletelo zaradi vdora tržnih mehanizmov? Bo vse skupaj pokopala hiperinflacija? Ali pa bo pohod 
nacionalizmov vse skupaj potisnil v državljansko vojno in razbil na prafaktorje? Sistemi Vzhodne Evrope so bili zelo privlačni 
za raziskovanje. Zaradi togosti in strogega nadzora so ljudje stali pred njimi v prepričanju, da so to tako trdne zgradbe, da jih 
nič ne more uničiti. Potem so se drug za drugim sesuli in isti ljudje so se pred ruševinami čudili, kako so ta skrpucala stala 
skupaj. 
Vsaka družba je propadla po svoje, kot da nikoli niso imele skupnega izkustva. Vzhodni Nemci, ki so bili najbolj zaprta 
družba, so čez Madžarsko bežali v Avstrijo in Zahodno Nemčijo in potem pohodili svoj zid. Združili so se, kot da vmes ni bilo 
nič, kaj šele berlinski zid. Čehi in Slovaki pa so se razšli, ne da bi se pozdravili in kot da je bil zid med njimi. Romuni so 
demokracijo pripeljali s strelskim vodom, ki je ustrelil diktatorja in njegovo ženo. Jugoslovani so sistem in državo razstrelili z 
državljansko vojno, Sovjetska zveza pa je čez noč razpadla, kot da stoletja imperija nikoli niso pomenila nič. O tem so se 
potem delali filmi, pisale knjige in igrale pretresljive gledališke drame. 
Nekaj časa po velikem propadu je bila Vzhodna Evropa še zanimiva, ker je začela vpeljevati kapitalizem in demokracijo, tako 
kot so templjarski vitezi v Jeruzalemu gradili fevdalizem. Kapitalizem je prišel v najbolj čisti obliki kot sistem neomejene 
eksploatacije, njegovih ekscesov ne omejujejo niti država, niti sindikati, niti družbene institucije. Reprezentativna 
demokracija pa je tudi prišla v paketu po direktivah iz evropske zakonodaje. Iz tega je nastal težko razviden kaos, v katerem 
je enopartijska avtoritarnost hitro začela najedati mehanizme politične reprezentacije, pravice in svoboščine pa so začele 
napadati svetost življenja, enotnost naroda in klerikalne vrednote. Vzhodna Evropa je postala dolgočasna. Tam pač stvari 
gredo narobe. 
Zato pa je Zahodna Evropa naenkrat ponovno postala zanimiva. Mehanizem, ki je bil zgrajen zato, da bi ves kontinent bil 
eden od stebrov svetovnega miru in branik demokracije, je začel napadati samega sebe tako, kot je Vzhodna Evropa trideset 
let prej vse sile obrnila proti sami sebi. Najprej je postalo očitno, da znotraj Evropske unije še vedno obstajata Vzhodna in 
Zahodna Evropa. Nekoliko presenetljivo sta oba dela ugotovila, da drug z drugim nimata prav veliko skupnega. Saj se je že 
prej vedelo, da si Irska in Južna Evropa nista najbolj blizu, pa je vseeno prišlo kot presenečenje, da sta si tako zelo narazen. 
Še bolj neobičajno se je Evropska unija začela zgledovati po nekdanji Vzhodni Evropi. Le da ni bilo čisto jasno, ali jo bo čez 
rob potisnil britanski separatizem, razpad francoskih političnih strank, kriza nemške sredinske pogodbe ali španski državni 
teror. 
Zdaj se zdi, da jo bo tja pripeljala Italija. Državo obvladujeta dve populistični stranki, ki napovedujeta vsaj izstop iz evra, če 
že ne iz Evropske unije. Predsednik republike je z močjo veta ravnokar preprečil, da bi Gibanje petih zvezd in Liga skupaj 
oblikovala protievropsko vlado. Država bo morala ponovno na volitve. To bodo prve protievropske volitve v Zahodni Evropi. 
Evrope ne ogroža več samo avtoritarnost, ampak tudi demokracija. 
 

         
 

 V pogodbi ni besedice o manjšinah“. ORF, Celovec, 25.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2914724/  
Senatorka v italijanskem senatu Juliane Unterberger iz vrst južnotirolske ljudske stranke (SVP) je mandatarja za sestavo 
nove italjanske vlade Giuseppeja Conteja opozorila, da v vladni pogodbi Gibanja 5 zvezd in Lige ni niti besedice o 
jezikovnih manjšinah in niti o avtonomnih deželah. 
Unterbergerjeva je v četrtek pri Conteju vodila delegacijo parlamentarcev nemške in francoske skupnosti. 
Njen somišljenik Manfred Schullian je pojasnil, da bo SVP svoje zadržanje do vlade opredelila na osnovi programa, ki ga bo v 
parlamentu predstavil Conte, in tudi glede na sestavo vlade. Podobno zadržanje je pričakovati tudi iz regonalne stranke 
francosko-govoreče manjšine v Dolini Aosta Union Valdotaine. 

 Obletnica domačega podjetja. ORF, Celovec, 25.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2914862/  
Močan impulz za krajevno gospodarstvo je razširitev prodajnih prostorov avtohiše Igerc v Šmihelu pri Pliberku. Družinsko 
podjetje praznuje v petek popoldne z odprtjem prenovljenih prostorov tudi svojo tridesetletnico. Z avtomobili znamke 
Seat oskrbuje okraja Velikovec in Wolfsberg. 
Investicija v višini 300.000 evrov 
V petek popoldne bo v Šmihelu slavnostno odprtje prenovljenega in razširjenega prodajnega prostora avtohiše Igerc. Hkrati 
bodo obbeležili 30-letnico obstoja. Šef družinskega podjetja Ernst Igerc pa že 40 let deluje v avtomobilni branži. Pregradnja, 
ki so jo začeli novembra lani, je bila tudi močan impulz za lokalno gospodarstvo, pravi prodajalec v avtohiši Igerc v Šmihelu 
Peter Grilliz. 
Grilliz: „Delalo je 13 domačih podjetij“ 
Ob 14. uri bo župnik Slavko Thaler blagoslovil nove prostore, za zabavo pa bo igral ansambel Rosa, katerega član je tudi 
Grilliz. 

 „Odgovornost za narodno skupnost“. ORF, Celovec, 25.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2914876/  
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Pred občnim zborom Posojilnice Bank točno v treh tednih določajo okoliški odbori v teh dneh svoje delegate in 
delegatke. Posojilnica se zaveda svoje odgovornosti za slovensko narodno skupnost, poudarja odvetnik Rudi Vouk, 
predsednik regionalnega odbora v Dobrli vasi. 
Priprave na občni zbor 
15. junija bo imela Posojilnica Bank eGen svoj redni občni zbor. Na sestankih regionalnih odborov določajo v teh dneh 
delegate in delegatke. V Borovljah in v Dobrli vasi sta seji že bili, na Zili pa še bo. 
Posojilnica se zaveda svojega pomena in svoje odgovornosti za slovensko narodno skupnost na Koroškem, poudarja 
predsednik regionalnega odbora v Dobrli vasi, odvetnik Rudi Vouk, ki je hkrati predsednik društva koroških slovenskih 
zadružnikov in zadružnic. 

 Nagrada založniku in tv-kuharju. ORF, Celovec, 28.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2915325/  
Založnik Lojze Wieser je na Kitajskem prejel za knjigo, ki spremlja njegove televizijske filme na ORF in 3sat z naslovom 
„Okusi Evrope“ (Der Geschmack Europas), nagrado „Gourmand World Cookbook Award“ za leto 2017. 
Wieser oziroma njegova založba sta prejela nagrado v kategoriji „Najboljši televizijski zvezdniški kuhar v celinski Evropi“ 
(Best TV Celebrity Chef - Continental Europe). 

 V pesmih odstira pogled na barve. ORF, Celovec, 28.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2915331/  
Pesnik in slikar Gustav Januš je v nedeljo prejel literarno nagrado, poimenovano po novinarju in publicistu Humbertu 
Finku (1933-1992). Lavdatorka Cvetka Lipuš je dejala, da so Januševe pesmi „eksistencialne meditacije, v katerih 
opazovanje in gledanje postane gramatika bita“. 
Pogled na pokrajino in njene barve 
V času virtualne prenasičenosti da odpirajo pogled za pokrajino in njene barve. Mesto je nagrado podelilo tretjič, pred 
Janušem sta jo prejela že Antonio Fian in Engelbert Obernosterer. 

 Slovenci v Italiji s pismom predsednikoma. ORF, Celovec, 28.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2915477/  
Predsednika krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji SKGZ in SSO sta na predsednika Italije in Slovenije, 
Sergia Mattarello in Boruta Pahorja, naslovila pismo, v katerem ju pozivata k podpori in pomoči pri zagotovitvi 
slovenskega predstavnika v obeh domovih italijanskega parlamenta. 
Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Rudi Pavšič in predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) 
Walter Bandelj sta v pismu izpostavila, da je bila doslej prisotnost slovenskega predstavnika oziroma predstavnice v 
italijanskem parlamentu zagotovljena izključno zaradi naklonjenosti strank levosredinskega bloka. 
Pavšič in Bandelj sta prepričana, da bi morala imeti slovenska narodna skupnost po institucionalno-državniški poti 
zagotovljeno mesto tako v senatu kot tudi v poslanski zbornici. 

 Napadi na Mattarello „neupravičeni“. ORF, Celovec, 29.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2915713/ 
Predsednik Italije Sergio Mattarella je ravnal v duhu ustave, zato so napadi nanj popolnoma neupravičeni in tudi 
nesprejemljivi, ocenjuje slovenska senatorka Tatjana Rojc zadnja razburljiva dogajanja na italijanski politični sceni. 
Desnica govori o „udaru“ in „veleizdaji“ 
Tatjana Rojc zavrača kritike in očitke, da je Mattarella kršil ustavo in ga je treba zato odstaviti, češ da je celo kriv za 
veleizdajo. Enako razmišlja deželni svetnik Slovenske skupnosti (SSk) Igor Gabrovec, medtem ko je njegov kolega iz Lige 
Danilo Slokar prepričan, da je Mattarella naredil nalašč vse, da bi onemogočil rojstvo nove vlade med desno Ligo in 
populističnim Gibanjem pet zvezd. „Priča smo pravemu udaru“, meni Slokar. 
Predsednik odklonil evroskeptika kot ministra 
Italiji se obetajo ponovne parlamentarne volitve, saj je spodletela sestava nove vlade, potem ko je državni predsednik 
Sergio Matarella odklonil evroskeptičnega kandidata za finančnega ministra, nakar je mandatar za premierja Giuseppe 
Conte vrgel puško v koruzo. Zdaj bo skušal državni predsednik najprej sestaviti tehnično vlado. 

 ZNP bo izvoljen, Inzko potrjen. ORF, Celovec, 29.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2915666/  
Začele so se volitve Narodnega sveta koroških Sovencev (NSKS) oz. Zbora narodnih predstavnikov (ZNP). Za mesto 
predsednika NSKS kandidira ena oseba, sedanji predsednik Valentin Inzko. Glasovnice je dobilo okoli 6.600 oseb, 
glasujejo lahko do 11. junija. 
V ponedeljek, 28. maja, so se začele volitve Narodnega sveta oz. Zbora narodnih predstavnikov, najvišjega telesa 
organizacije. Rok za prijavo kandidatur se je že iztekel, za ZNP je oddalo svojo kandidaturo 73 oseb, za predsednika NSKS pa 
kandidira le sedanji predsednik Inzko. Zaradi manjkajoče konkurence za predsedniško mesto je Zbor narodnih predstavnikov 
na svoji zadnji seji sprejel poseben sklep, pojasnjuje tajnik NSKS Marko Oraže. 
Oraže: „Predsednika NSKS ne bomo volili neposredno“ 

 Smrtnik povabil županje iz Slovenije. ORF, Celovec, 29.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2915693/  
Železna Kapla bo v četrtek gostila županje iz Slovenije. Med drugim bodo tema omizja z županom Francem Jožefom 
Smrtnikom tudi izkušnje pri pospravljanju škode po vetrolomu. 
Ženski politični vrh v Železni Kapli 
Političarke iz Slovenije se sicer redno srečavajo približno tri- do štirikrat na leto, ponavadi v eni izmed občin, ki jih vodijo – in 
teh je v Sloveniji 16 od skupno 212. Županja gostiteljica jim ob tej priložnosti vedno pripravi predstavitev „svoje“ občine, 
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ogledajo si katero od znamenitosti, vedno pa imajo tudi kakšno strokovno predavanje o najrazličnejših temah. Tokrat jih je 
na druženje in izmenjavo izkušenj povabil župan Franc Jožef Smrtnik (Kapelška lista) v Železno Kaplo. 
Delež žensk na vodilnih političnih položajih je še vedno zelo nizek. Župan Smrtnik ima na Koroškem le osem ženskih kolegic. 
Skupno je v Avstriji 157 županj, to je pri 2.100 občinah 7,5-odstotni delež. 
Tudi v Sloveniji ni drugače. 200 županov je moških, županj je 16. Situacija se je po zadnjih lokalnih volitvah sicer izboljšala, 
vendar je še daleč od enake zastopanosti obeh spolov v družbi. 
Toliko bolj so za uspešno politično delo županj pomembna solidarnost, mreženje, izmenjava izkušenj in medseboja pomoč, 
ker – kakor pravi županja Turnišča Vesna Jerala Zver - „je od moških županov takšno pomoč le težko dobiti“. 
Župan občine Železna Kapla - Bela Franc Jožef Smrtnik želi svojim kolegicam iz Slovenije dokazati, da gre tudi drugače. 

 Umrl je univerzitetni profesor Erik Prunč. ORF, Celovec, 29.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2915760/  
Kakor piše slavistični inštitut graške univerze na svoji spletni strani, je po dolgi in težki bolezni v ponedeljek v 77. letu 
starosti umrl em. univ. prof. Erik Prunč. Na inštitutu je deloval od leta 1961 do leta 1988. Nato je bil ordinarij na inštitutu 
za prevajalstvo. 
Spominska prireditev jeseni 
Slovo od pokojnega Erika Prunča bo 4. junija v ožjem krogu družine in prijateljev. Ob njegovem 77. rojstnem dnevu jeseni pa 
načrtujejo spominsko prireditev. 
Slavist in translatolog 
Prunč se je rodil leta 1941 v Celovcu kot dvanajsti otrok kmečke družine iz Straše vasi pri Škocjanu. Po obisku gimnazije na 
Plešivcu je najprej začel študirati teologijo, a je že v prvem študijskem letu presedlal na slavistiko. Kakor piše univerzitetni 
profesor Heinrich Pfandl, je Prunčeva disertacija o tipologiji izposojenk v slovenščini epohalna, a nikoli ni bila objavljena. 
Pod vodstvom Prunča da je postal graški inštitut za prevajalstvo mednarodni center za translatologijo. 
Izredno priljubljeni so bili njegovi poletni tečaji literarnega prevajanja na hrvaškem otoku Premuda. Na Koroškem je Prunč 
pred letom dni predstavil besedilo pasijona iz Železne Kaple. 

 Nižja socialna pomoč tujcem in družinam. ORF, Celovec, 30.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2915855/  
Zvezna vlada je sklenila, da bo znižala socialno pomoč velikim družinam, tujci pa bodo polno minimalno socialno pomoč 
prejeli le, če bodo dokazali znanje nemškega jezika. Nekatere dobrodelne ustanove so že kritizirale odločitev 
konservativne vlade. 
Prejemniki morajo dokazati znanje nemščine 
Minimalna socialna pomoč bo sicer ostala z 863 evri na dosedanji ravni, a je od tega 300 evrov vezanih na izpolnitev 
pogojev. Tujci bodo morali tako v prihodnje med drugim dokazati znanje nemščine na ravni sporazumevalnega praga oz. B1 
ali pa znanje angleščine na ravni učinkovitosti oz. C1. To bo sicer veljajo tudi za že obstoječe tuje prejemnike pomoči. 
„Nemščina bi morala biti ključ do dostopa minimalne socialne pomoči,“ je dejal kancler Sebastian Kurz (ÖVP). 
V prihodnje bo avstrijska vlada reformirala tudi pomoč za družine. Do sedaj so namreč dežele same določale, ali se za 
vsakega otroka plača enako višino pomoči, ali se ta z vsakim nadaljnjim otrokom niža. V prihodnje se bo višina prejemka 
znižala že z drugim otrokom. Starši samohranilci sicer reza ne bodo občutili tako ostro. Tudi slednji ukrep po žepu udaril 
predvsem tujce, ki imajo običajno več otrok kot Avstrijci. 
„Proti imigraciji v avstrijski socialni sistem“ 
Kurz je zagotovil, da se želi tako boriti proti imigraciji v avstrijski socialni sistem. Na zasedanju vlade v Mauerbachu v bližini 
Dunaja je pojasnil, da se je minimalna socialna pomoč od leta 2012 zvišala za kar 60 odstotkov. 
Dobrodelne ustanove so medtem že kritizirale odločitev vlade. „Mislim, da je nevarno, da se izigrava eno skupino ljudi proti 
drugi. Tisti, ki imajo radi Avstrijo, je ne bodo razdvajali,“ je dejal vodja avstrijske Caritas Michael Landau. Tudi pravni 
strokovnjaki so podvomili v sklep avstrijske vlade. Po pravu EU imajo pravico do socialne pomoči tako tisti, ki so prejeli azil, 
kot državljani. Državljani Evropske unije v Avstriji, ki imajo zelo nizek dohodek, so bili sedaj že upravičeni do minimalne 
socialne pomoči, ni pa jasno, kako bo to vplivalo na njih v prihodnje. 

 Roberti bo odgovoren za Slovence. ORF, Celovec, 30.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2915940/  
Pierpaolo Roberti iz Lige bo v novi deželni vladi predsednika Furlanije-Julijske krajine Massimiliana Fedrige odgovoren za 
jezikovne manjšine, torej tudi za slovensko. Novica je bila v zraku, uradno pa jo je v torek v deželnem parlamentu potrdil 
predsednik Fedriga, ki je predstavil svoj petletni upravnopolitični program. 
Roberti je doma iz Trsta, kjer je bil do pred kratkim podžupan, poroča Primorski dnevnik. Sprva je kazalo, da bo predsednik 
Fedriga direktno skrbel za manjšine, zdaj pa se je odločil za Robertija, ki odgovarja za krajevne uprave. 

 Nova spoznanja o Karantaniji, ORF, Celovec, 30.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2915939/  
Nova spoznanja o zgodnji zgodovini Koroške razkriva Paul Gleirscher v svoji knjigi „Karantanien. Slawisches Fürstentum 
und bairische Grafschaft“. Publikacijo so predstavili v torek zvečer v deželnem arhivu Celovcu. 
Od antike do srednjega veka 
V knjigi predstavlja arheolog Gleirscher čas od antike do srednjega veka. Avtor je že od leta 1991 vodja oddelka za 
prazgodovino in zgodnjo zgodovino v koroškem deželnem muzeju v Celovcu in je docent za prazgodovino na univerzi na 
Dunaju. Osredotočil se je na arheološko raziskovanje vzhodnoalpskega prostora in je v sklopu tega že leta 2000 izdal knjigo 
o zgodnji zgodovini Koroške. 
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Namen nove publikacije je predstaviti nova spoznanja, do katerih je prišel v zadnjih 18 letih, ter razširiti časovni okvir 
prejšne knjige do Karantanije kot bavarske grofije, pravi avtor. 
Ustoličevanje v novi luči 
Eno spoznanje je izvor knežjega kamna in ritual ustoličenja karantanskih knezov. Splošno prepričanje je, da naj bi kosezi, 
svobodni kmetje, izvolili novega kneza ter ga na knežjem kamnu imenovali za vodjo Karantanije. Ta ritual naj bi bil prisoten v 
Karantaniji že od časa Samove plemenske zveze okoli leta 650. Paul Gleirscher pa je prepričan, da to v tej obliki ne drži. 
Imamo namreč jasno sliko vodstvene strukture Karantanije. V virih je bilo jasno zapisano, da se je naziv kneza podedoval. 
Gleirscher želi zgodovino prikazati na čim bolj realen in objektiven način. Zato je v novi knjigi aktualiziral in razširil spoznanja 
iz prve knjige. Vendar arheolog nikoli ne počiva in ima začrtan že naslednji cilj. V prihodnosti se bo osredotočil na cerkve, 
katere so knezi postavili po pokristjanevanju. 
Knjiga „Karantanien. Slawisches Fürstentum und bairische Grafschaft“, ki ima 384 strani, je izšla pri Mohorjevi založbi v 
Celovcu. 

 Do smrti raziskoval slovensko kulturo. ORF, Celovec, 30.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2915901/  
V ponedeljek je v 77. letu starosti umrl univerzitetni profesor in nekdanji vodja graškega inštituta za prevajalstvo in 
tolmačenje, pesnik in kulturni delavec Erik Prunč. Bil je med stroko izredno spoštovana osebnost, do konca svojega 
življenja je kljub hudi bolezni ves svoj trud vlagal v raziskovanje in proučevanje slovenske kulture. 
Ostal je tesno povezan z rodno Koroško 
Še pred letom dni je rajni Prunč predstavil baročno besedilo pasijona iz Železne Kaple, ki ga je z znanstveno kritično izdajo 
rešil pred pozabo in dokazal bogato tradicijo slovenske besede na Koroškem. V rodni Koroški je med drugim deloval kot 
predsednik Krščanske kulturne zveze (KKZ), bil je pobudnik Odra Mladje in ustanovil je Koroške kulturne dneve v Ljubljani. 
Leta 1990 sta mu Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) za njegove zasluge podelila 
Tischlerjevo nagrado. 
V šoli čutil posledice nacionalsocializma 
Erik Prunč se je rodil leta 1941 v Celovcu kot 12. otrok kmečke družine iz Škocjana pri Klopinjskem jezeru. Spadal je še med 
generacijo, ki je neposredno doživela grozote nacionalsocializma in njegovih posledic v povojnem času. Te je čutil že kot 
deček v ljudski šoli, ko je sicer veljal obvezni pouk slovenščine na dvojezičnem ozemlju, ki pa so ga mnogi učitelji odklanjali, 
je dejal v nekem intervjuju za Slovenski spored ORF. 
Maturiral je na Plešivcu 
Tako kot Gustav Januš ali Florjan Lipuš in številni drugi mladi Slovenci takrat, je tudi Prunč obiskoval gimnazijo na Plešivcu, 
kjer je bil kot besedni umetnik že aktiven v slovenski literarni reviji Kres, kar mu je tudi povzročilo težave s šolskim 
vodstvom, kakor je dejal. 
Kot pesnik je pokojni leta 1965 izdal lirično zbirko Tihožitja, ki velja za ključno publikacijo slovenskega pesništva na 
Koroškem. Njegova akademska kariera se je začela na graški slavistiki, kjer je bil med drugim pobudnik velikega projekta za 
tezaver slovenskih narečij na avstrijskem Koroškem, ki zaradi svoje obširnosti še do danes ni končan. 
Vodil graški inštitut za prevajalstvo 
Največji uspeh profesorja Prunča pa je bilo vodenje inštituta za prevajalstvo, ki je z njegovo pomočjo pridobil mednarodni 
renome. Profesor Prunč je bil poznan in priznan kot soutemeljitelj znanstvene zasnove translatologije, ko v Avstriji 
prevajanje še ni bilo povsem uveljavljeno kot univerzitetna stroka. Od leta 2007 je bil dopisni član Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti v Ljubljani, s katero je sodeloval pri objavi Kapelskega pasijona iz 17. stoletja, ki so ga prevzeli v 
seznam izbranih besedil slovenskega slovstva. Kot gostujoči profesor je poučeval tudi na Dunaju in v Mariboru, kjer so 
marsikateri današnji profesorji prevodoslovja svoj študij končali ravno pri Prunču v Gradcu. 
Ena od številnih zapuščin Erika Prunča je vsakoletni poletni seminar literarnega prevajanja za slovenščino in nemščino na 
hrvaškem otoku Premuda, ki ga organizira graški prevajalski inštitut in se bo nadaljeval tudi v prihodnje, je takrat dejal. 

 Sosedi, Evropa in Frontex naj naredijo več. ORF, Celovec, 30.05.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2916019/ 
Slovenski državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic je poudaril, da Slovenija ni zadovoljna s 
položajem na balkanski migrantski poti in dejstvom, da preko zunanje meje EU prihaja veliko beguncev. Države v regiji, 
Evropska komisija in agencija Frontex bodo morale narediti več, je opozoril. 
Hkrati pomiril, da Slovenija situacijo obvladuje 
Šefic pa je dodal, da Slovenija položaj obvladuje. Slovenski policisti da na meji s Hrvaško spet dnevno beležijo večje število 
poskusov nezakonitega prehoda meje. 
Do 20. maja so slovenski policisti prijeli nekaj več kot 1.900 ljudi, ki so v državo poskušali vstopiti na nezakonit način. Do 24. 
maja jih je prošnjo za mednarodno zaščito vložilo 1.071. Lani jih je bilo v celem letu 1.476, leta 2016 pa 1.308. 
Dogovor notranjih ministrov za skupen načrt 
Sicer je avstrijski notranji minister Herbert Kickl (FPÖ) v sredo sporočil, da se je s kolegi iz držav ob balkanski migrantski poti 
dogovoril za skupen načrt, kako zajeziti nezakonite migracije. Gre za „operativni in politični načrt“, ki naj bi se izvajal že 
takoj, je dejal. 
Kickl se je zavzel za skupne politične aktivnosti, s katerimi bi poslali jasen signal potencialnim migrantom, organizatorjem 
ilegalnih prehodov in tudi varnostnim organom držav iz regije, da Slovenija in Hrvaška ne bosta dopustili ponovitve 
dogodkov iz časa zadnje migracijske krize. 
 
 

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2915901/
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2916019/


Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

Če bi mejla vsakša ves... Marijana Sukič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 31. maja 2018 - Leto 
XXVIII, št. 22, str. 2 
Če bi mejla vsakša ves iz Porabja eno ali več takšni vesnic v Sloveniji, stere se ranč tak zovéjo kak naše vesnice, bi dobro 
bilau. Bi vejndrik bilau več sodelovanja, več stikov pa več pajdaštva. 
Se spaumnite? Kak smo si želejli tistoga ipa, gda je ešče granica bila pa na granici kontrola, ka bi leko večkrat šli v Slovenijo 
(te ešče Jugoslavijo) ali ka bi oni večkrat prišli k nam. Kak smo čakali vsakšo leto tisto edno, največ dvej prilik, gda smo s 
kakšno kulturno skupinov šli gorstupit. Za sakalovsko folklorno skupino je svetek bijo, gda je išla na beltinski folklorni 
festival, seničkomi pevskomi zbori ranč tak pevski tabor v Šentvidi. Pa kak težko smo vsigdar slobaud vzeli, ka smo znali, ka 
najmenje eno leto mo mogli čakati, ka bi se pá vidli. 
Zakoj so ta srečanja tak dosta valala, tak dosta pomejnila? Vejn zatok, ka smo se rejdko vidli pa so nej prazna gratala, vsigdar 
je bilau na njij kaj nauvoga, kaj lejpoga. Po drugom tali pa vejn zatok, ka je vse tisto, ka je prepovejdano, ka bole težko 
dosegneš ali dobiš, dosti bole »sladko«, tisto bole cejniš kak tisto, ka ti v krilo spadne. 
Gda so se granice odprle, smo bili trno radi, odkrivali smo Goričko pa širše Prekmurje, srečüvali so se gasilci, športniki 
(najbole fusbalerji), kulturne skupine. Pa ka je največ vrejdno bilau, srečüvali so se prausni lidgé, steri so prišli na kulturne 
programe ali samo staupili na fröč v kakšno krčmau. Bili smo skurok euforični pa smo tak mislili, ka de tau dugo držalo. Ešče 
več, mislili smo, ka de tauga vsigdar več ... 
Dapa kak je cajt išo tadale, smo gnauk samo vpamet vzeli, ka so ništrni stiki zamrli, ka je vse menje sodelovanja. Kak če bi 
zdaj, gda je že slobaudno, več nej tak interesantno bilau vküpojdti, se srečüvati. 
Istina, pripoznajmo, ka je tau odvisno od nas, lidi tö. Vmejs so se zamenjale generacije na čelu društev ali občin tak po 
porabski vesnicaj kak na Goričkom. Sodelovanje je ostalo med tistimi vesnicami, gde so (ostali) takšni lidgé, stere tau briga. 
Fanj je, ka so se Slovenske (vasi) v Sloveniji pa naša Slovenska ves »vküpnajšle«. Vsigdar je dobro malo pogledniti v svejt pa 
vidti, kak delajo, kak razmišljajo drugi. 
Srečanje naselij »Slovenska vas«. Katalin Daniel predsednica slovenske samouprave Monošter-Slovenska ves. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 31. maja 2018 - Leto XXVIII, št. 22, str. 2 
19. maja letos so priredili 6. srečanje naselij z imenom »Slovenska vas«. Dogodek se odvija vsako leto, vsakič v drugi 
Slovenski vasi. Letos je bila gostiteljica Slovenska vas iz občine Šentrupert.  
Prireditve se je udeležila tudi delegacija iz Slovenske vesi v Porabju. (Lanskoletno 5. srečanje se je odvijalo prav v porabski 
Slovenski vesi.) 
Na letošnjem srečanju so bili navzoči tudi gostje iz občine Kočevje in občine Brežice. Po prihodu smo si najprej skupaj  
ogledali cerkev svetega Frančiška Ksaverija na Veseli Gori, ki je star romarski kraj. Tukaj smo zapeli slovenske cerkvene 
pesmi, molili, nato pa spoznavali zgodovino cerkve.  
Nato smo si ogledali interaktivno kulturnozgodovinsko razstavo, ki jo je predstavil domačin, oblečen v starinsko oblačilo. 
Razkazal nam je stare zemljevide, oklepe in orožja. Sledilo je spoznavanje s kovanjem novcev in tiskanjem, obe opravili smo  
ahko tudi preizkusili. Ogledali smo si uporabne predmete preminulih časov. 
Kot presenečenje so nam predstavili pletenje vrvi in izdelovanje papirusa. Če je kdo imel voljo za to, je lahko preizkusil 
lokostrelstvo. 
Srečanje se je nadaljevalo v domači gostilni Vojnovič. Tukaj sta goste pozdravila glavni organizator Lojze Gregorčič in župan 
Rupert Gole. Tudi mi smo prebivalcem Slovenske vasi izročili simbolično darilo, in sicer sliko monoštrske umetnice Gabrielle 
Kázár. Umetnina prikazuje cerkev v Slovenski vesi v Porabju in njenega zavetnika svetega Florjana ter močvirski tulipan, 
simbol pokrajine Őrség. Navzoče je pozdravila tudi zagovornica slovenske narodnosti v madžarskem Parlamentu  Erika Köleš 
Kiss in poudarila, da je trud organizatorjev za ohranjanje stikov s porabsko Slovensko vesjo in negovanje dobrih čezmejnih 
odnosov vreden pohvale. 
Županov urad mesta Monošter je zastopal Ferenc Sütő, prisotni pa so bili tudi vsi člani Slo Slovenske narodnostne  
samouprave Monošter-Slovenska ves. Bogdan Palovšnik iz Slovenske vasi v občini Brežice je izrazil veselje nad srečanjem,  
naznanil pa je še, da bodo dogodek prihodnje leto priredili oni. Za konec je Tone Fabjan iz občine Kočevje opisal, kako sta 
potekala organizacija programov oziroma navezovanje stikov pred leti. Sam je bil namreč pobudnik teh srečanj.  
Vsi smo se počutili zelo dobro, nekateri so celo zaplesali. Domači so vse goste presenetili z majhnim darilom. Radi bi se še  
posebej zahvalili vsem, ki so pripomogli k uresničitvi tega dneva in izrazili hvaležnost za vzorno gostoljubje. Hvala gospe  
zagovornici Eriki Köleš Kiss za udeležbo. Srečanje naselij »Slovenska vas« predstavlja živi stik, saj to prijateljstvo ni mrtva 
črka  a papirju. Prijateljstvo ne pozna meja, kar smo lahko spoznali tudi preko prijaznega sprejema s strani domačinov. 
Prihodnje leto se dobimo v Slovenski vasi v občini Brežice. 

 Pogledi na Maribor - drugačni od običajnih. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 31. 
maja 2018 - Leto XXVIII, št. 22, str. 3 

»Zato priseže vsak, al’ mlad al’ star, da mu za srečo roda zmir je mar, zato si voli rodoljubov zbor za mesto geslo svoje: Mar i  
or.« Te verze iz 19. stoletja pravnika in pesnika dr. Lovra Tomana najdemo v uvodniku monografije z naslovom »MAR i BOR -  
perspektive mesta«, ki jo je izdala Likovna šola ARTdidakta. V lepo oblikovanem katalogu najdemo številne stvaritve, ki so  
nastale izpod čopiča ali drugega umetniškega orodja tečajnikov te ustanove in upodabljajo emblematične stavbe drugega 
navečjega slovenskega mesta ali panoramske poglede nanj. 
Obravnavana razstava potuje  - ko je prvič prestopila meje Slovenije, so jo predstavili  v hrvaškem Varaždinu, 18. maja pa so  
jo odprli na Generalnem konzulatu RS v Monoštru. Dogodek se je pričel s pesmijo, ki jo je prebrala mlada avtorica Pia Zala 



Meden - učenka II. gimnazije Maribor, doma iz goričkih Šalovcev in prejemnica pesniškega priznanja »Župančičeva frulica«  
a leto 2017. 
Med navzočimi smo našli številne goste iz Porabja in Slovenije, tudi nekatere mariborske tečajnike. Pozdravil jih je gostitelj,  
generalni konzul dr. Boris Jesih, ki je poudaril, da je Maribor od Monoštra oddaljen le dobro uro vožnje, visokošolske 
ustanove drugem največjem mestu Slovenije pa obiskujejo tudi študentje iz Porabja. »Ustvarjalci so nam preko svojih del 
pripeljali delček Maribora,« je izpostavil in dodal, da čeprav je vse razstavljeno na ogled v tem mestu, postajajo stavbe,  
prikazane iz izvirnih perspektiv, še bolj zanimive. 
Voditeljica in lastnica Likovne šole ARTdidakta Jasmina Granduč je povedala, da je razstava nastala v sklopu projekta izpred  
dveh let. »Septembra sem tečajnikom zadala nalogo, da morajo v Mariboru sami poiskati svoj najljubši kotiček, ga  
fofotografirati in potem v poljubni tehniki predstaviti. Večina se je odločila za olje na platnu, nekateri pa so naredili tudi  
makete ali pa akril na platnu, grafike in akvarel. Ustvarjali so skoraj do decembra. Ko smo videli, da imamo dovolj materiala, 
je naš sodelavec Vid Kmetič k vsaki sliki napisal besedilo iz starih arhivov. Tako je nastala monografija, kar je bilo ob toliko 
vloženega dela celo logično,« smo izvedeli od likovne pedagoginje.   
Vsak od sodelujočih je svoj motiv poiskal sam. »Če pa je našel več motivov, je prišel k meni po nasvet, katerega naj izbere,  
kakšen izrez naj naredi. Morda sem ga poslala nazaj in povedala: svetloba ni v redu, počakaj, da bo jutro ali pa večer, « je o  
nastanku del, ki prikazujejo stavbe, spomenike, značilna prizorišča ali panorame z nekega griča, povedala Jasmina Granduč. 
S svojo izvirnostjo in likovno dognanostjo presenečajo stvaritve otrok. »Šolo obiskujejo otroci od 3 let, najstarejša gospa pa 
je dopolnila 82. Prihajajo taki z malo znanjem in taki brez znanja. Tečajniki spoznajo vse slikarske tehnike: risanje, slikanje in 
umetniško grafiko. Malo pa tudi kiparimo, izdelujemo nakit, delamo razne hobitehnike, « je šolo predstavila ustanoviteljica,  
ki je s tečaji pričela leta 2009. Jasmina Granduč izvaja vse dejavnosti sama, so pa tečajniki razdeljeni po starosti. »Najmlajša  
skupina, gimnazijci, srednja, uslužbenci, upokojenci ... Jaz bi želela, da bi se čim več ljudi vpisalo, kajti pri meni se sprostimo  
in spoznamo neki drug svet. Na stvari v življenju gledamo drugače kot do sedaj, sploh pa na umetniška dela,« je  
poudarila voditeljica šole, ki pa rada posamezne skupine premeša, če vidi, da lahko starejši in mlajši istočasno sledijo 
programu. 
Če kdo obišče generalni konzulat do sredine junija, lahko res spozna Maribor z drugih perspektiv. »Naloga je bila taka, da ne 
iščejo klasičnih postavitev, ki so na razglednicah že stokrat videne. Naj poiščejo tisto, kar začutijo, da je najlepše in jim je pri 
srcu. Zato so pogledi na nekatere stvari, kot recimo Lent, čisto drugačni, kot smo jih vajeni,« je obrazložila Jasmina Granduč, 
ki se trudi skrivnosti svojega mesta razkriti čim širšemu krogu. 
»Predvsem smo želeli Maribor predstaviti Slovencem v zamejstvu. Preko Hrvaško - slovenskega društva prijateljstva v 
Varaždinu smo se povezali z Monoštrom. Želeli smo svoje mesto predstaviti tudi na Madžarskem, mogoče tudi mladim 
ljudem, ki bodo šli študirat ali pa v službo v Maribor.« Jasmina Granduč si želi, da bi razstava z nekoliko drugačnimi 
mariborskimi perspektivami gostovala še pri Slovencih v Avstriji in Italiji. 

 Furt sam si želejla na radioni delati. Intervju: Lidija Kosi, novinarka. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 31. maja 2018 - Leto XXVIII, št. 22, str. 4 

Novinarka Lidija Kosi 
Tisti, steri dobro poznamo Lidijo Kosi, znamo, ka njoj je v zadnjom cajti nej bilou fajn. Zavolo toga, ka ma skvardjeno nogau, 
more doma počivati, toga pa je ona nej preveč včena, vej pa je furt rada v gibanji. Gda sam jo tej dni gorzsikala v njenom 
rami, steri stogi v vesnici Spodnji Kamenščak (poleg Ljutomera), je nogou v gipsi mejla. Zdaj, gda vi tau štete, brodim, ka je 
leko že prve stopaje po operaciji, stero je mejla na Ahilovi tetivi, napravila. - Zanimivo je, ka si ti mejla Ahilovo tetivo že 
gnauk skvardjeno, samo te na drügi nogi. 
»Ja, dvajsti let je gli od toga, ka sam se s pajdaši šla igro gnilo djajce. Mejla sam športne copate ali nika nej valalo. Te, gda 
sam okauli malo vekšoga krauga bežala, je gnauk v mojoj nogej samo neka počilo. Moja Ahilova tetiva na pravoj nogej se je 
vküpvtrgnila. Zdaj mam lejvo nogau v gipsi. Zdaj je tak bilou, ka se mi je kalcij pri Ahilovi tetivi nabero in se mi je ena čunta 
začnila delati, pa je tau trbelo vkraj vrezati.« 
Müvi se pogučavleve v rami, v sterom zdaj z možom Mirojom živeta, sin Črt, steri v Ljubljani študera za dirigenta, pa tüdi še 
kaj pride domau poglednot. Té ram je takši malo ovakši gé, iz lesa je napravleni.  
»Ja, mi leseno brunarico mamo. Gda smo sredi Lotmerka v stanovanji živeli, je lepau bilou, vej pa je nauvo stanovanje bilou. 
Leko bi ga dojküpili, samo te sva z možom gorprišla, ka za té peneze leko že ram dobiva. In te sva si tak brodila, če bi leko 
leseni biu. Te, tau je že skor dvajsti lejt nazaj, je v Sloveniji ške nej dosta takši ramov bilou. S Finske so ga pripelali in po  
istom, ka so ga gorpostavili, je dosta lüstva s cejle Slovenije k nam prišlo, ka so si poglednoli, kak takši ram vövidi.«  
- In kak je živeti v takšom lesenom rami? 
»Trno je fajn. Pri nas je nikdar nej preveč mrzlo in nej preveč vrauče. Tau je polarni bor (északi fenyő), steri ške gnesden po  
smoli diši. Naš ram diha, se gible. Tak zimskoga gračenka ne moremo meti, ka bi te vse glažojne popokale.« 
- Lidija, ti si doma s Prlekije, samo gor si pa rasla nindri indri. Tam malo naprej od Maribora, pri reki Dravi. 
»Tak je. Mojiva stariša sta se iz Prlekije odselila v Ožbalt ob Dravi. Moj ati je biu kovač in je tam delo daubo. Mam ške dvej 
sestri, starejša je Marjanca, mlajša pa Ida, vse tri smo prva leta preživele tam. Po deseti lejtaj smo prišli nazaj v Prlekijo, v 
Ključarovce, gé smo si ram zazidali.« 
- Kak je bilou tau, ka si se po zgotovleni gimnaziji v Ljutomeri odlaučila, ka boš študerala novinarstvo? 
Brodim, ka je tüdi zavolo toga, ka si že od malih nog rada gučala.  
»Ja, ja. Gda sam bila mala, sam brodila, ka mo sabolica, vej pa sam rada šivala. Istina je tüdi, ka sam rada popejvala, tak ka 
sam tüdi na tekmovanja odila. V gimnaziji pa sam si te tak zbrodila, ka bi rada novinarka bila in sam te tau v Ljubljano šla 
tüdi študerat. Furt sam si želela na radioni delati. In tak sam že v cajti študija šla honorarno delat na Radio Slovenija. Po 
zgotovlenom študiji se je moj Mirski, on je padar, odlaučo, ka de on šau domau in tak sva prišla nazaj v Prlekijo. Ge sam prva 



delo dobila na Murskom vali, po tistom, ka je Marjan Dora šau na sobočki radio, pa sam ga ge šla vöminit kak dopisnica 
Radia Slovenija. In tak se ške gnesden s Spodnjega Kamenščaka vsakši den vozim v Soboto v slüžbo.« 
- Leta 1991 smo meli v Sloveniji desetdnevno bojno. Ti si te sploj batrivna bila, ka si se po tereni vozila in poročala za 
radio. Začnilo pa se je tak, ka si šla na teren, prej ka boš nekše sladolede sprobavala. Kaj je tau že bilou? 
»S kolegico Bernardo Balažic Peček sve bile zgučanivi, ka deva po slaščičarnaj malo poglednot, gé majo takše sladolede, ka 
jih leko tüdi tisti, steri cukerni beteg majo, gejo. Prva sva šle v Moravske Toplice, v terme. Tam so nama pravli, ka naj brž na  
radio, te smo ške nej meli mobilnih telefonov, pozoveve. In tak sva zvedli, ka se je začnila bojna. Müve sve te na drügo stran  
Müre ške z autonom prišli, pa sam se te ges javljala v program. Rejsan je na hipe okauli naj tüdi pokalo, ali ges sam te nej 
brodila preveč o tom, cejli cajt sam mejla samo tau nevolo, gé mo telefon dobila, ka mo se leko javila na radio in 
poslušalcom povedala, ka sam vidla in čüla. Straj me je nej bilou, vej pa smo mi te sploj nej brodili, ka se v resnici godi.« 
- Poslušalci soboškoga radia so te konec tistoga leta tüdi vöodabrali za Pomurko leta. Ka ti je tau pomenilo? 
»Vsem nam je dobro v spomini ostalo, ka se je te konec meseca junija in v začetki julija godilo. Nej pa sam brodila, ka so si 
lidge tak zapoumnili in telko na tau dali, ka sam ges poročala o tom, ka se je med bojno godilo. Tau ške gnesden ne 
morem vörvati.« 

 Medgeneracijsko srečanje na OŠ Kuzma. Margit Čuk. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 31. 
maja 2018 - Leto XXVIII, št. 22, str. 5 

V zimi smo se ništrni penzionisti navčili računalnik nücati na tečaji, steri je biu v osnovni šauli Széchenyi v Varaša. Zdaj že 
bola batrivno vcujsedemo k kompjuteri, radi delamo na njem. 
16. majuša se je dvanajset »starejši dijakov« pelalo na Osnovno šaulo Kuzma, gde smo v okviri medgeneracijskoga srečanja  
meli računalniški tečaj. Pri njij so tisti keden meli »Nacionalni keden prostovoljstva  , pri tom smo mi tö vcuj bili. Naš cilj je 
biu, ka bi sodelovali z Osnovno šaulo Kuzma pa se slovenski navčili tiste reči, stere nücamo pri računalniki. V šauli so nas 
lepau gorprijale lerance Martina Černi, Suzana Farič in ravnateljica Jasminka Krpič. Na šauli majo 150 šaularov, dobre stike 
majo s sausednimi šaulami, med njimi z gorenjeseničkov tö. Šaula organizira računalniški tečaj v Domi za starejše občane  
Kuzma. 
Potistim smo vsi na računalniki delali, vsakši je daubo ednoga šaulara, steri je biu njegvi »mentor«. Mlajši so nam pomagali. 
Leranca Martina je gučala od »strica Google-a«, steri nam zna vse pokazati, nam odgovore dati na naša pitanja. Če 
slovenske strani iškemo, moramo napisati Google.si. Navčili smo se reči: geslo, pika, afna, strani namizje, zapri, piškotki,  
črke, zaustavljanje sistema ... 
Na interneti smo pogledali recepte, na Google MAP zemljevidi zemljevidi smo poglednili, sto gdé stanuje, gdé se drži. Maljši  
so fejst prijazni bili, dosta so nam pomagali. Njim tau naléki ide, vse dobro znajo. Ta generacija se zové »Z« generacija, 
narodila se je pa živé v tašom cajti, gda je digitalizacija en tau našoga živlenja, normalna v vsakdanešnjom žitki. Vsepovsedik 
so ekrani, pa se je trbej samo dotekniti. Nam starejšim se je tau težko navčiti, gnauksvejta smo tak mislili, ka vse znamo, 
dapa digitalni svejt nas vsakši den preseneti. Zatok pa zdaj mlajši včijo nas, ka je dobro gé. V kratki pauzi smo v avli šaule 
dobili kavo, vodau pa čokoladne kifline. Dosta smo se pogučavali, nauve cilje si postavili pa se padašivali. 
Tadale škemo sodelovati z njimi, ka je za nas trno hasnovita (koristna) bila ta računalniška delavnica. Hvaležni smo naši 
predsednici Društva porabski slovenski penzionistov, Klari Fodor, gospej Valeriji Perger, stera je pomagala postaviti stike, 
gospej Jasminki Krpič, vsem šaularom pa lerancam OŠ Kuzma, ka so organizirali tau srečanje pa se z nami družili. Vsi skupaj 
smo preživeli lejpi den pa se že zdaj veselimo ponovnega srečanja geseni, gda se navčimo nücati čedni telefon, e-mail pisati 
pa pošilati. O tom, ka smo bili na delavnici, smo dobili potrdilo. Na konci smo napravili skupno sliko na dvauri, stera 
simbolizira našo padaštvo tö. Hvala vsakšoma, geseni se pá srečamo! 

 Adijo Signal, pozdravljena VII. (sedem)! Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 31. 
maja 2018 - Leto XXVIII, št. 22, str. 6-7 

Nove publikacije 
Po nekaj desetletjih se je poslovil Signal (prva leta tudi s podnaslovom Dvojezično je boljše), pred nami je VII, revija Slovenk 
in Slovencev na avstrijskem Štajerskem 2017/2018. Pišem o publikaciji, letnem zborniku, ki ga pripravlja in izdaja Kulturno 
društvo Člen VII za avstrijsko Štajersko – Pavlova hiša. 
Pomenljiva in zgovorna je primerjava med razvojem Slovenskega/Porabskega koledarja in Signalom, zdaj VII. Publikaciji, 
čeprav ne povsem enaki, Slovenski koledar od leta 1986, Signal od nekaj let pozneje, sta naredili izjemen, skokovit napredek 
v vseh pogledih, od vsebine, obsega do grafične podobe. Toda prezreti ne gre še nečesa, in sicer pomena izida prvih 
publikacij tedaj in zdaj. Pomen je bil tedaj najmanj enak, če ne celo večji kot danes. Slovenski koledar je bil v letu 1986 prva 
samostojna publikacija Slovencev na Madžarskem. Do tedaj so imeli Slovenci nekaj strani v svojem jeziku v  
Narodnem/Ljudskem koledarju, ki ga je izdajala Demokratična zveza južnih Slovanov v Budimpešti za tri manjšine, ob  
slovenski še za hrvaško in srbsko (podobno je bilo pri tedniku Narodne novine/Ljudski list), Slovenci na avstrijskem 
Štajerskem pa v slovenskem jeziku niso imeli ničesar, čeprav imajo vseskozi enake pravice kot koroški Slovenci, ki imajo 
dolgoletno tradicijo izdajanja knjig, publikacij in časopisov v svojem jeziku. V vsebinskem konceptu se VII bistveno ne 
razlikuje od Signala, je pa grafično posodobljen in ima namesto številnih manjših fotografij manj večjih, zato pa toliko bolj 
»zgovornih«, z izjemno pomenljivo naslovnico. Velja tako za odlične fotografije med prispevki, kot v zaključnem delu 
zbornika. Teksti so objavljeni dosledno v izvirniku in prevodu v drugi jezik. »Adijo Signal, pozdravljena VII,” v nagovoru 
bralcem izpostavi urednica publikacije mag. Suzanne Weitlaner in zapiše: »Naša revija ima novi naslov: VII. Številke 
so znaki, ki imajo v veliko jezikih isti pomen in nam služijo – prav tako kot Pavlova hiša – kot povezovalni člen med 
kulturami. 
Sedem je predvsem številka, ki označuje člen avstrijske državne pogodbe, v katerem so zapisane pravice avtohtonih manjšin 
v Avstriji. Slovenska narodna skupnost na Štajerskem je v omenjenem členu izrecno imenovana. Uresničitev in zagotavljanje 



pravic ter ohranjanje dostojanstva štejejo med jasne naloge Kulturnega društva Člen 7 oziroma Pavlove hiše. Hkrati se  
Pavlova hiša izreka proti vsaki obliki nasilja, rasizma ali izključevalnega nacionalizma.« Avtorica doda, da mineva letos od  
ustanovitve KD Člen 7 trideset let, Pavlova hiša deluje 20 let, v svojem programu pa posebno pozornost namenjajo 100. 
obletnici konca prve svetovne vojne. Vsebina 7. člena ADP je objavljena tudi na predzadnji strani publikacije VII. 
V zborniku je 15 člankov in rubrika Dejavnosti v letu 2017 na fotografijah, in sicer od 26. januarja (V Pavlovi hiši spet 
pričenjamo s tečaji slovenščine in tokrat prvo uro spremlja tudi ekipa ORF-a za TV-oddajo Dober dan, Koroška in Štajerska!) 
do 19. decembra (S seje sosveta za narodne skupnosti pri zveznem kanclerju. Sosvetu predseduje predsednica KD Člen 7, 
mag. Suzane Weitlaner.) 
Preden o nekaterih temah, še avtorice in avtorji, ki objavljajo v VII.: Andrej Rahten: Srečanje s Štajersko – Nekaj spominskih 
utrinkov ob zaključku mandata; Eduard Fasching: 50 let zvezne višje realne gimnazije  Borg Radgona – inovativna šola na 
meji; Peter Zach: Omejeno filmsko snemanje v brezmejnem šengenskem prostoru – zgodba o projektu Brezmejno; Petra 
Leschanz: Platforma Kultura dobrodošlice; Andreja Benko: Kljubovalna judovska sinagoga v Murski Soboti – priložnost 
za mednarodno raziskovanje znanstvenikov; Andreja Urbanek & Johannes Rabenstainer: Zgodba, ki sega čez meje – Murve, 
živi spomeniki skoraj pozabljene kulture gojenja sviloprejk; Sonja Bezjak: Mura je v moji deželi in Pradeda Josipa sanje; Petra 
Kramberger: Segment iz mariborske publicistične preteklosti - Südstereische post (1881- 1900, nemški časopis za slovenske 
interese; Marin Sauerbrey: »Danes na peči faulencam, Jutri grem pa na „Jagerbal“«. Česa se lahko naučimo iz razglednic 
s Spodnje Štajerske iz obdobja med 1880 in 1920; Markus Rschitz: O vsakdanu učiteljic in učiteljev na ljudskih šolah 
v jugovzhodni avstrijski Štajerski od vzpona NSDAP do konca vladavine nacionalsocializma; Martin Grasmanndorf: Slovenci v 
taboriščih; Maria Valentina Kravanja: Tržaški avtoportreti 1918 – 1945, iskanje identitete skozi umetnost; Matej  Klemen & 
Kasilda Bedek: Slosign in Jana Petek: Izkušnje s prakse v Pavlovi hiši.  
Dr. Andrej Rahten je bil (pred Ksenijo Škrilec) slovenski 
veleposlanik v Avstriji in tenkočuten opazovalec tudi razmer med Slovenci na Štajerskem. »Med štiriletnim diplomatskim 
delom v Avstriji sem se lahko prepričal, da imajo posebno vlogo pri povezovanju Slovenije in Štajerske predstavniki 
slovenske manjšine. Problematika zaščite pravic Slovencev na Štajerskem je medijsko sicer precej manj izpostavljena od 
tiste na Koroškem.« Andrej Rahten z zadovoljstvom zapiše, »da sodobna štetja kažejo na trend naraščanja števila slovensko 
govorečih prebivalcev na Štajerskem«. 
Veleposlanik je v imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti 15. marca 2017 Deželni knjižnici v Gradcu predal 
znamenito Valvasorjevo ikonoteko in s tem izrazil podporo pri delovanju Slovenske čitalnice. »Nobena predstavitev  
delovanja Slovencev na Štajerskem ne bi bila celovita, če ne bi omenil Kluba slovenskih študentov in študentk v Gradcu, ki 
so  ga leta 1974 ustanovili koroški Slovenci ... Na koncu bi rad poudaril, da je med obiski slovenskih državnikov na 
Štajerskem 4.  aprila 2017 štajerske Slovence prvič obiskal tudi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan 
Brglez.« Bilo je ob 50. Obletnici zvezne višje realne gimnazije Borg Radgona, ki jo obiskuje kar dosti dijakov iz Slovenije. O   
vlogi te šole govori naslednji članek v publikaciji.»Ta šola se je vselej odlikovala po pogumu, odločnosti in odgovornosti za 
svoja dejanja, za lastno pot, lastni učni program in s tem tudi za jasno identiteto na zemljevidu štajerskih šol,« poudarja 
Eduard Fasching. 
Mura je v moji deželi, je članek Sonje Bezjak in se zavzema predvsem za ohranitev reke brez predvidenih elektrarn. 
Poudarja, da številni domačini, strokovnjaki in intelektualci bitko za reko Muro bijejo že od osemdesetih let. »Naj Mura teče 
brez ovir za vse nas in za vedno!« sklene avtorica zapis. Slosign je slovenska tradicija, ujeta v sodobno obliko, pišeta Matej 
Klemen in Kasilda Bedenk. S tem so se ukvarjali učitelji in študenti slovenščine na graški Univerzi Karla in Franca. 
Izkušnje iz prakse v Pavlovi hiši je opisala Jana Petek. Izpostavlja, da je bilo njeno delo vsestransko, saj je urejala knjižnico, 
uredila mapo z medijskimi prispevki, sodelovala z novinarko Radia Agora in še marsikaj, kar se je dogajalo v Pavlovi hiši. 
»Potrna kot kraj izžareva mir in sproščenost, še posebej v času prireditev v Pavlovi hiši, ki daje Potrni poseben pečat. 
Obiskovalca premami zelen podeželski okoliš, idealen za odklop od vsakdana. Prebivalci Potrne so zelo prijazni in 
pripravljeni nuditi vsakršno pomoč tudi tujcem, kar je zelo pozitivno, saj je v današnjem času primanjkuje. Strpnost in 
spoštovanje sta vrlini, ki bi ju moral biti zmožen vsak posameznik, ne glede na kulturno pripadnost. Medkulturni dialog je 
torej pomemben za ohranjanje skupne kulturne dediščine, se pravi ne le avstrijske, temveč tudi slovenske. In ravno temu je 
namenjen transkulturni center Pavlova hiša: želi opominjati tako domačine kot obiskovalce, da slovenska kultura in 
predvsem slovenski jezik na tem območju izginjata iz vsakdana. Mlada generacija se namreč ne ozira več na svoje slovenske 
korenine, kar se mi ne zdi v redu, saj je večjezičnost danes še kako pomembna in pomeni prednost, pa čeprav slovenščina ni 
svetovni jezik.« Ocena študentke, ki v marsičem velja tudi za Porabje in še katero manjšinsko okolje.  

 Folklorna skupina Sakalovci na Hrvaškem. Andreja Korpič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 31. maja 2018 - Leto XXVIII, št. 22, str. 7 

Folklorna skupina Sakalovci se je 19. maja s spletom porabskih ljudskih plesov predstavila tudi v Cvetlinu na Hrvaškem. 
Cvetlin je vasica, ki leži v hrvaški občini Bednja, tik za slovensko mejo in nedaleč od Ptuja. Njihovo kulturno-umetniško  
društvo Cvetlinski zvon že vrsto let prireja »Svibanjsku noć«, prireditev, ki je namenjena negovanju ljudskih pesmi in plesov.  
Ima pa že mednarodni značaj, saj sta se letošnje prireditve poleg sakalovske folklorne skupine udeležili tudi folklorni skupini  
z Avstrije in Švice.  
Društvo Cvetlinski zvon je že vrsto let pobrateno s kulturnim društvom Vinski bratje iz Gederovec in ima  vrste stike z občino 
Tišina. Letošnja prireditev je tako minila tudi v znamenju spomina na Petra Auguština, nedavno preminulega člana in 
dolgoletnega vodjo Vinskih bratov. Vinske brate pa dobro poznajo tudi porabske kulturne skupine, saj že vrsto let sodelujejo 
tudi na njihovi prireditvi v Gederovcih. 

 Novo vodstvo programskega sveta Šiftarjeve fundacije. Besedilo: E. Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 31. maja 2018 - Leto XXVIII, št. 22, str. 7 



Po nedavni in nenadni smrti mag. Franca Kuzmiča, predsednika Programskega sveta Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije, je 
Uprava fundacije imenovala dr. Klavdijo Sedar za predsednico in dr. Marka Jesenška za namestnika predsednice 
Programskega sveta Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije. 
Sedarjeva je bila do zdaj namestnica predsednika, Jesenšek pa že vrsto let sodeluje s fundacijo. Tako nova predsednica kot 
njen namestnik sta s svojim delom povezana tudi s Porabjem, Marko Jesenšek zlasti ko gre za Avgusta Pavla in jezikovna  
vprašanja, Klavdija Sedar pa je pripravila brošuro Porabje na starih slikah. Prva seja Programskega sveta pod novim 
vodstvom bo 4. Junija v Pokrajinskem muzeju v Murski Soboti, gost Vanekovega večera pa bo dr. Dušan Nećak, ugleden 
mednarodno uveljavljen zgodovinar. 

 Vprašanje migracij bo najpomembnejša tema za Madžare na evropskih volitvah. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 31. maja 2018 - Leto XXVIII, št. 22, str. 7 

Evropski parlament je prejšnji teden objavil rezultate javnomnenjskih raziskav v zvezi z evropskimi parlamentarnimi  
volitvami. Na vprašanje, katere naj bi bile najpomembnejše teme evropske kampanje, je 49 odstotkov prebivalstva v 
državah članicah odgovorilo, da je to boj proti terorizmu, za 48 odstotkov je najbolj pomembno vprašanje reševanje  
brezposelnosti mladih, 45 odstotkov meni, da je to vprašanje migracij. Pri madžarskih državljanih je drugačen vrstni red, za  
njih je najbolj pereče vprašanje problem migracij, to je označilo 60 odstotkov Madžarov, 47 odstotkov meni, da je to boj 
proti  terorizmu in le 40 odstotkov je označilo brezposelnost mladih. Pri ostalih unijskih državljanih ima pomembno vlogo 
tudi gospodarska rast. 
61 odstotkov madžarskih državljanov meni, da je pozitivno, da je Madžarska članica Evropske unije, to je 5 odstotkov več 
kot ob zadnjem merjenju, ki je bilo lani. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

 Gradnja nogometne akademije se je začela. Tomo Köleš. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 22, 31. maja 
2018, str. 4 

Direktor Nogometnega kluba (NK) Nafta 1903 Gergelyi Kocsardi, lendavski župan Anton Balažek in podžupan Ferenc 
Horvath, predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, so v torek pri Dvojezični srednji šoli v 
Lendavi položili temeljni kamen za igrišče z umetno travo nogometne akademije Nafta 1903 Lendava. 
V začetku leta sta NK Nafta 1903 in Občina Lendava podpisala pogodbo o brezplačni uporabi zemljišča za obdobje dvajsetih 
let. Tako se je lahko s podporo madžarske vlade začela gradnja centra za vzgojo podmladka lendavske nogometne 
akademije. Osnovna cilja programa sta razvoj športa, predvsem nogometa v pomurski regiji, ter vzpostavitev športne 
infrastrukture, ki zagotavlja vzgojo, razvoj in usposabljanje mladih športnikov.  
»Želimo, da Lendava in širša okolica dobita nogometni klub, ki bo dobro organiziran in bo izpolnjeval strokovne standarde, 
ki bodo dovolj visoki za kakovostno vzgajanje podmladka. Radi bi ustvarili razmere, v katerih bodo lahko otroci uresničili 
svoje sanje, da bi zaigrali v članski ekipi Nafte. Tu bomo zgradili nogometni igrišči z umetno travo, kjer bodo svoje dnevne 
treninge opravljali otroci od 7. do 13. leta. S tem projektom želimo pomagati tudi srednji šoli, saj bo prav tako dobila 
primerno infrastrukturo,« je povedal Kocsardi. 
»Tukaj bo rekreacijski center, fitnes naprave za rekreacijo na prostem, jeseni bodo pred srednjo šolo teniška igrišča in 
igrišče za odbojko na mivki in nova sonaravno urejena parkirišča. To je del tistega načrta, ki smo ga zasnovali in ga sedaj 
začenjamo uresničevati, tako da bo ta del Lendave dobil povsem drugačno podobo. Upam, da bo to končano do začetka  
novega šolskega leta, septembra pa zagotovo,« je med drugim povedal Balažek.  
Položitev temeljnega kamna so med drugim spremljali tudi generalni konzul Madžarske v Lendavi Gyula Földes, dobrovniški 
župan Marjan Kardinar, trener članske ekipe Nafte Franc Fridl in učenci nogometnega razreda pod vodstvom kapetana 
članske ekipe Nafte Mitje Noviniča. 

 Znanje ne sme biti samo na papirju. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 22, 31. maja 
2018, str. 16 

Pomurska raziskovalna nagrada 2017 
Pomurska izobraževalna fundacija PIF že šestnajstič nagradila mlade Pomurce, ki so svoj študij končali z izstopajočim 
raziskovalnim delom 
Strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, članov Pomurske akademske znanstvene unije (PAZU), je po 
temeljitem preučevanju izbrala in nagradila pet raziskovalnih del. Tako sta pomursko raziskovalno nagrado za najboljšo 
doktorsko disertacijo za leto 2017 prejela dr. Alenka Kovačič (Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani) in dr. Miloš  
Borovšak (Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani), nagrado za najboljše delo aplikativnega pomena 
Luka Adanič (Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru), nagradi za najboljše magistrsko delo pa Ariela Abraham 
(Pedagoška fakulteta Univerze v Kopru) s področja družboslovja in humanistike ter Dušan Fister (Fakulteta za strojništvo in 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru) s področja naravoslovja in tehnike. 
Znati žogo ustvariti, ne le brcati 
Dr. Mitja Slavinec, predsednik uprave PIF, je v nagovoru nagrajencev poudaril pomen znanja, ki mora biti ena 
najpomembnejših vrednot. Tudi zato so se pred šestnajstimi leti odločili, da bodo v Pomurju nagrajevali tiste, ki znajo svoje 
znanje koristno uporabiti in z njim prispevati k znanstvenim spoznanjem ter razvoju in napredku. Če je skoraj vsaka občina 
nekoč izbirala svoje športnike, ni bilo nobene, ki bi nagrajevala znanje. »Nam je bilo pomembno, da ne nagrajujemo samo 
tistih, ki znajo žogo brcati, ampak tudi tiste, ki znajo žogo ustvariti.« Mlade pa je spodbudil tudi k temu, da pogumno stopajo 
proti vrhu, predvsem pa naj jih ne bo strah uspeha in dobrega zaslužka. 



Dr. Alenka Kovačič je v svoji doktorski disertaciji raziskovala pojavnost globoke venske tromboze in pljučne embolije ter 
dokazala, da so za preprečevanje velikega pomena preventivna terapija, vrsta zdravil in interakcije med njimi. Raziskava, ki 
so jo predstavili tudi v strokovnih in znanstvenih revijah, je toliko bolj relevantna za naše okolje, saj je bila izvedena med 
bolniki v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Pomeni pa originalen prispevek k znanosti na področju zdravljenja z zdravili pri 
kirurških bolnikih ter uspešno implementacijo klinične farmacije v Pomurju.  
Dr. Miloš Borovšak se je v svoji doktorski disertaciji ukvarjal s sodobno elektroniko in raziskoval možnost drugačnih 
materialov v informacijski tehnologiji, o čemer je pisal tudi v mednarodnih revijah s področja fizike in materialov. Ob 
prevzemu nagrade je povedal: »Veseli me priznanje domačega okolja in da so prepoznali, da četudi nismo v Soboti ali  
Pomurju, nam ni vseeno za domačo regijo.« Pri svojem delu oziroma znanstveni raziskavi je nadgradil predhodne raziskave, 
želi pa, da bi njegova spoznanja z nadaljnjim raziskovanjem nadgradil še kdo. Dela v Ljubljani, bi se pa bil pripravljen, vsaj s 
svojim znanjem, vrniti, če bi bile primerne možnosti. 
»Znanje gre v glavo skozi roke« 
Luka Adanič je v svojem delu povezal izzive industrije in teoretično znanje. »Znanje gre v glavo skozi roke, zato sem želel v 
svojem magistrskem delu problem oziroma izziv, s katerim sem se srečal pri delu, bolj razdelati, spoznati ozadja, izboljšati 
proces ter dodati dodano vrednost podjetju in pridobiti karierne izkušnje. Ukvarjal sem se z razvojem preklopnih postaj 
za medicinske pline in alarmne sisteme, rezultate mojega dela pa smo uporabili pri razvoju novih produktov v podjetju 
Medicop, d. o. o. V Prekmurju je manj priložnosti za povezavo znanj in industrije, kot jih imajo sošolci z drugih koncev 
Slovenije, zato pa je ta toliko bolj dragocena. Priznanje mi pomeni dodatno priznanje za moj trud in dosedanje delo, 
predvsem pa znatno motivacijo za naprej.«  
Ariela Abraham pravi: »To priznanje je veliko moralno zadovoljstvo na moji karierni poti in tudi velika motivacija 
za nadaljnje delo. Že med študijem sem ugotavljala, da je pri nas premalo pravljic in knjig za otroke s posebnimi potrebami. 
Tako sem se v svojem magistrskem delu na podlagi študija ter dela z otroki v vrtcih Hodoš in Gornji Petrovci posvetila 
knjigam za otroke in med drugim preučevala njihovo kakovost in ustreznost.« Pri tem je analizirala in interpretirala besedila, 
koliko so primerna za gluhe ali slabovidne otroke, dislektike, za otroke z motnjami v duševnem razvoju in druge, ter hkrati 
za otroke s posebnimi potrebami posebno pravljico tudi izdelala in jo uspešno pri otrocih tudi preizkusila.  
»Te nagrade si ne morem lastiti le zase, zasluge zanjo imata tudi oba mentorja, ki sta mi pomagala, in družina, ki me je 
spodbujala. Z razvojem mehatronskih sistemov sem se ukvarjal že pri diplomskem delu, pri magistrskem delu pa sem to le  
nadgradil in izdelal unikaten tip naprednega adaptivnega regulatorja. Ta model je bil uspešno uporabljen na realnem 
robotskem sistemu, kar lahko ima velik aplikativni pomen za podjetja in industrijo, saj gre za avtomatizacijo v tovarnah. Po 
končanem študiju bi se rad vrnil v regijo ali pri razvoju pomagal s svojim znanjem in izkušnjami, « pa je ob podelitvi nagrade 
povedal Dušan Fister. 

 Ideja da idejo in tako pridejo do novih projektov. Ines Baler. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 22, 31. maja 
2018, str. 16 

Slovenski knjižničarji izmenjavali dobre prakse 
Srečanje namenjeno predstavitvi kakovostnih projektov – Pravljični večeri za odrasle lani prejeli nagrado 
V Pokrajinski in študijski knjižnici (PIŠK) Murska Sobota so se minuli teden knjižničarji iz celotne Slovenije udeležili 
strokovnega srečanja Knjižničar – knjižničarju četrtič s podnaslovom Dan dobrih praks. Namen teh srečanj je po besedah 
Maje Vunšek, predsednice sekcije za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, izmenjava mnenj in  
povezovanje v stroki. »S tem dogodkom želimo pozitivno vplivati na zaposlene v splošnih knjižnicah, jih dodatno motivirati 
in spodbujati, da bodo dobre projekte še naprej izvajali,« je dejala.  
Srečanje je v Murski Soboti potekalo, ker je PIŠK lani od Združenja slovenskih splošnih knjižnic prejela nagrado za najboljši 
projekt, za inovativno storitev za uporabnike. To je projekt Obujamo dediščino v Porabju – pravljični večeri za odrasle. Z 
njimi po besedah direktorice PIŠK Klaudije Šek Škafar spodbujajo bralno kulturo med porabskimi Slovenci, obenem pa 
pomagajo skrbeti za živost dragocene kulturne dediščine in slovenskega jezika. »Murskosoboške knjižničarke so stopile 
izven zidov knjižnic in se podale med porabske Slovence s projektom, ki zbližuje in združuje ljudi in ohranja narečje,« pa je 
dodala Vunškova. 
Strokovno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi projektov z razpisa za letno nagrado za najboljše projekte splošnih 
knjižnic, ki so bili v stroki prepoznani po svoji drugačnosti in prodornosti. Udeležilo se ga je 100 knjižničarjev, razdeljen pa je 
bil na tri tematske sklope. Prvi je bil Knjižnica izven zidov, v okviru katerega so bile predstavljene dobre prakse, kako lahko 
knjižnica zapusti stavbo. To so projekti Zakladnice, poletna domoznanska bralna značka, Povsod v mestu, Bi knjigo na biciklu 
in Bajtabukve. Sklop Na mladih svet stoji se je navezoval na to, kako mlajše obiskovalce dodatno navdušiti za branje in 
ustvarjanje. Predstavljena sta bila projekta Mojstrovalnica in Kviz modrega psa. Sklop Domoznanski utrip pa je spomnil na 
to, kako pomembne so vezi z zamejci v neki lokalni skupnosti ali med družinskimi člani ter kako jih s pomočjo knjižnice 
negovati. V okviru tega sta bila predstavljena omenjeni projekt Pravljični večeri za odrasle in še Kulturna dediščina za 
družine. 
Vesna Horžen, predsednica omenjenega združenja, je na prireditvi povedala, da je strokovno srečanje dogodek, ki se ga v  
knjižničarstvu zelo veselijo: »Predstavitve projektov pripomorejo k nadaljevanju in nadgrajevanju idej.« Poleg tega pa je to 
po besedah direktorice PIŠK »priložnost, da se srečamo stanovski kolegi, da širimo socialne mreže in povezovanje med 
knjižnicami. Ideja da idejo in tako nastanejo tudi nove zamisli za prihodnje projekte«.  
Združenje slovenskih splošnih knjižnic nagrade podeljuje od leta 2013 tistim, ki uporabnikom ponudijo neko inovativno 
storitev ali uvedejo nove pristope k strokovnemu delu, nove prakse vodenja, izboljšajo delovne procese in podobno. 

 Bogastvo, iz katerega lahko vsi črpamo. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 22, 31. 
maja 2018, str. 20 



Kulturna dediščina Pomurja 
Na dvanajstih panojih je v nakupovalnem središču predstavljen delček bogate zakladnice naše dediščine 
O tem, kako bogata je pomurska kulturna dediščina, pripoveduje razstava, ki jo je ob mednarodnem dnevu muzejev in v 
počastitev letošnjega evropskega leta kulturne dediščine pripravil Pomurski muzej Murska Sobota. Postavili so jo v 
murskosoboškem trgovskem središču Maximus, da bi z bogastvom dediščine seznanili čim širši krog ljudi. Na panojih sta v 
dvanajstih vsebinskih sklopih s fotografijami in krajšim zapisom predstavljeni kulturna dediščina Pomurja in njena vloga, 
razstavo pa so soustvarili kustosi muzeja Tamara Andrejek, Branko Kerman, Metka Fujs, Mateja Huber, Jelka Pšajd in Samo 
Sankovič. 
Tako lahko v okviru nepremične, materialne kulturne dediščine spoznamo arheološko dediščino, gradove in dvorce, cerkve 
in kapele, mestna jedra in meščansko arhitekturo, podeželsko stavbno dediščino, tehniško dediščino, obcestna znamenja, 
spomenike in javne plastike ter nesnovno dediščino.  
Podrobneje jo je predstavila umetnostna zgodovinarka Tamara Andrejek in dejala, da so snov črpali iz stalne razstave 
Pomurskega muzeja v soboškem gradu in iz drugih zbirk, v Špitalu v Gornji Radgoni in gradu v Beltincih, zbirk drugih 
ustanov, ki se v Pomurju ukvarjajo z varstvom in predstavljanjem kulturne dediščine, zasebnih zbirk, kot je v Benici in 
predstavlja zgodbo Primorcev in Istranov v Prekmurju, ter manjših, ki so pomemben segment pri ohranjanju in ozaveščanju 
javnosti o kulturni dediščini. 
Predstavljen je del bogate zbirke arheološke dediščine, pomurski gradovi in dvorci, ki jih v zadnjih letih obnavljajo, pa tudi 
tisti, za katerimi se lahko kmalu izgubi vsaka sled, eden takih je Meinlov dvorec. Spoznati je mogoče tudi cerkve in kapelice,  
od najstarejše, romanske rotunde v Selu, martjanske cerkve do baročnih in novejših, med kapelicami spomnijo na petanjsko 
neogotsko sv. Florijana in zanimivo kapelo iz Dragotinec, avtorja Janeza Vidica, ki je narejena v tehniki sgrafito, praskanja v 
steno. Na razstavi spomnijo tudi na delovanje arhitekta Jožeta Plečnika v Prekmurju.  
Obiskovalec dobi vpogled v stavbno dediščino, cimprače in zidane hiše, v urbana, mestna središča in posamezne elemente 
mestne arhitekture. Poudarili so Lendavo kot mesto, kjer se je najbolj ohranila stara meščanska arhitektura s preloma 19. in 
20. stoletja, stavbo gornjeradgonskega Špitala z bogato arhitekturno zasnovo, ki datira v čas od 14. do 17. stoletja, glavni 
mestni trg v Ljutomeru z vsemi prepoznavnimi elementi ter bloke v Murski Soboti, ki jih je zasnoval arhitekt Franc Novak in 
veljajo za kompleks sodobne arhitekture, ki je vpisan v register kulturne dediščine. Del dediščine pa je tudi tehniška 
dediščina, mlini, železniške postaje, obrtne delavnice in drugo.  
Izbrali so tudi nekaj javnih spomenikov, spominskih znamenj in javne plastike, med drugim obnovljen spomenik zmage, novi 
park skulptur v Ulici Štefana Kovača, javne plastike v križiščih iz leta 2012 v Murski Soboti. Na širšem območju in ob cestah 
vidimo božja znamenja, najstarejše je iz srednjega veka v Meleh, beli križ na  cesti Rankovci–Gederovci ter še druge. Kot 
posebnost pa predstavljajo tudi znamenja na pokopališčih, ki so polna zanimivih informacij. Predstavljeni pa so tudi 
nagrobniki, izdelani po Plečnikovih načrtih, in dolgovaško židovsko pokopališče. 
Posebna pozornost je namenjena nesnovni kulturni dediščini, to je običajem, šegam, znanjem, veščinam, jeziku, kulinariki, 
tradicionalnim prireditvam, ki jih poznamo v tej pokrajini, razstavo pa, tako Andrejkova, zaokrožujejo s plakatom Dediščina 
povezuje, kjer je poudarjeno to, kar lahko dediščina vsakemu posamezniku da, kaj nam pomeni, kako nas povezuje in koliko 
bogastva lahko iz dediščine črpamo. V trgovskem centru bo razstava na ogled še en teden, potem pa se bo, ker zajema 
kulturno dediščino celotnega Pomurja, selila tudi po drugih krajih in ustanovah. 
 

Reporter, Ljubljana 
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38-43 

 Želim si, da bi Milan Kučan pred volitvami podprl SD : Dejan Židan, predsednik Socialnih demokratov /Nenad 
Glucks. – št. 22, 28.05.2018, str. 44-48 
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 Italijanskemu predsedniku Mattarelli grozijo s smrtjo. STA. Reporter, Ljubljana, 29. maj. 2018  
https://reporter.si/clanek/svet/italijanskemu-predsedniku-mattarelli-grozijo-s-smrtjo-641265 
Italijanska policija je uvedla preiskavo zaradi groženj s smrtjo predsedniku države Sergiu Mattarelli. Ta se je poleg tega na 
družbenih omrežjih znašel pod plazom kritik, potem ko je preprečil oblikovanje evroskeptične italijanske vlade, poroča 
avstrijska tiskovna agencija APA. 
Neznanci so predsedniku, ki prihaja s Sicilije, zaželeli, da bi umrl kot njegov brat Piersanti Mattarella, ki ga je leta 1980 ubila 
sicilijanska mafija. 
Podpredsednik Evropskega parlamenta, socialdemokrat David-Maria Sassoli, je pozval k temeljiti preiskavi groženj s smrtjo 
in izrazil zaskrbljenost zaradi napetega političnega ozračja v Italiji. Kot je ocenil, stranke iščejo grešnega kozla, da bi prikrile 
svoj neuspeh pri poskusu oblikovanju vlade. 
Družbena omrežja so poleg tega preplavila do predsednika sovražna sporočila. "Mattarella je diktator, ki je izvedel državni 
udar," se glasi več sporočil na Facebooku in Twitterju. Na spletu so tudi začeli kampanjo proti predsedniku države pod 

https://reporter.si/clanek/svet/italijanskemu-predsedniku-mattarelli-grozijo-s-smrtjo-641265


geslom Mattarella ni moj predsednik. 
S kritikami na račun Mattarelle ne varčujejo niti politiki. "Mattarella se obnaša, kot da bi Italija imela predsedniški sistem, ne 
parlamentarne demokracije," je izpostavil predsednik dežele Benečija Luca Zaia iz vrst desničarske Lige. 
Je pa predsednika, ki je zavrnil predlaganega evroskeptičnega finančnega ministra Paola Savono, podprlo podjetniško 
združenje Confindustria. Kot je poudaril vodja združenja Vicenzo Boccia, se z izstopom Italije iz območja evra ne gre šaliti. 
Solidarnost z Mattarello je izrazila tudi italijanska škofovska konferenca. 
Slovenska senatorka Tatjana Rojc iz vrst Demokratske stranke je ocenila, da je italijansk predsednik ravnal v duhu ustave, 
zato so napadi nanj popolnoma neupravičeni in tudi nesprejemljivi. Ob tem je zavrnila kritike in očitke, da je Mattarella kršil 
ustavo in ga je treba zato odstaviti, češ da je celo kriv za veleizdajo. Podporo in solidarnost ob grobih napadih je Rojčeva 
Mattarelli izrazila tudi v pismu. 
Tudi deželni svetnik v Trstu Igor Gabrovec iz stranke Slovenska skupnost predsednikovo ravnanje podpira. Njegov kolega iz 
Lige Danilo Slokar je po drugi strani prepričan, da je Mattarella namenoma onemogočil rojstvo nove vlade med Ligo in 
Gibanjem pet zvezd. "Priča smo pravemu udaru," je prepričan Slokar po pisanju Primorskega dnevnika. 

 V Avstriji bo za polno socialno pomoč treba dokazati znanje nemščine. STA. Reporter, Ljubljana, 30. maj. 2018  
https://reporter.si/clanek/svet/v-avstriji-bo-za-polno-socialno-pomoc-treba-dokazati-znanje-nemscine-641304  
Avstrijska vlada je v ponedeljek sklenila, da bodo znižali socialno pomoč velikim družinam, tujci pa bodo polno 
minimalno socialno pomoč prejeli le, če bodo dokazali znanje nemškega jezika. Nekatere dobrodelne ustanove so se že 
kritizirale odločitev konservativne vlade, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Minimalna socialna pomoč bo sicer ostala z 863 evri na dosedanji ravni, a je od tega 300 evrov vezanih na izpolnitev 
pogojev. 
Tujci bodo morali tako v prihodnje med drugim dokazati znanje nemščine na ravni sporazumevalnega praga oz. B1 ali pa 
znanje angleščine na ravni učinkovitosti oz. C1. To bo sicer veljajo tudi za že obstoječe tuje prejemnike pomoči. 
"Nemščina bi morala biti ključ do dostopa minimalne socialne pomoči," je dejal avstrijski kancler Sebastian Kurz. 
V prihodnje bo avstrijska vlada reformirala tudi pomoč za družine. Do sedaj so namreč dežele same določale, ali se za 
vsakega otroka plača enako višino pomoči, ali se ta z vsakim nadaljnjim otrokom niža. V prihodnje se bo višina prejemka 
znižala že z drugim otrokom. Starši samohranilci sicer reza ne bodo občutili tako ostro. 
Dpa še opozarja, da bo tudi slednji ukrep po žepu udaril predvsem tujce, ki imajo običajno več otrok kot Avstrijci. 
Kurz je zagotovil, da se želi tako boriti proti imigraciji v avstrijski socialni sistem. Na zasedanju vlade v Mauerbachu v bližini 
Dunaja je pojasnil, da se je minimalna socialna pomoč od leta 2012 zvišala za kar 60 odstotkov. 
Dobrodelne ustanove so medtem že kritizirale odločitev vlade. "Mislim, da je nevarno, da se izigrava eno skupino ljudi proti 
drugi. Tisti, ki imajo radi Avstrijo, je ne bodo razdvajali," je dejal vodja avstrijske Caritas Michael Landau. 
Tudi pravni strokovnjaki so podvomili v sklep avstrijske vlade. Po pravu EU imajo pravico do socialne pomoči tako tisti, ki so 
prejeli azil, kot državljani. Državljani Evropske unije v Avstriji, ki imajo zelo nizek dohodek, so bili sedaj že upravičeni do 
minimalne socialne pomoči, ni pa jasno, kako bo to vplivalo na njih v prihodnje. 

 Letos v BiH prispelo že skoraj 5000 migrantov; velika večina jih želi naprej v Evropo STA.  Reporter, Ljubljana, 
30. maj. 2018  

https://reporter.si/clanek/svet/letos-v-bih-prispelo-ze-skoraj-5000-migrantov-velika-vecina-jih-zeli-naprej-v-evropo-
641301 
Od začetka leta je v BiH prispelo skoraj 5000 nezakonitih migrantov, od katerih jih je večina navedla, da želijo zaprositi za 
azil, a jih je le okoli deset odstotkov tudi formalno vložilo prošnjo za pridobitev statusa azilanta. To po besedah ministra 
za varnost BiH Dragana Mektića dokazuje, da v resnici nameravajo nadaljevati pot proti EU. 
Mektić je včeraj poročilo predložil svetu ministrov BiH, pred zasedanjem pa je novinarjem pojasnil, da je do 25. maja 
nezakonito v državo prispelo 4870 migrantov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Od tega jih je 4215 ob vstopu v državo 
izrazilo zanimanje za azil, a je zahtevo vložilo le 423 oseb. 
"To so pravi podatki," je dejal Mektić, ki je zavrnil ugibanja, da skušajo oblasti prikriti dejstva o številu migrantov in 
domnevni krizi. 
Napovedal je, da bodo v vojašnici v bližini Sarajeva, ki ni v uporabi, ustanovili nov begunski center. Pojasnil je še, da se je ob 
novih ukrepih za boljše varovanje meje bistveno zmanjšalo število novih nezakonitih migrantov. 
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